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Instruções: 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 
linhas. 
3. A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada 
“insuficiente” e receberá nota zero. 
4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-
argumentativo receberá nota zero. 
5. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite 
os direitos humanos receberá nota zero. 
6. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação 
ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para efeito de correção. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO 01. 

As redes sociais foram responsáveis por um movimento de 
democratização do acesso, da produção  e da publicação  de  conteúdo,  
afirma  Edney  Souza,  especialista  em  mídias  sociais  da  FGV.  Assim, 
o papel do influenciador digital passa ser importante dentro deste 
contexto de um mundo de grandes audiências. Esta proposta já é 
antiga, desde antes da internet, a intenção é achar indivíduos chaves 
para propagar informação para determinados públicos, diz o 
especialista. O papel já foi de Xuxa e Pelé antes da internet, PC Siqueira 
e Felipe Neto na era  do YouTube  e  hoje  tem  Gabriela  Pugliesi  como  
um  dos  grandes  vetores  no  Instagram, adiciona.  

 

Polêmica com Gabriela Pugliesi levanta debate sobre papel do influenciador. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2020/04/28/interna_diversao_arte,849067/papel-do-influenciador-
digital.shtml 

 
TEXTO 02. 

"Meu primeiro celular foi bem tarde, com 9 ou 10 anos, mas 
nunca usei muito. Passo só de 5 a 6 horas por dia com ele", diz Julia 
Pereira, uma catarinense de 12 anos. Ela é uma das mais de 24 milhões 
de crianças e adolescentes brasileiros (o equivalente a 82% da 
população de jovens do país, de acordo com a pesquisa TIC Kids Online 
Brasil) que vivem conectados. Mas Julia tem algo a mais: conhecida na 
Internet como Julia Jubz, ela faz parte do seleto, mas crescente grupo 
de influenciadores digitais mirins, que mantêm canais no YouTube e  
perfis  no  Facebook  e  no  Instagram,  atraindo  a  atenção  de  
milhares  de  seguidores  —e  de  empresas  com “mimos” para 
merchandising.   

(...)  Especialistas  em  psicologia  infantil  e  redes  sociais  
alertam,  no  entanto,  que  mesmo  a  supervisão parental  não  isenta  
os  jovens  de  sofrer as  consequências  da  cultura  de likes.  "O celular 
e a internet nos viciaram em recompensas  rápidas, e  o  like  é  uma  
delas.  Ele  representa  a  satisfação  da  expectativa  de 
reconhecimento alheio para que o indivíduo se sinta importante, 
pertencente a um grupo. As crianças passam a não  se  valorizarem  por  
si  mesmas,  o  que  gera  frustração  e  pode  levar  até  a  uma  
depressão",  explica  a psicóloga da infância Ana Flávia Fernandes, 
autora do blog Terapia de Criança.  

Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/26/actualidad/1535295741_535641.html 

 
TEXTO 03. 

Os pesquisadores  afirmaram  que  influenciadores  digitais  
que  apresentam  conteúdo  alimentar  rico  em açúcar e gordura 
estimulam a mesma prática na audiência infantil. Isso significa que 
essas pessoas contribuem para a má alimentação infantil e para a 
obesidade, já que esses alimentos são altamente calóricos.  A equipe 
ainda descobriu  que  essa  “imitação  comportamental”  não  tem  o  
mesmo  efeito  quando  o  influenciador compartilha uma alimentação 
mais saudável, rica em frutas e verduras, por exemplo.   

 

Disponível em:  https://veja.abril.com.br/saude/influenciadores-digitais-podem-
estimular-ma-alimentacao-em-criancas/ 

 

TEXTO 04. 
Ancorada em diversos dispositivos legais, como o artigo 227 da 

Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente  e  o  
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a  legislação  sobre  a  publicidade  
dirigida  ao  público infantil “independe se a publicidade está na novela, 
no gibi, no colégio ou na internet”, destaca a advogada Isabella 
Henriques, diretora de advocacy do Instituto Alana.  

“No caso dos youtubers mirins, é muito nítido que as publicidades 
são destinadas ao público infantil, ainda que inseridas num contexto 
digital não voltado para crianças”. Em março de 2014, foi aprovada a 
resolução 163 do Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do  
Adolescente  –  Conanda,  que  considera  que  toda  publicidade para 
criança que tem intenção de persuadi-la ao consumo é abusiva.  

 

Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip/mini-influenciadores-
digitais-como-tanto-protagonismo-afeta-o-desenvolvimento-da-crianca 

 
 
TEXTO 05.  

 
Disponível em: 

https://www.asomadetodosafetos.com/2016/05/melhores-tirinhas-da-
mafalda.html 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “os impactos dos influenciadores digitais na 
formação de crianças no Brasil” apresentando proposta de 
intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 
de seu ponto de vista. 
 

 


