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RESUMO 

 

Este trabalho busca uma maior compreensão a respeito dos possíveis atravessamentos que o 

conceito de chiste hostil e o fenômeno do bullying exercem na construção da identidade do sujeito. 

Para alcançar esta compreensão, foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa de caráter 

exploratório para percorrer este tema com o objetivo de compreender como, de fato, tais 

atravessamentos ocorrem na personalidade. Para tanto, buscamos um breve entendimento histórico 

a respeito do fenômeno do bullying, bem como sobre os conceitos de chiste, chiste hostil e chiste 

obsceno, cunhados por Freud. Observou-se na literatura analisada que tanto o fenômeno do 

bullying quanto os conceitos de chiste exercem atravessamentos na identidade do sujeito. As 

pulsões reprimidas, como a agressividade e a sexualidade, encontram no bullying e nos chistes uma 

solução para os conflitos internos do inconsciente, expondo e afastando do sujeito aquilo que é 

negado ou reprimido na construção da sua identidade e direcionando-a para o Outro. Para que os 

conflitos causados por estes fenômenos não resultem em sofrimento, conflitos pessoais e 

interpessoais, é importante que adentre uma terceira pessoa nesta dinâmica, no sentido de mediar 

conflitos fazendo uso da palavra como ferramenta de mediação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O bullying é um tema recente, que tem recebido maior atenção a partir de 1970 ganhando 

espaço dentro do meio acadêmico, social e político. As agressões realizadas pelos que praticam o 

bullying com outras crianças ou adultos são consolidadas desde épocas muito antigas. Como 

exemplo, é possível encontrar em registros uma prática similar ao bullying na Coréia Antiga, 

Dinastia Chosun (1392 - 1910), chamada de Myunsinrae. 

Essa prática era uma forma oficial de os oficiais mais antigos darem boas vindas aos oficiais 

novos e ocorria entre a primeira e a segunda semana dos novatos em sua posição, sendo que 

algumas práticas do Myunsinrae eram realizadas por mais tempo, em segredo, com oficiais novatos 

que se negavam a cumprir certas ordens ou eram desobedientes. Os oficiais mais velhos usavam 

de violência física, como pintar o rosto das vítimas com sujeira, agredi-las com pedaços de madeira 

ou gravetos, ‘brincar de cavalo’ e forçar as vítimas a fazerem gestos engraçados. As vítimas eram 

forçadas a pagar bebidas e muitas vezes eram ofendidas publicamente na frente de outros oficiais. 

Uma das formas mais conhecidas da prática do Myunsinrae era brincar de ‘casaco invisível’, 

situação na qual os agressores consideravam as vítimas como pessoas que não existiam. Após o 

suicídio de um oficial novato, Chung Yoon-Hwa, durante o período do 6° Rei na Dinastia Chosun, 

a prática do Myunsinrae foi banida. (Koo, 2007) 

O termo bullying vem da língua inglesa e caracteriza a prática perpetrada por um (ou mais) 

bully, que em tradução livre significa valentão, tirano, fanfarrão, mandão. O termo bully traduzido 

em seu sentido de verbo significa ameaçar, maltratar, oprimir (Michaelis, 1987). Porém, o termo 

como utilizado no Brasil possui uma conotação de assédio moral e intimidação sistemática, e sua 

prática envolve atitudes tais quais ataques físicos, insultos pessoais, comentários repetidos, 

apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, isolamento social premeditado, entre outras. 

Essas caracterizações são descritas no Artigo Segundo da Lei 13.185, publicada em 6 de Novembro 

de 2015, que será abordada adiante. 

Existem inúmeros casos de possível prática de bullying e suas consequências. Dois casos 

notórios são: o assassinato em massa ocorrido no Instituto de Columbine, nos Estados Unidos, em 

20 de abril de 1999, no qual 13 pessoas foram mortas por 2 estudantes que, após o ataque, 
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cometeram suicídio; no Brasil, em Março de 2011, o assassinato em massa de 12 adolescentes 

cometido por um ex-estudante de uma escola do Realengo, Rio de Janeiro. Após o levantamento 

do caso, apurou-se que o atirador possivelmente teria sido vítima de bullying enquanto estudava 

na escola. 

Outro caso recente ocorreu em Goiás-Brasil no dia 20 de Outubro de 2017, no qual um aluno 

efetuou disparos contra colegas, deixando 2 alunos mortos e outros 4 feridos. Em depoimento, o 

aluno que efetuou os disparos afirmou que tinha apenas a intenção de disparar contra o colega que 

praticava bullying com ele, mas que, no momento do ataque, sentiu vontade de fazer mais vítimas. 

