


Em segunda análise, é válido ressaltar que as medidas
governamentais são insuficientes no âmbito escolar, o que dificulta
o combate à violência por meio, principalmente, de uma maior
assistência psicológica aos alunos. Exemplo disso, a tragédia
ocorrida em Suzano, em março de 2019, em que dois ex-alunos de
uma escola pública mataram a tiros vários estudantes e dois
funcionários, em decorrência de terem sofrido bullying no colégio
onde ocorreu o massacre. Esse fato revela a ineficácia das políticas
públicas, uma vez que em muitas instituições de ensino, não há o
cumprimento da lei que garante a atuação de psicólogos, assim
como a não efetivação da lei anti-bullying.
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Portanto, para vencer os desafios da violência nas escolas brasileiras
é necessária a participação de toda sociedade. Para tanto, o Ministério
da Educação deve, por meio de concurso público, contratar mais
psicólogos para atuarem no combate à pratica de bullying,
promovendo assim a lei anti-bullying, e essa efetivação poderá ocorrer
por intermédio de educadores, pais, alunos na promoção de projetos
pedagógicos nas escolas ( palestras, exibição de filmes, documentários,
peças de teatro) a fim de encontrar formas de melhor solução para o
problema. Com isso, atos violentos, nas instituições de ensino no
Brasil, farão parte apenas de obras literárias.

TEXTO DE ALUNO
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Com base na leitura dos textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-
argumentativo em norma culta escrita da língua
portuguesa sobre o tema “A PESISTÊNCIA DE
MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS NA ATUAL
SOCIEDADE BRASIELIRA” apresentando
experiência ou proposta de ação social efetiva.
Selecione, organize, relacione, de forma coerente
e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu
ponto de vista.
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A MACROESTRUTURA DO TEXTO
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO:

O PARÁGRAFO DE DESENVOLVIMENTO
(ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS).
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É a justificativa utilizada pelo autor para convencer o
leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento
deve responder à pergunta “por quê? ” em relação à tese
defendida e, para isso, recomenda-se a utilização das
ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS ( São recursos utilizados
para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o
leitor).

8


