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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  

“Como frear a prática do bullying nas escolas brasileiras?”, 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      

Casos de bullying nas escolas cresce no Brasil, diz pesquisa do IBGE 
A aparência física é um dos principais motivos de bullying nas escolas, um problema considerado de saúde 

pública. O número de casos de jovens submetidos a situações de humilhação vem crescendo, de acordo com 
pesquisa do IBGE sobre a saúde do estudante brasileiro. Para quem sofre, não é brincadeira, não tem graça e 
pode deixar marcas. 

Quase a metade dos alunos entrevistados na pesquisa (46,6%) diz que já sofreu algum tipo de bullying e se 

sentiu humilhado por colegas da escola. A maioria (39,2%) afirmou que se sentiu humilhado às vezes ou 
raramente e 7,4% disseram que essa humilhação acontece com frequência e entre os principais motivos está a 
aparência. Comparando a pesquisa anterior, feita em 2012, o número de casos de alunos que relataram já ter se 
sentido assim no colégio aumentou. Em 2015, eram 46,6% dos alunos. Em 2012, eram 35,3%. 

                                                             RAIMUNDI, A. C. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 out. 2016 (adaptado). 

 
TEXTO II                                                              TEXTO III                                                                               

 
 

      A morte prematura e trágica das duas adolescentes na 
França desencadeou um debate sobre a melhor forma de 
proteger jovens e, ao mesmo tempo, ensiná-los a respeitar uns 
aos outros. O drama de ambas também foi exposto pela 
imprensa francesa.  
      O sofrimento de Émilie – uma das vítimas de bullying que 
cometeu suicídio em janeiro de 2016 – tornou-se   público quando 
um jornal francês reproduziu trechos do seu diário, divulgados por 
seus pais.  
WILLIAMSON, L. Suicídios de meninas de 17 e 13 anos reacendem debate sobre bullying em escolas na França. 

Disponível em:  http://www.bbc.com. Acesso em: 5 out. 2016 (adaptado). 
 
 

             Disponível em: http://educacaoeuapoio.com.br. Acesso em 1 out. 2016.           
                                                  
TEXTO IV  

                             FORMAS DE BULLYNG 
Verbal – insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 
Moral – difamar, caluniar e disseminar rumores; 
Sexual – assediar, induzir e/ou abusar;  
Social – ignorar, isolar e excluir; 
Psicológica – perseguir, amedrontar, intimidar, dominar, manipular e chantagear;  
Físico – socar, chutar e bater; 
Material – furtar, roubar, destruir pertences e outrem;  
Virtual – depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos 
e dados pessoais que resultem em sofrimento com intuito de criar meios de  
constrangimentos psicológicos e sociais. 

                                                                                                                                                                                      Fonte: Senado Federal. Disponível em: https://www.facebook.com. Acesso em: 5 out. 2016 (adaptado). 

 
INSTRUÇÕES:  

• 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. 
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