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Diversas classes de ensino fundamental I e II se mo-
bilizaram para a jornada de luta contra o bullying no 
meio  escolar,  no  dia  8  de  novembro de  2018,  junto 
com diversas mães voluntárias da APE. 
Todos juntos para lutar contra esse mal que existe e 
que pode destruir a magia da infância e da ado-
lescência...

A iniciativa do 7º ano
No quadro dos percursos educativos Cidadão e Saúde, os 
alunos do 7º ano assistiram a vídeos do site “Non au har-
cèlement” [Não ao Bullying] 
e refletiram sobre o tema 
do bullying escolar com 
seus professores principais 
ou de Educação Moral e 
Cívica (EMC). Diversas ini-
ciativas nasceram dessas 
reflexões: frases escritas 
pelos alunos foram em 
seguida selecionadas para 
serem impressas em fitas 
coloridas que os alunos 
distribuíram durante a jor-
nada de luta contra o bully-
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Programa da TV Globo 
para os alunos do 1º ano do 
ensino médio
 Por ocasião do lançamento do 
filme brasileiro Ferrugem, que 
trata de cyberbullying, Maria Pia 
Baffa, mãe de aluno que trabalha 
na TV Globo, convidou alguns 
alunos do 1º ano do ensino médio 
para a gravação do programa 
“Conversa com Bial” sobre a re-
lação dos adolescentes com a 
tecnologia. 
Nossos alunos tiveram a oportu-
nidade de acompanhar um de-
bate entre Maísa Silva, apresen-
tadora de televisão e youtuber, o 
pediatra Daniel Becker, a jornal-
ista Brenda Fucuta e o cineasta 
Aly Muritiba, que dirigiu o filme. 
O programa foi ao ar no dia 6 de 
setembro na TV Globo. 
Lien : globoplay.globo.com/v/

Z O O M 
Todos contra o bullying



Associação dos Pais de Alunos do Lycée Pasteur Quarta 28 de novembro de 2018 

ing. Além disso, produziram 
diversos cartazes e super-
heróis para lutar contra o 
bullying! Durante a jornada, 
os super-heróis foram apre-
sentados às classes do 5º 
ano e foi eleito um super-
herói para cada classe de 4º 
ano.  

Parabéns a todos os 
alunos pelo seu compro-

metimento e imaginação! 

O filme de testemunhos dos 
alunos do 5° ano.  
Alguns alunos do 5° ano tra-
balharam sobre o tema do 
bullying durante diversas 
semanas com a Sra. Chauv-
el, sua professora de EST – 
Ensino Científico e Técnico. 
Eles decidiram realizar um 
vídeo com testemunhos so-
bre situações de bullying que 
e l e s v i v e n c i a r a m . E l e s 
começaram discutindo todos juntos sobre o assunto, e em 
seguida eles escreveram o roteiro, imaginaram a ence-
nação e filmaram os testemunhos dos atores com blusa e 
máscara brancos. Havia também perguntas da plateia, 
constituída pelos outros alunos. 
Foi a voluntária Sylvia Arone, mãe de aluno e realizado-
ra e cenarista de filmes, que fez a montagem dessa pe-
quena maravilha. 
O resultado é um vídeo cheio de emoções e de verdades, 
que faz verdadeiras perguntas e que dá pistas de re-
spostas para lutar contra o bullying. Fazemos questão de 
parabenizar os alunos que tiveram a coragem de teste-
munhar, bem como a equipe, que soube acompanha-los 
nesse projeto pungente. 

Obrigado! Que trabalho maravilhoso! 
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Oficinas de teatro 
para o 5º ano

No quadro da luta contra o 
bullying no meio escolar, os 
alunos de 4º e 5º anos partici-
param de oficinas de improvi-
so teatral, onde eles se al-
ternaram entre os papéis de 
agressor, vítima e testemunha. 
Animados por Clara Am-
sellem e France Hasson, duas 
mães atrizes e voluntárias, 
elas conseguiram tirar o mel-
hor de cada aluno para ajudar 
a se colocar na pele do per-
sonagem. Foram momentos 
intensos que permitiram uma 
reflexão com os professores 
sobre as emoções suscitadas, 
como a raiva, a tristeza, a revol-
ta, a impotência, o mal-estar... 
Eles refletiram juntos em bus-
ca de soluções para evitar 
que situações se encham de 
veneno e se tornem casos de 
bullying. 
Essas oficinas foram possíveis 
graças à colaboração e à con-
fiança estreita entre a APE e a 
equipe pedagógica composta 
pela Sra. Bourdillat e os pro-
fessores de CM2. 
Parabéns a todos e principal-
mente aos alunos, que sou-
beram desempenhar o papel! 
Algumas frases de alunos: 
“A gente sente bem o que 
sente o agressor” 
“Não é legal ser agredido” 
“A testemunha tem um pa-
pel importante a desem-
penhar” 
“É necessário pensar antes 
de agredir”
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Conferência para os pais da 
Sra. Cécile Bourdillat  
Diretora do primário do 
Lycée Pasteur. 
Para encerrar a jornada 
contra o bullying, Cécile 
Bourdillat nos explicou o 
que era o bullying, quais 
eram os diferentes perfis 
de agressor e de vítima, 
os fatores predisponentes 
e as formas que ele pode-
ria tomar. Ela nos expôs a 
sua visão de uma escola 
para todos e as ações que 
ela põe em prática todos 
os dias para o bem-estar 
de nossas crianças. 
A escola e os professores trabalham com seus alunos so-
bre as emoções, o respeito pelo outro, o viver bem jun-
tos, tudo o que permite evitar situações de bullying. 
Sempre priorizando a palavra e a escuta para desemara-
nhas os nós e evitar que as situações fiquem envene-
nadas e tomem maiores proporções. 
Diversas iniciativas foram colocadas em prática esta sem-
ana no ensino fundamental I: o 4º ano trabalhou a 
questão do bullying por meio de vídeos que permitiram 
suscitar debates e reflexões, e os alunos aprenderam 
uma música sobre o respeito da diferença; o 5º ano par-
ticipou da distribuição das fitas criadas pelos alunos do 
ensino fundamental II. 