Em Porto Alegre/RS/Brasil, no dia 8 de Março de 2018, uma aluna foi morta durante uma briga 

com uma de suas agressoras. Ela sofria bullying desde o primeiro dia de aula e recebia xingamentos 

como ‘gorda’ e ‘baleia’. 

Tendo em vista este comportamento e as atitudes presentes no bullying, podem ser levantadas 

questões acerca da relação entre o bullying e os processos de formação da identidade do sujeito. 

Este trabalho tem como objetivo entender quais são alguns dos atravessamentos possíveis de 

ocorrer e se observar nos processos de identidade individual e como eles ressoam nas dinâmicas e 

práticas que alimentam e formam a prática do bullying.  

 

BULLYING NA CONTEMPORANIEDADE 

 

O ato de intimidar uma pessoa, que pode ser realizada por uma ou mais pessoas e dirigida a 

uma ou mais pessoas, foi caracterizado e denominado como bullying. A pessoa que toma a posição 

de agressor se caracteriza como um tirano, valentão, e é denominado bully. O termo utilizado no 

Brasil possui uma conotação de assédio moral e intimidação sistemática e sua prática envolve 

atitudes como ataques físicos, insultos pessoais, comentários repetidos, apelidos pejorativos, 

ameaças por quaisquer meios, isolamento social premeditado, entre outras.  

Desta forma, em uma definição clássica, o bullying pode ser entendido como a situação em 

que uma pessoa é continuamente submetida a um conjunto de ações agressivas (sejam diretas ou 

indiretas) que acabam por ocorrer sem motivação aparente, mas de forma intencional e repetida, 

sendo desempenhado por um ou mais agressores (Ventura, Vico & Ventura, 2016). A agressão 

direta se dá pela forma de ameaças, roubos, apelidos, racismo, extorsão de dinheiro e outras 

expressões/gestos capazes de gerar mal-estar à vítima. A agressão indireta caracteriza-se por 

fofocas, indiferença, mentiras, manipulação de amizades, isolamento e outras formas de gerar 

exclusão ou manipulação da vida social da vítima (Benetti, Chaves, Ananias & Giordani, 2010). 
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Com base na faixa de idade em que o bullying ocorre com maior frequência, Silva, Descanio 

e Valle. (2016) apontam que diversos estudos definem o período entre 9 e 15 anos de idade como 

a época em que o bullying atinge o pico, quando crianças de menor idade costumam se tornar alvos 

de crianças de idade mais avançada. Destaca-se que crianças com aptidão física considerada baixa 

pelos seus pares ou que possuem algum tipo de característica definida como negativa e que a 

destaca dos demais acaba por se tornar alvo dos agressores, por exemplo as de maior ou menos 

peso, muito altas ou muito baixas etc. No que diz respeito ao gênero, meninos tendem a ter maior 

envolvimento em situações de bullying, seja como vítimas ou agressores. Entretanto, também é 

destacado que, enquanto os meninos se utilizam da agressão direta (verbal ou física) com mais 

frequência, as meninas apresentam formas de agressão de cunho social e relacional - ou seja, 

práticas mais sutis que, por este motivo, são de difícil identificação, tornando os casos de bullying 

entre as garotas menos visíveis (SILVA et al, 2011).  

Foi instituído um programa nacional contra o bullying chamado Programa de Combate à 

Intimidação Sistêmica, por meio de Lei 13.185, de 06 de novembro de 2015. Essa lei tem como 

objetivo prevenir e combater a prática do bullying, considerada um caso de saúde pública capaz de 

causar depressão, transtornos alimentares, práticas de automutilação e até suicídio (PeNSE, 2015). 

Esta lei visa nortear as escolas ao propor a capacitação de docentes e equipes pedagógicas em ações 

de discussão, prevenção, orientação e solução do problema, bem como divulgar campanhas de 

educação, conscientização e informação sobre o assunto, sendo dever da instituição de ensino 

assegurar medidas de combate e prevenção a qualquer forma de bullying entre os membros do 

ambiente educacional (Planalto, Lei N° 13.185, 2015).  

