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RESUMO 

 

Atualmente na clínica, tem-se verificado um elevado número de casos de 
destrutividade direcionada ao próprio corpo. A automutilação é uma conduta em que 
o sujeito objetiva se machucar e deixar marcas em seu corpo, e é um importante 
problema de saúde pública na adolescência. Em função disso, o presente estudo visa 
compreender os sentidos dessa conduta, bem como os caminhos que levam o jovem 
a se mutilar. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito do fenômeno, 
utilizando como fundamentação a teoria psicanalítica de orientação Winnicottiana. 
Inicialmente são oferecidas informações basais a respeito do conceito, características, 
incidência e prevalência e fatores etiológicos associados. Em seguida, são abordadas 
as principais ideias da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, fundamental 
para compreensão da psicopatologia em Winnicott e à discussão final acerca do 
objeto deste estudo, a automutilação em adolescentes. Como resultados, entende-se 
que a automutilação na adolescência pode surgir em razão de falhas ambientais que 
impediram a personalização do indivíduo, de maneira que o mesmo se utiliza de 
comportamentos auto lesivos a fim de alcançar, ainda que minimamente, a integração 
psicossomática que não lhe foi possível ao longo do desenvolvimento emocional. 

 

Palavras chave: Adolescência. Automutilação. Psicanálise. D. W. Winnicott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Currently at the clinic, there has been a high number of cases of self-
destructiveness directed at the body itself. Self-mutilation is a conduct in which the 
subject aims to hurt and leave marks on their own body, and it is a major public health 
problem in adolescence. As a result, the present study aims to understand the 
meanings of this conduct, as well as the ways leading young persons to mutilate 
themselves. Therefore, a bibliographical revision was made regarding the 
phenomenon, using as basis the psychoanalytic theory of Winnicottian orientation. 
Baseline information is initially offered regarding the concept, characteristics, incidence 
and prevalence and associated etiological factors. Then, the main ideas of Winnicott's 
theory of emotional development, fundamental for understanding psychopathology in 
Winnicott, and the final discussion about the object of this study, the self-mutilation in 
adolescents, are being discussed. As results, it is understood that the self-mutilation 
in adolescence can arise due to environmental failures that prevented the 
personalization of individual, so that it uses self-injurious behaviors in order to reach, 
yet, minimally, the psychosomatic integration that does not it was possible throughout 
the emotional development. 
 
Keywords: Adolescence. Self-mutilation. Psychoanalysis. D. W. Winnicott. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade, tem-se percebido um elevado número de casos de 

destrutividade em direção ao corpo do sujeito. O “self cutting” (que significa cortar a si 

mesmo, em inglês) é uma conduta na qual o sujeito corta a própria pele, objetivando 

ferir-se e deixar marcas em seu corpo, e é uma das formas de auto destrutividade que 

mais se sobressai na clínica contemporânea (PEREZ; AZEVEDO; DOS ANJOS, 

2014). 

O suicídio e a automutilação são, segundo Hawton, Saunders, O’Connor 

(2012), graves problemas de saúde pública na adolescência. E, segundo Greydanus 

e Shek (2009), além do fenômeno da automutilação ser bastante frequente, adultos 

jovens e adolescentes também o mantém em segredo, dificultando assim a 

identificação desses atos. No entanto, embora este fenômeno tenha afetado muitos 

jovens, ele não tem sido objeto de investigação de pesquisadores brasileiros; por isso, 

no país há poucos estudos detalhados a respeito deste fenômeno, o que justifica ainda 

mais a importância deste tipo de estudo em nosso país.  

O interesse pelo referido tema também surgiu pela minha experiência clínica 

no estágio realizado no Serviço de Psicologia Aplicada, onde pude ter o primeiro 

contato com esse tipo de conduta pela realização de atendimentos a uma criança que 

se automutilava. Além disso, a experiência da supervisão de estágio também 

contribuiu bastante para o surgimento deste interesse, pois nestes momentos era 

possível ter contato também com outros casos supervisionados no estágio clínico.  

Igualmente, minha participação no Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre 

a Infância e Adolescência (LEPIA), do Departamento de Psicologia do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais do município de Volta Redonda (ICHS - VR), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), contribuiu bastante para o nascimento deste 

interesse. Isto porque o LEPIA objetiva desenvolver estudos de fundamentação 

psicodinâmica e crítica sobre a problemática da infância em geral e, em especial, 

sobre a infância em dificuldade no contexto da sociedade brasileira. Além do mais, o 

maior esforço investigativo do laboratório concentra-se em compreender a realidade 
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social e psicológica de crianças e adolescentes em situação de sofrimento, risco e 

vulnerabilidade, de forma a buscar modelos de intervenção que possam ser utilizados.  