Entrevista de Camila 
Bassi depois do de-
bate sobre o bullying 
para o 6º e o 7º ano. 
Por ocasião da jornada contra o bully-
ing, o vídeo feito pelos alunos do 6º 
ano foi apresentado a todos os alunos 
de 6º e de 7º ano. Em seguida, houve um debate, anima-
do por Camila Bassi Peschanski e Iana Souza, duas 
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 Os percursos de 
educçao do EFII e 
EMD o que se trata ? 

• De um conjunto de atividades 
feitas durante toda a escolari-
dade, do 6º ano até o último ano, 
sobre temáticas  específicas 
• Quatro percursos: 
- o percurso Cidadão, 
- o percurso Futuro e o acompan-
hamento para a orientação, 
- o percurso de Educação artística 
e cultural, 
- o percurso educativo de Saúde. 
• todas as disciplinas participam 
dos diferentes percursos  
• as experiências extraescolares 
fazem parte dos percursos. 
• www.eduscol.education.fr 

Percurso Cidadão – para se 
tornar um cidadão livre, es-

clarecido e responsável.

Percurso Saúde – Para o 
prazer de me sentir bem na 
minha escola e na minha vida

Camila Bassi 
Peschanski
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mães voluntárias psicólogas, especialistas em crianças e 
adolescentes. 
O vídeo, que apresenta alguns alunos do 6º ano, é pun-
gente e comovente, tendo suscitado muitas emoções na 
sala de aula. Os espectadores puderam descrever o que 
sentiram, como o medo que aconteça o mesmo com eles 
ou pena das pessoas que passaram por isso. Além disso, 
os atores puderam compartilhar sua emoção e seu sofri-
mento, porque eles reviveram momentos difíceis quando 
eles gravaram o testemunho. Eles ficaram felizes por 
terem testemunhado, visando poder ajudar os outros. 

Camila, poderia nos dar uma definição do bullying ?  
Bullying são condutas recorrentes de violência física e 
psicológica que causariam dor e humilhação em um indi-
víduo. 
O que achou da abertura de espírito dos alunos, de sua fa-
cilidade a se expressar ? 
Fiquei impressionada com o grau de envolvimento dos 
alunos no debate. Colocaram suas idéias com seriedade e 
respeito e fizeram perguntas críticas e pertinentes. 
O que achou do filme sobre bullying feito pelos alunos de 
6° ano do EFII ?
Achei o filme sensível e bem pensado. Sua elaboração 
parece ter mobilizado os alunos emocionalmente, princi-
palmente os atores que tiveram a coragem de contar suas 
histórias de forma honesta e verdadeira. 
O que achou do trabalho de luta contra o bullying feito pela 
escola de modo geral ? 
Foi importante a escola ter dado abertura a esse trabalho 
sobre bullying. A experiência parece ter sido transfor-
madora para os alunos. Seria interessante repetir essa ini-
ciativa todos os anos e estender à outras classes, aos pais 
de alunos, funcionários e professores para que se possa 
atuar com mais eficiência na prevenção do bullying. 
Os alunos entenderam que, se acontece de sermos víti-
mas de bullying, mas também se somos testemunhas de 
um bullying, é necessário falar disso, não se pode calar. 
Desaprovando a atitude do agressor, temos o poder de 
desarmá-lo e de torná-lo completamente ineficaz. 

E como nos disse Iana Souza citando a filosofa Hannah 
Arendt : “O mal pode ser banal e ao mesmo tempo ex-
tremo. So o bem é radical”. O bem exige consciência e 
inteligência, atuemos juntos, respeitemos as diferenças e 
unamo-nos.
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 Textos regulatórios 

• França: Dois percursos educa-
tivos da Education Nationale 
tratam desse tema: o Percurso 
Cidadão e o Percurso de Saúde 
• No Brasil, todas as escolas de-
vem colocar em prática um pro-
grama de luta contra o bullying, 
em conformidade com a Lei 
Federal 13.185/15. 
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Livros : 
• Journal d'un dé-
gonflé, de Greg Hef-
fley par Jeff Kinney 

• La Fourmi rouge 
d'Emilie Clazerand 

• Nous les filles de 
nulle part d'Amy 
Reed (16 ans) 

Música: 
• La petite Emilie  
• Les maux d’enfants 
Patrick Bruel 

Filmes et séries (+ 16 ano): 
• Ferrugem (Brasil) 
• Despues de Lucia (Mexico) 
• Il suffit d’en parler (França) 
• 13 reason why (USA) 

 Na internet 

• www.nonauharcelemen-
t.education.gouv.fr/ 

• Sur le Cyberharcèlement: 
www.internetsanscrainte.fr/ 
https://www.e-enfance.org/ 