 A vítima de bullying, segundo Santos et al (2013), pode desenvolver transtornos de ordem 

psicológica por causa das constantes hostilidades, como déficit de aprendizagem, grande 

desconforto social, insônia, bulimia, anorexia, problemas de adaptação, baixa autoestima, 

pensamentos e comportamentos suicidas, doenças crônicas somáticas e transtornos depressivos; 

essas consequências acabam por impactar negativamente a vida adulta da vítima. 

Um estudo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2009, 

abrangendo as capitais dos 27 estados brasileiros e pesquisando jovens de 13 a 17 anos de idade 

frequentando as etapas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, recolhou dados socioeconômicos 

em uma abordagem quantitativa para investigar o tema. Por se tratar de um estudo acerca do âmbito 

escolar, foram abordados outros temas além do bullying (PeNSE, 2015). Quando foi questionado 

sobre a frequência com que os colegas da escola ‘esculacharam’, ‘zoaram’, ‘mangaram’, 

intimidaram ou caçoaram a ponto de o aluno ficar magoado, aborrecido, incomodado, ofendido ou 

humilhado nos 30 dias anteriores à pesquisa, 7,4% dos estudantes afirmaram que na maior parte 

do tempo ou sempre se sentiram humilhados por provocações. Os percentuais foram próximos 

entre os estudantes do sexo masculino (7,6%) e feminino (7,2%). Entre os alunos das escolas 
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públicas, o percentual foi de 7,6% e entre os das escolas privadas foi de 6,5%. Dos escolares 

entrevistados, 53,4% responderam ‘nenhuma vez’ à pergunta e 39,2% responderam que 

‘raramente’ ou ‘às vezes’ se sentiram humilhados por provocações feitas pelos colegas de escola 

nos 30 dias anteriores à pesquisa. A maior incidência observada foi na região Sudeste, com taxa 

de 8,3% escolares que alegaram ter sofrido algum tipo de perseguição. Esses que se sentiram 

humilhados com relação ao colega relataram que os principais motivos eram aparência do corpo 

(15,6%) e do rosto (10,9%) (PeNSE, 2015). 

Quando perguntado quem havia praticado bullying com um colega de escola nos 30 dias 

anteriores à pesquisa, 19,8% responderam afirmativamente. Dentre os meninos, esse percentual foi 

de 24,2% e entre as meninas de 15,6%. O percentual maior foi entre os alunos de escolas privadas 

(21,2%), entre as escolas públicas o índice ficou em 19,5%. A Região Sudeste apresentou, 

novamente, o maior percentual (22,2%), sendo destaque negativo o Estado de São Paulo (24,2%) 

(PeNSE, 2015). 

 

BULLYING, ATRAVESSAMENTOS NA IDENTIDADE 

 

Segundo Silva (2000), a identidade do sujeito está relacionada a uma positividade, aquilo 

que o sujeito é. A diferença, por sua vez, está relacionada àquilo que o sujeito não é, a uma instância 

negativa, ou, em suas palavras, “Dizer que ‘ela é chinesa’ significa dizer que ela ‘não é argentina’, 

‘ela não é japonesa' etc., incluindo a afirmação de que ‘ela não é brasileira’, isto é, que ela não é o 

que eu sou.” (2000, p. XX, ênfase do autor). Estas diferenças são instituídas pela na linguagem e 

só por intermédio dela podem ser criadas ou delineadas. Sendo assim, o ato da fala é instituinte da 

identidade e da diferença no outro. A identidade e a diferença são o resultado deste processo 

discursivo e, também, simbólico, frutos de relações sociais sujeitos a influências de forças, como 

as relações de poder. Silva (2000) salienta que são outras tantas marcas da presença do poder: 

incluir/excluir, além de demarcar fronteiras: "nós" e "eles"; classificar "bons e maus"; "puros e 

impuros"; "desenvolvidos e primitivos”; racionais e irracionais que nos possibilita refletir sobre a 

normalização e a formatação dos sujeitos. Afinal, quem é normal e qual o limite da patologia 

caracterizada como exclusão? 

Afirmações de identidade com frequência terminam implicando no ato de incluir e excluir, e 

esta dinâmica pode ser observada dentro do ambiente da escola, por exemplo, em que as 

construções de identidade entram em choque com a adolescência, a pré-adolescência e a 

puberdade. 

O bullying é um fenômeno que implica no uso sistemático da violência contra seus pares; a 

Psicanálise, por sua vez, ressalta que manifestações de agressividade possuem uma ligação central 
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com a constituição do eu, bem como com sua relação com os semelhantes. Segundo Pinho (2011), 

Lacan sustenta que a natureza agressiva no homem tem relação com a formação do seu “eu” e de 

seus objetos. Desta forma, a agressividade constitui-se como uma tendência que possui correlação 

com a identificação narcísica, que marca o “eu” desde sua origem.  

