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DESCULPA! - UMA HISTÓRIA SOBRE BULLYING  
ESTREIA A 17 DE OUTUBRO 

Jochem é vítima de bullying pelos seus colegas de escola. O seu colega David evita 
participar nos ataques a Jochem, mas também não tem coragem de denunciar a 
situação. Uma manhã, o diretor da escola conta à turma que Jochem não voltou para 
casa depois de uma festa. David sente‐se culpado e juntamente com outra colega vai à 
procura de Jochem para lhe dizer que está arrependido. Mas será que é tarde demais? 

Infelizmente, esta é uma história como tantas outras, demasiado comuns para serem 
ignoradas. 

O bullying, com maior ou menor intensidade e gravidade, é uma realidade a que não 
podemos fugir e a que temos obrigação de dar resposta. 

Para isso, a Zero em Comportamento vai estrear comercialmente este filme holandês, 
para que, através de uma história não-verídica, possamos discutir com profundidade 
quais as estratégias mais adequadas para prevenir e combater esta situação que, 
normalmente, tem raízes mais profundas do que apenas as que aparenta. 

Relembrando que no dia 20 de Outubro assinala-se o Dia Mundial de Combate ao 
Bullying, o filme irá estrear a 17 de Outubro, no Cinema City Campo Pequeno, 
acompanhado por diversos debates e circulará por todo o país em sessões 
especialmente pensadas para as escolas. 
 
Um filme de Dave Schram 
Com: Dave Mantel, Nils Verkooijen, Robin Boissevain, Dorus Witte, Mike Libanon, 
Jessica Zeylmaker, Stefan Collier, Edo Brunner, Fabienne Bergmans 
Argumento: Maria Peters, Carry Slee, Dick van den Heuvel  
Baseado no livro Spijt! de Carry Slee 
Director de Fotografia: Erwin Steen 
Som: Ruud Jehae 
Montagem: Robin de Jong 
Música: Herman Witkam 
Director de Arte: Jan Rutgers 
Figurinos: Ingrid Blankendaal 
Assistente de realização: Marijn Braad 
Produtores: Maria Peters, Hans Pos, Dave Schram, Danielle Guirguis 
Produção: Shooting Star Filmcompany 
Ficção, Holanda, 2013, 95’ 
Distribuição: Zero em Comportamento / Projectos Paralelos 



 

 

 

A Zero em Comportamento trabalha há mais de 20 anos em cinema e desde há cerca de 
5 anos que está especialmente vocacionada para o cinema enquanto ferramenta lúdico-
pedagógica para os mais novos. 

Entre 2001 e 2003, a sua actividade esteve centrada na programação do Cine-Estúdio 
222. Entre 2004 e 2013, esteve ligada ao IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema 
Independente, actualmente um dos maiores e mais importantes festivais portugueses. 

Desde finais de 2013, desligou-se do festival, passando a focar-se mais no público mais 
jovem e infantil. 

Consciente da falta de oferta de cinema de qualidade para este público tão importante 
e ainda tão “moldável”, a Zero em Comportamento preocupa-se em disponibilizar filmes 
de qualidade artística mas que, ao mesmo tempo, apresentam um conteúdo de 
significativo valor educativo e que, portanto, são perfeitos para os educadores (pais e 
professores) abordarem questões fundamentais para o crescimento das crianças e 
jovens enquanto seres humanos conscientes e críticos do mundo em que vivemos. 
 
 

Contactos e mais informações: 

Rui Pereira 

Tlm: 919819597 

ruipereira@zeroemcomportamento.org 
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