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 PROPOSTA DE REDAÇÃO  

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos 

ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão 

escrita da língua portuguesa sobre o tema VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS DO BRASIL: 

BULLYING E SUAS CONSEQUÊNCIAS, apresentando proposta de intervenção 

social, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

Texto I: 

Bullying é um ato caracterizado pela violência física e/ou psicológica, de forma 

intencional e continuada, de um indivíduo ou grupos, contra outro(s) indivíduo(s) ou 

grupo(s), sem motivo claro [...]. Atualmente, o Bullying é reconhecido como problema 

crônico nas escolas, e com consequências sérias, tanto para vítimas, quanto para 

agressores. 
 

Disponível em: https://www.infoescola.com/sociologia/bullying-na-escola/. Acessado em 23 de dez. de 

2018. 

Texto II: 

Uma pesquisa feita em escolas públicas e particulares aponta que 51% dos estudantes disseram 

que não sabem os motivos que fizeram com que eles praticassem o bullying apenas uma 

pequena parte conseguiu explicar as causas do preconceito. 

Para 18,6% dos pesquisados, o bullying ocorreu devido à aparência do corpo, seguido da 

aparência do rosto (16,2%). Casos envolvendo raça ou cor representam 6,8% dos relatos, 

orientação sexual 2,9%, religião 2,5% e região de origem 1,7%.  
 

Disponível em: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/05/pesquisa-aponta-que-20-dos-

alunos-ja-praticaram-bullying-contra-colegas.html. Acessado em 23 de dez. de 2018. 

Texto III: 

Outra vertente vem discutindo a participação dos espectadores – crianças e jovens que 

testemunham episódios de violência. Eles podem ter uma atitude passiva, por medo de 

ataques, ou atuar como plateia, reforçando o ato com risadas, por exemplo. “São 

fundamentais para a resolução ou continuidade dos conflitos e seu comportamento é mais 

fácil de mudar que o dos agressores. Por isso, um dos caminhos para combater o bullying 

é ensiná-los a tomar a iniciativa de interromper a agressão ou ao menos deixar de endossar 

a prática, diminuindo as recompensas sociais que ela traz ao agressor”, afirma Raul Alves 

de Souza, também pesquisador do Gepem.  



 

Disponível em: https://claudia.abril.com.br/sua-vida/especialistas-discutem-os-meios-de-acabar-com-o-

bullying/. Acessado em 23 de dez. de 2018. 

Texto IV: 

 

Disponível em: https://brejo.com/2011/07/24/adventistas-criam-projeto-para-conscientizar-sobre-

bullying/. Acessado em 23 de dez. de 2018. 

 

 


