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Proposta de Redação 

Levando em consideração as ideias apresentadas e utilizando dados, exemplos e diversas outras ferramentas de 

argumentação, coloque-se na posição de um articulista e construa um artigo de opinião sobre “Bullying na escola”. 

 
TEXTO I 

Bullying é um ato caracterizado pela violência física e/ou psicológica, de forma intencional e continuada, 
de um individuo, ou grupo contra outro(s) individuo(s), ou grupo(s), sem motivo claro. 

A palavra “Bullying” é de origem inglesa. No Brasil, a palavra “Bullying” é utilizada principalmente em 
relação aos atos agressivos entre alunos e/ou grupos de alunos nas escolas. Até pouco tempo, o que hoje 
reconhecemos como Bullying, era visto como fatos isolados, “briguinhas de criança”, e normalmente 
família e escola não tomavam atitude nenhuma a respeito. 

Atualmente o Bullying é reconhecido como problema crônico nas escolas, e com consequências sérias, 
tanto para vítimas, quanto para agressores. As formas de agressão entre alunos são as mais diversas, 
como empurrões, pontapés, insultos, espalhar histórias humilhantes, mentiras para implicar a vítima a 
situações vexatórias, inventar apelidos que ferem a dignidade, captar e difundir imagens (inclusive pela 
internet), ameaças (enviar mensagens, por exemplo), e a exclusão. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/sociologia/bullying-na-escola/ Acesso em 07 fevereiro 2017 

 
TEXTO II 

"Na sala de aula, jogavam bolinha de papel na minha cabeça, não me deixavam participar de nenhum 
grupo, me imitavam, pois eu gaguejava quando criança. Era sempre um grupo de meninos que fazia isso. 
A cena que me magoa até hoje lembrar foi quando dois meninos acharam um pedaço de fio de cobre atrás 
da escola e me bateram com ele", o depoimento é de Lídia Eliane Canuto de Souza, 30 anos, residente de 
Ribeirão Pires, interior de São Paulo.  

Segundo a ONG "Learn Without Fear" (Aprender Sem Medo), 350 milhões de crianças e jovens são 
vítimas de bullying anualmente em todo o mundo. O pediatra e um dos autores do livro "Diga não para o 
Bullying", Aramis Lopes Neto, aponta que atitudes violentas dentro da escola geram muita preocupação, 
pois interferem na formação do indivíduo e deixam sequelas, principalmente para as vítimas. No caso de 
Lídia, ela diz que o bullying contribuiu para diminuir sua autoestima e fazer com que tenha dificuldade em 
confiar nas pessoas e de se relacionar. 

Disponível em: http://www.minhavida.com.br/familia/galerias/12927-saiba-identificar-e-combater-o-bullying-nas-escolas Acesso em 07 fevereiro 
2017(Adaptado) 

 
TEXTO III 

 
Disponível em: http://aprendendoaensinarensinandoaaprender.blogspot.com.br/2010/08/bullying-trabalhando-com-tirinhas.html Acesso em 07 fevereiro 
2017(Adaptado) 
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