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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
   • O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
   • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas       
.....desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
   • tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
   • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
   • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
   • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I     

O Tribunal de Justiça condenou o Estado de São Paulo a pagar R$ 20 mil em indenização por danos morais para a 
família do aluno de uma escola estadual de Piracicaba. Em 2013, uma professora o chamou de "Félix", personagem gay 

da novela “Amor à Vida”, da Rede Globo. Na época, o garoto tinha 11 anos. Segundo a decisão do TJ, o adolescente 
também deverá ter os tratamentos psicológicos custeados. O menino chegou a mudar de escola para fugir dos 
comentários dos colegas. 

Justiça condena SP a pagar R$ 20 mil a aluno chamado de 'Félix' da novela. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 22 abril 2017 (adaptado). 

 
TEXTO II   
      Apelidos e rótulos sempre fizeram parte da identidade de turmas ou grupos. De igual forma, situações 
constrangedoras envolvendo os "apelidados" ou "rotulados" não raras vezes deram origem a traumas, mágoas, 
sofrimento psicológico e até físico.  
      Como vítimas, algozes ou meros espectadores, sabemos que a prática de bullying não é novidade dos nossos 
tempos de intolerância. Novidade, sim, é que desde fevereiro de 2016 encontra-se em vigor a lei 13.185, que trata 
do combate à intimidação sistemática.  
      A legislação impõe a instituições de ensino, públicas e privadas, clubes e outras agremiações recreativas o 
dever de adotar programas de combate à prática.  
      Segundo a lei, considera-se intimidação sistemática todo ato de violência física ou psicológica, intencional e 
repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, 
com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de 
poder entre as partes envolvidas. 
      Insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, ameaças, expressões preconceituosas e 
isolamento social consciente e premeditado com o intuito de intimidação, humilhação ou discriminação são 
consideradas formas de bullying. 

REICHER, S. DORLASS, M. O papel das escolas contra o bullying: educar agora é lei. Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 22 abril 2017 (adaptado).                                    

 
. 
TEXTO III       

O BULLYING NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 
O relato de jovens de 13 a 15 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense).                                                                                                                                    Ilustração: Vinicius Mattos.       

 
 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

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

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“A prática do 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.                                                                                                                                                                                       

..................................................................................................................................................................... 
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7,2% 
dos alunos 

afirmam que se setem 
humilhamos com frequência 

 
20,8% 

praticam o ato contra colegas 
 

 

16,4% 
têm a sensação de solidão 

▪ 10,7% entre meninos 

▪ 21,7% entre meninas 

 

3,7% 
disseram não ter amigos 