Entretanto, a relação fraterna é normalmente atravessada por questões como o ciúme e a 

agressividade, e surge a noção de como um terceiro é importante para que essas reações agressivas 

encontrem um direcionamento que garanta um laço com o outro, se opondo à captura pela 

violência. O ambiente escolar - que promove o convívio sistemático entre pares -, passa a ser um 

terreno privilegiado para o início de investimentos amorosos e identificatórios, bem como para 

reações agressivas e de rivalidade em relação ao semelhante. 

Apesar de se normal que questões de tensão como estas ocorram em escolas, é de suma 

importância que a instituição assuma uma instância de assimetria na qual seja possível que 

manifestações de agressividade possam ser resolvidas através da fala, de modo a preservar os laços 

sociais estabelecidos. O bullying é considerado o inverso dessa situação: ele é estruturado de modo 

a organizar lugares onde um indivíduo utiliza a violência com o propósito de se colocar em uma 

posição de poder, se apropriando desse lugar assimétrico, que tem por objetivo regular os laços 

entre esses pares, e tornando-o um local no qual o “eu” e o outro ficam presos em uma tensão 

agressiva, aniquiladora e sem saída, devido ao fato de que a função da palavra é invalidada 

(PINHO, 2011).  

A prática do bullying evidencia um modo de pensar o que se deseja e o que o sujeito pode 

ser, estando fortemente ligada à ‘imagem’ que o sujeito possui de si mesmo. Praticar um ato de 

agressividade direcionado a outra pessoa é uma forma de negar em si mesmo aquilo que está 

presente no outro. O bullying é uma ferramenta ideal para este comportamento de negação de 

aspectos na própria identidade, que permite, através da diminuição da vítima, que aquele que 

pratica o bullying inconscientemente exclua verbalmente de sua identidade aspectos com os quais 

não se identifica ou com que não deseja identificar-se. Além disso, esta prática sistemática de 

agressões direcionadas ao outro é uma fonte de autoengrandecimento, através da qual o sujeito, ao 

diminuir o outro, gera em si um sentimento de grandeza e superioridade. 

O bullying representa uma montagem perversa, que reduz o outro à condição de objeto de 

gozo, a ser desprezado e aniquilado, em um ciclo recorrente, que se perpetua ao longo do tempo. 

A estrutura sadomasoquista que aí se constrói não tem resolução possível, pela falta de um 

elemento terceiro que faça a palavra circular e colocar fim ao circuito assim construído. O quadro 

perverso do bullying congela os personagens em um cenário sem narrativa, em que a palavra perde 

a eficácia e o valor. (PINHO, 2011) 
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Elementos que possuem forte relação com a prática do bullying em uma leitura paralela são 

mencionados por Freud em A negativa (1925). Segundo Pinho (2011), este texto apresenta dois 

conceitos que abordam a formação do eu a partir de duas formas diferentes de julgamento: o juízo 

de atribuição, que define a posse de um determinado atributo: e o juízo de existência, “[...] que 

constata ou contesta a existência de uma representação na realidade.” (PINHO, 2011, p. 3). Sobre 

o juízo de atribuição, cita Pinho: 

Tudo aquilo que é considerado bom é introjetado, colocado para dentro e considerado como 

pertencente ao eu. De modo contrário, tudo o que se julga ruim é expelido, cuspido para fora, 

considerado estranho e exterior ao eu. Nessa polarização, movida exclusivamente pelo princípio 

do prazer, se constrói a distinção entre os atributos pertencentes ao eu e aqueles considerados como 

estranhos a ele. (PINHO, 2011, p. XX). 

 

O sujeito, portanto, sente-se impelido a livrar-se daquilo que não considera positivo, 

distanciando-se disso através de artifícios. O bullying surge como tal, ao oferecer uma forma de 

depositar no outro os desprazeres ou de reconhecê-los como não constituinte do ‘eu’. Outro fator 

que deve ser levado em conta em relação ao bullying é que na faixa etária em que este 

comportamento se faz mais presente acontecem os fenômenos da adolescência e da puberdade, em 

que os indivíduos colocam em questão todo o processo de identidade que já estabeleceram no 

estágio do espelho e no complexo de Édipo. O bullying apresenta-se, então, como um processo de 

afirmação narcísica, como cita Pinho (2011). 

