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Proposta de Redação  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “O combate ao bullying 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.   

 

TEXTO I 

 
Como a inteligência artificial é usada para combater o bullying e monitorar pensamentos suicidas 

Monitoramento inteligente de bullying 

A tecnologia tanto pode aumentar o potencial para o bullying quanto ser usada para acabar com ele. Computadores 

alimentados por inteligência artificial estão sendo usados para detectar e lidar com casos de assédio. "É quase impossível 

para os moderadores humanos ler todos os posts e determinar se há algum problema", diz Gilles Jacobs, pesquisador de 

idiomas da Universidade de Ghent, na Bélgica. "Por isso, a IA é fundamental para automatizar a detecção e moderação de 

bullying e trolling." 

A equipe de Jacbos criou um algoritmo de aprendizado de máquina para identificar palavras e frases associadas ao 

bullying no site de mídia social AskFM, que permite aos usuários fazer e responder perguntas. O sistema conseguiu 

detectar e bloquear quase 2/3 dos insultos em quase 114 mil postagens em inglês. Também foi mais preciso do que uma 

simples pesquisa de palavras-chave. Ainda assim, teve dificuldades com comentários sarcásticos. 

O discurso abusivo é notoriamente difícil de detectar porque as pessoas usam linguagem ofensiva por várias razões, e 

alguns dos comentários mais desagradáveis não usam palavras hostis. Pesquisadores da Universidade McGill, em 

Montreal, no Canadá, estão treinando algoritmos para detectar o discurso de ódio, ensinando a eles como comunidades 

específicas no Reddit têm como alvo mulheres, negros e pessoas com excesso de peso usando palavras específicas. 

"Minhas descobertas sugerem que precisamos de filtros separados de fala de ódio para alvos distintos do discurso de 

ódio", diz Haji Saleem, um dos responsáveis pela pesquisa. 

Surpreendentemente, a ferramenta foi mais precisa do que a treinada para identificar palavras-chave. Também foi capaz 

de identificar abusos menos óbvios - palavras como "animais", por exemplo - que podem ter um efeito desumanizador. 

 
Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/04/04/como-a-inteligencia-artificial-e-usada-para-combater-o-bullying-e-

monitorar-pensamentos-suicidas.ghtml (Adaptado) Acessado em 08/02/2019. 

 

 

TEXTO II 

 
Bullying: agressão que impacta todos 

No Dia Nacional de Combate ao Bullying, é importante lembrar as estratégias para combater esse tipo de agressão 

Lembrar para não esquecer. Há oito anos, o bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, foi palco para uma tragédia que 

horrorizou o Brasil. Um jovem entrou armado na Escola Municipal Tasso da Silveira e interrompeu a vida de 12 

adolescentes. O desejo do ex-aluno de se transformar em atirador - motivado pelo bullying que sofria - é a prova de que a 

violência, seja ela física ou psicológica, dilacera o emocional do indivíduo, levando-o a protagonizar cenas de terror.  

 

No episódio mais recente, em Suzano, na Grande São Paulo, o mesmo componente. Dois jovens invadem escola estadual 

e matam dez alunos. O tempo passou, mas os sons dos disparos não param de ecoar e se reproduzir evidenciando que o 

bullying é um mal recorrente que deixa cicatrizes imensuráveis por onde passa.  

 

Por isso, o dia 7 de abril, data que marcou esse grande trauma nacional, surge ressignificado como alerta de que o 

combate e a prevenção ao bullying devem ser trabalhados e desenvolvidos todos os dias. Instituído em 2016, o Dia 

Nacional de Combate ao Bullying é uma maneira de incentivar mobilizações que trazem à tona estratégias para identificar 

essa forma específica de violência e combatê-la. 
 

Fonte: https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2019/04/06/nws,100922,70,1358,noticias,2190-bullying-agressao-que-

impacta-todos.aspx Acessado em 08/02/2019. 
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TEXTO III 
 

 

 

 
 

Fonte: http://blogs.correiobraziliense.com.br/aricunha/bullying/ Acessado em 08/02/2019. 
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