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Proposta 37 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 
sobre o tema A prática de bullying nas escolas do 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. 
 
Texto 1 
 
 Bullying é uma palavra inglesa que significa intimidação. Infelizmente, é uma palavra que 
está em moda devido aos inúmeros casos de perseguição e agressões que se estão detectando 
nas escolas e colégios, e que estão levando a muitos estudantes a viverem situações 
verdadeiramente aterradoras. 
 O Bullying se refere a todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que 
ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro ou outros. O 
que exerce o "bullying" o faz para impor seu poder sobre outro através de constantes ameaças, 
insultos, agressões, humilhações, etc., e assim tê-lo sob seu completo domínio durante meses, 
inclusive anos. A vítima sofre calada na maioria dos casos. O maltrato intimidatório o fará sentir 
dor, angústia, medo, a tal ponto que, em alguns casos, pode levá-los a consequências 
devastadoras como o suicídio. 
 

Disponível em: http://br.guiainfantil.com/violencia-escolar/51-violencia-escolar-ou-bullying.html 
 
Texto 2 
 
 A lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate o bullying 
entrou em vigor nesta semana. O texto, publicado no "Diário Oficial da União" de 9 de novembro 
havia sido aprovado pela Câmara em outubro e enviado para a sanção presidencial. 
 Pelo texto aprovado, bullying é definido como a prática de atos de violência física ou 
psíquica exercidos intencional e repetidamente por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais 
pessoas com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima. 
 O projeto determina que seja feita a capacitação de docentes e equipes pedagógicas para 
implementar ações de prevenção e solução do problema, assim como a orientação de pais e 
familiares, para identificar vítimas e agressores. Também estabelece que sejam realizadas 
campanhas educativas e fornecida assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos 
agressores. Segundo o texto, a punição dos agressores deve ser evitada “tanto quanto possível” 
em prol de alternativas que promovam a mudança de comportamento hostil. 
 

Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/02/ 
lei-que-obriga-escolas-e-clubes-combaterem-bullying-entra-em-vigor.html 
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Texto 3 
 

 Assim como na pesquisa de 2012 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
mais entrevistados relataram em 2015 terem praticado do que sofrido bullying, não apenas na 
escola, mas em qualquer ambiente que frequentam. Meninas são menos provocadoras do que 
meninos: 15,6% das alunas disseram já ter praticado bullying, enquanto entre os alunos a 
proporção sobe para 24,2%. A prática é um pouco mais frequente nas escolas privadas (21,2% 
dos entrevistados disseram fazer bullying) do que na rede pública (19,5%). 
 Sofreram bullying com frequência 7,4% (194,6 mil) dos alunos do 9º ano, principalmente por 
causa da aparência do corpo ou do rosto. A incidência das provocações é um pouco maior nas 
escolas públicas (7,6%) que nas particulares (6,5%). 
 

Disponível em: http://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2016/08/26/alunos-dizem-
mais-praticar-do-que-sofrer-bullying-mostra-pesquisa-do-ibge.htm 

 
 
Texto 4 

 
 

Disponível em: http://www.semprefamilia.com.br/ 
o-valor-da-propaganda/adolescente-extraterrestre-combate-bullying-em-escola/ 