 

DESDOBRAMENTOS DO CHISTE HOSTIL 

 

O conceito psicanalítico do Chiste, cunhado por Freud em Os chistes e sua relação com o 

inconsciente, em1905, possui atravessamentos diretos na identidade daquele que pratica o bullying, 

Araújo (2005) destaca que, em suas obras, Freud cria uma subdivisão quanto ao Chiste: separando-

o em inocentes e tendenciosos, tem como base para sua classificação a reação produzida naquele 

que o ouve: alguns não apresentam objetivo fora de si mesmos (classificados como inocentes) e 

outros servem a um propósito (tendenciosos). Quanto a este último, o seu propósito está 

relacionado à agressividade, sátira ou defesa (conhecido como chiste hostil) ou ao desnudamento 

(conhecido como chiste obsceno). Como visto anteriormente, este tipo de chiste é constituído pelo 

discurso que envolve três pessoas: 1ª pessoa - a que faz o chiste; 2ª pessoa - a quem se toma como 

objeto de hostilidade do chiste; e a 3ª pessoal - na qual se cumpre o objetivo do chiste de produzir 

prazer. 
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O chiste hostil, portanto, tem o intuito de tornar o outro inferior, pequeno, desprezível ou 

alvo cômico, através do que (em linhas transversas) é dada a oportunidade de vencê-lo, ou seja, 

torna possível a satisfação de um instinto tanto libidinoso quanto hostil mediante a presença de um 

obstáculo. Destaca-se, também, o fato de uma terceira pessoa (que não empenhou nenhum esforço) 

testemunhar o chiste através de seu riso. Por ora, o juízo crítico encontra-se substituído pelo senso 

lúdico: ainda que não se concorde com o emissor do chiste, o riso causado na terceira pessoa é 

cultivado como solidariedade, fortalecendo sua posição de argumentação (ARAÚJO, 2005). 

Devido ao discurso repressão da agressividade na sociedade contemporânea, os chistes hostis 

tornam-se uma maneira de agressividade verbal. Eles criam um caminho alternativo na busca pelo 

prazer, na derrota do oponente através do cômico. 

A prática do bullying pode apoiar-se no chiste hostil, oferecendo para aquele que realiza o 

bullying o princípio do prazer através da agressividade. Em alguns casos, o bullying é realizado em 

frente a uma ‘plateia’, que será aquela que validará a agressão realizada, fazendo o papel da terceira 

pessoa mencionada no chiste hostil. O uso do humor nestas situações é uma maneira de lidar com 

as opressões do sofrimento psíquico, usar do humor como agressividade, é maneira de reproduzir 

experiências aflitivas e dominá-las. O chiste e o chiste hostil têm o poder de criar uma outra 

realidade, onde aquele que faz seu uso tem a oportunidade de se colocar em outra posição frente a 

suas aflições (SLAVUTZKY, 2015).  

Para associarmos o bullying a uma prática caracterizada como um conjunto de 

comportamentos agressivos que ocorrem repetidamente e de forma proposital em relação a uma 

determinada vítima, podemos fazer uma reflexão entre o mundo em que vivemos atualmente, o 

mundo que chamamos de nosso, e o mundo externo. Quando precisamos nos conectar com a 

realidade para entendermos mais esses comportamentos, podemos fazer uma associação nas 

relações da pós-modernidade, em que não é determinada uma causa específica e principal para ser 

usada a prática de bullying, visto que o convívio da sociedade está cada vez mais restrito. Grupos 

se unem para comportamentos marginais, o indivíduo pensa somente no seu benefício e o todo se 

torna cada vez mais individualista. Ao se falar em sociedade contemporânea, o papel do indivíduo 

é centralizado em si, na sua própria identidade. As escolas atuais ficam com o papel de educar, que 

deveria ser feito pela família, no convívio diário em sociedade. Desta forma, cada vez mais há o 

distanciamento do sujeito com o mundo real. (FILHO, 2012) 

O bullying tem ganhado espaço no contexto cultural contemporâneo e o individualismo tem 

sido determinado como característica principal do contexto cultural atual. O sujeito atual pouco 

considera as alusões da tradição para guiar sua vida. Se antigamente essas alusões permitiam 

estabelecer um lugar na sociedade, atualmente elas não têm esse papel. O sujeito se faz representar 

na cultura através do que produz e constrói ao longo de sua existência, o que torna a importância 

absoluta atribuída ao indivíduo, na modernidade, algo atribuido à cultura do narcisismo. 
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Nesse contexto, a sociedade contemporânea passou a oferecer uma abundância de imagens 

