
 

 
 DG/ME/ID/2020/50 – Original francês 

 

 

 

Mensagem de Audrey Azoulay, Diretora-Geral da UNESCO,  

por ocasião do  

Dia Internacional contra a Violência e o Bullying na Escola, incluindo o 

Cyberbullying 

 

5 de novembro de 2020 

 

 

 

Este dia 5 de novembro marca a primeira celebração do Dia Internacional contra a Violência e o 

Bullying na Escola, incluindo o Cyberbullying. 

Este dia foi aprovado por unanimidade pelos 193 Estados Membros da UNESCO por ocasião da 

sua 40ª Conferência Geral. 

Proteger as nossas escolas contra todas as formas de violência é, de facto, uma questão 

importante e infelizmente muito atual, como nos foi recordado pelos recentes ataques que 

tiveram lugar nas escolas do Afeganistão, Burkina Faso, Camarões, Paquistão e França com o 

assassinato do Professor Samuel Paty. 

Proteger as nossas escolas de todas as formas de violência significa também lutar contra o 

bullying que inflige sofrimento físico e moral a milhões de crianças em todo o mundo. 

É preciso repeti-lo com força: embora seja um fenómeno por vezes negligenciado, minimizado 

ou ignorado, o bullying é um verdadeiro flagelo. 

O estudo Beyond the Numbers da UNESCO, publicado em 2019 e realizado em 144 países, 

demonstrou toda a sua intensidade: quase um em cada três alunos em todo o mundo relatou 

ter sido vítima de bullying pelo menos uma vez no mês anterior. 

As consequências do bullying afetam, em primeiro lugar, o sucesso educativo dos alunos. Por 

exemplo, os jovens em idade escolar que são vítimas de bullying têm o dobro da probabilidade 

de faltar às aulas. O seu rendimento escolar também é prejudicado: um estudo realizado em 77 

países mostrou, por exemplo, o impacto negativo do bullying no desempenho das raparigas em 

testes matemáticos e científicos. 

Para além destas consequências educativas, o bullying também afeta o bem-estar e a saúde dos 

alunos. As jovens vítimas de bullying têm o dobro da probabilidade de se sentirem sozinhos, de 

não conseguirem dormir à noite - e de terem inclusive pensamentos suicidas. 
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O bullying também é um fenómeno crescente - motivo pelo qual também é referido na 

designação deste Dia. De acordo com dados de sete países europeus, a proporção de crianças 

com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos que foram vítimas de cyberbullying 

aumentou de 7% para 12% entre 2010 e 2014. 

Uma vez que o confinamento ainda é uma realidade em muitos países, e que desloca o bullying 

para o ambiente online, temos de redobrar os nossos esforços. Embora ocorra no universo 

"virtual", o cyberbullying tem consequências muito reais na saúde das crianças. 

Pois, para além dos números, há dramas insuportáveis, percursos educativos inviabilizados, 

vidas destroçadas, por vezes de uma forma permanente. 

A UNESCO, parceiro oficial da campanha Safe to Learn e da Parceria Mundial para Acabar com a 

Violência contra Crianças, participa naturalmente nesta mobilização coletiva contra o bullying. 

A nossa Organização está pronta a apoiar os esforços dos seus Estados Membros, oferecendo-

lhes os seus conhecimentos especializados, para assegurar que as escolas sejam locais de bem-

estar. 

Esperemos, pois, que este primeiro Dia Internacional constitua uma oportunidade para uma 

maior consciencialização, à escala mundial, sobre a dimensão deste flagelo e sobre a 

necessidade de lhe pôr fim o mais rapidamente possível. Quer seja um aluno, um encarregado 

de educação, um membro da comunidade educativa ou um simples cidadão - derrotar a 

violência e o bullying na escola é da responsabilidade de todos. 


