Expectativa de resposta do exercício referente ao desenvolvimento da aula
● Para iniciar a defesa da regulamentação da profissão de cientista no
Brasil, o autor utilizou a estratégia de apresentar o fato de países terem
tornado-se potências mundiais por investirem em ciência e tecnologia.
Qual a contribuição disso para a defesa do ponto de vista apresentado
por ele?
Resposta esperada: O fato apresentado pelo autor serve como prova de
que investir em ciência e tecnologia gera desenvolvimento.
● O dado apresentado neste trecho: “No último levantamento feito pela
consultoria Scimago Journal & Country rankings, em 2013, o Brasil ocupa
o 13º lugar da produção científica global” serve para comprovar qual
afirmação do autor?
Resposta esperada: O dado utilizado ampara a afirmação de que o Brasil
vem acumulando bons resultados em classificações de produção
científica.
● Mostrar argumentos favoráveis e contrários é uma estratégia
argumentativa. Em qual parte do texto o autor usa estratégia? Explique.
Qual elemento linguístico sinalizou isso?
Resposta esperada: O autor usa essa estratégia no seguinte trecho: “Nos
últimos anos, o Brasil vem acumulando bons resultados em rankings de
produção científica. No último levantamento feito pela consultoria
Scimago Journal & Country rankings, em 2013, o Brasil ocupa o 13º lugar
da produção científica global. Contudo, esses artigos não possuem
impacto significativo na ciência mundial, uma vez que, eles são feitos por
alunos de pós-graduação e professores que dedicam-se para as aulas da
universidade, pesquisando apenas nas horas vagas”. Primeiro, o autor
apresentou pontos positivos em relação ao Brasil. Depois, ele apresentou
que os artigos não possuem impacto porque a ciência é feita por alunos
de pós-graduação e professores nas horas vagas. A palavra responsável
por sinalizar essa estratégia foi o operador argumentativo “contudo”.
● Fazer uma comparação é uma estratégia argumentativa. Retire do texto o
trecho que o autor faz uso dessa estratégia.
Resposta esperada: O autor apresenta essa estratégia neste trecho: “No
Brasil trabalho exercido pelos jovens cientistas é considerado estudo de
aperfeiçoamento. Os países desenvolvidos não cometem esse erro, uma
vez que, o resultado do trabalho é um produto científico”. Nesse trecho, o
autor compara o trabalho dos jovens cientistas brasileiros aos dos países
desenvolvidos.

● Outra estratégia argumentativa é levantar o problema e apresentar
soluções. Como o autor faz uso dessa estratégia?
Resposta esperada: No primeiro momento ele apresentou os problemas
relacionados ao desenvolvimento da ciência no Brasil, tais como:
pesquisas serem desenvolvidas nas “horas vagas”; alunos de
pós-graduação não terem direitos trabalhistas; valor da bolsa de
pós-graduação não corresponder ao nível de formação etc. Já no segundo
momento ele aponta soluções para resolver o problema.