às quais o sujeito pode aderir para organizar uma aptidão mínima para representação de si, diante 

da falta de um lugar conduzido pela tradição. Nesse caso, o sujeito precisa de uma garantia de 

firmeza para a imagem à qual se encontra aderido, que garanta a ilusão de valor ao seu ‘eu’. Uma 

das formas de realizar isso é colocar no semelhante todas as descrições que não correspondem com 

tal imagem, transformando o outro em uma espécie de cópia negativa do ‘eu’ que se quer 

manifestar. Neste caso, a violência e a agressão metodicamente voltadas ao outro têm a intenção 

de construir esse espelho do sujeito, ao avesso. A imagem do semelhante reflete aquilo que o sujeito 

precisa manter afastado de si para manter sua coesão narcísica (PINHO, 2011). 

É interessante observar de que forma a prática do bullying está fortemente ligada à construção 

da identidade do sujeito e à diferença da identidade do outro. Esta etapa da infância em que a 

prevalência do bullying é maior também é uma etapa que molda o sujeito, tanto aquele que pratica 

o bullying quanto aquele que é vítima. O processo de formação do psiquismo está fortemente ligado 

aos investimentos do Outro, como cita Pinho: 

“Além disso, o discurso freudiano formulou que o eu, como instância totalizante do 

psiquismo e do corpo, não seria originário, como pensara anteriormente, mas deriva-do do 

investimento do outro.” 

Não somente no período Narcísico e Edípico, mas também durante a infância e adolescência, 

a identidade e o psiquismo vão sendo moldadas e a identidade construída (PINHO, 2011).  

 

CONCLUSÃO 

 

Fenômenos de tensionamento psíquico como o bullying são observados dentro do rol de 

fenômenos sociais em decorrência de processos de formação da identidade. Ao lidar com questões 

narcísicas em diversos momentos da vida, principalmente na infância e na adolescência, a inserção 

na escola abrange a ideia sobre os caminhos do desenvolvimento em situações práticas. Portanto, 

é possível afirmar que é normal as crianças terem comportamentos de cunho agressivo em relação 

aos seus pares, uma vez que isso faz parte do desenvolvimento. No entanto, a prática do bullying 

requer atenção e cuidado para ser dissuadida, uma vez que se configura como uma intenção em 

humilhar, diminuir ou ferir o outro enquanto sujeito. Estar inserido na escola é estar em um meio 

onde estas questões estarão em prática.  

Uma das atitudes que à primeira vista parecem ser mais eficientes contra a prática do bullying 

é a entrada de uma terceira pessoa nesta dinâmica de agressão, no sentido de mediar conflitos, de 

forma que a palavra possa ser a ferramenta utilizada nesta mediação. De preferência, um adulto 
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que apresente uma escuta qualificada e que não esteja envolvido nos mesmos processos de 

agressividade daqueles que estão envolvidos com o bullying (PINHO, 2011). No caso da escola, 

essa tarefa é dos professores, que precisam estar atentos e aptos a identificar a prática do bullying, 

podendo intervir nestas situações com eficácia e utiliza-las como oportunidades de aprendizado e 

de construção de conhecimento para seus alunos. A palavra e o juízo simbólico podem servir como 

operadores na resolução das diferenças e conflitos, não sendo operações simbólicas que atuam 

somente para a agressividade e para o autoengrandecimento.  

Entendemos que as questões relacionadas à cultura e à sociedade também causam impacto 

no desenvolvimento da identidade do indivíduo contemporâneo e que este processo de constituição 

da subjetividade acaba se desdobrando em outros fatores, especialmente no que diz respeito à 

prática do bullying. Buscar compreender como operam estas forças e como se caracteriza a 

formação da identidade é outra forma eficaz de combater o bullying e o sofrimento psíquico 

causado por ele. 

Para tanto, é imprescindível que se conheça o assunto pelos seus termos e conceitos próprios, 

conhecendo a história das práticas e o que já se elaborou sobre ela nos campos e autores abordados 

aqui e além. É somente através da compreensão, que se manifesta através de palavras, tanto ditas 

quanto escritas, que fenômenos como o bullying podem ser visualizados, compreendidos e 

combatidos, para que essa dinâmica natural de autoidentificação seja um processo sadio e não algo 

que cause sofrimento para o sujeito e para aqueles ao seu redor. 
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