Nesse sentido, a participação, neste grupo, trouxe discussões relevantes a 

respeito de assuntos transversais à temática da automutilação. Projetos e 

investigações possibilitaram, por exemplo, ter contato com temas sobre a 

adolescência em situações de vulnerabilidade, período em que o fenômeno da 

automutilação se faz tão frequente. Portanto, a experiência do estágio somada à 

participação nesse grupo de pesquisa foi fundamental para a consolidação da escolha 

pelo estudo da automutilação na adolescência e seus aspectos emocionais, 

objetivando compreender, a partir da psicanálise winnicottiana, os desdobramentos 

deste fenômeno. 

Em função do exposto, o presente estudo objetiva, a partir de revisão 

bibliográfica, fazer considerações a respeito deste fenômeno, não no intuito de reduzi-

lo a determinadas causas, mas a fim de levantar possíveis hipóteses a respeito de 

sua etiologia, aqui, principalmente na perspectiva de Winnicott. Deve-se salientar que 

a leitura winnicottiana acerca das psicopatologias se fundamenta na teoria do 

desenvolvimento emocional ou processo de amadurecimento pessoal (DIAS, 2008).  

Tal teoria defende a ideia que o sofrimento psíquico decorre, geralmente, de 

falhas ambientais traumáticas que não puderam ser manejadas ou elaboradas durante 

o processo de desenvolvimento emocional do indivíduo. E, cada indivíduo reagirá de 

maneira diferente a essas falhas, de acordo com o estágio de amadurecimento em 

que elas tenham manifestado. Nesse sentido, os diferentes tipos de psicopatologias 

estão relacionados de acordo com a forma pela qual o indivíduo consegue responder 

e lidar com o ambiente intrusivo ou insuficientemente bom.   

Por esta razão, o presente estudo, fundamentado na teoria desenvolvimento 

emocional de Winnicott, objetiva entender a conduta da automutilação em 

adolescentes, buscando identificar como e em que momento específico do 

desenvolvimento emocional, o ambiente teria falhado, de forma a fazer com que o 

indivíduo desenvolva a conduta autolesiva, levantando-se, assim, hipóteses acerca 

de sua etiologia. 

 A fim de discutir sobre as diversas questões que envolvem o objeto de estudo 

deste trabalho, o mesmo se desdobra em cinco capítulos. No segundo, posterior a 
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este, são apresentadas informações acerca do tema da automutilação, como este 

fenômeno é definido, sua incidência, prevalência e, a problemática que envolve estas 

questões, bem como suas demais características e fatores etiológicos.  No terceiro, a 

teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott é apresentada, bem como algumas 

considerações a respeito da psicopatologia em sua perspectiva. Já no quarto capítulo, 

se retomam informações apresentadas no anterior e é realizada a discussão sobre a 

automutilação na adolescência segundo a perspectiva da psicanálise de Winnicott, 

finalizando com a discussão acerca da intervenção clínica nestes casos.  Por fim, no 

último capítulo são apresentadas as considerações finais. 
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2. A AUTOMUTILAÇÃO EM ADOLESCENTES 

 

 

“Os seres humanos estão imbuídos de um impulso para a sobrevivência; No 
entanto, muitas vezes fazemos coisas que impedem essa unidade. O suicídio 
é o caso mais extremo. Em casos menos extremos, as pessoas se ferem 
deliberadamente sem querer morrer. Relatos de tal comportamento 
apareceram há milhares de anos; No entanto, parece haver um aumento 
dramático neste comportamento desconcertante ao longo das últimas 
décadas. As descobertas recentes da ciência psicológica proporcionaram 
novos conhecimentos sobre a natureza e as funções desse comportamento 
desconcertante.” (Nock, 2009) 

 

 

2.1. Definindo o fenômeno 
 

Percebe-se, atualmente, que dentre os problemas de saúde do adolescente a 

automutilação é um fenômeno que vem preocupando os profissionais e a sociedade 

como um todo. Sobre isso, Giusti (2013) aponta que a população brasileira parece se 

interessar bastante pelo tema, dado a grande procura pelo mesmo na internet. Giusti 

comprova tal interesse pela a realização de breves pesquisas em alguns sites 

populares da internet. Em  agosto de 2012, Giusti (2013) utilizou a palavra-chave 

“automutilação” no site YouTube e constatou que 141 vídeos foram incluídos ao longo 

daquele ano. No “Facebook” encontrou sete comunidades sobre o assunto, além de 

outras 18 no “Orkut” (rede que atualmente se encontra desativada).    

Atualmente, após aproximadamente cinco anos do estudo de Giusti, 

encontram-se diferenças ao pesquisar pelo assunto na internet. No YouTube por 

exemplo, utilizando a mesma palavra chave (“automutilação”), no dia 14 de junho de 

2017, foram encontrados 10.800 vídeos incluídos no ano de 2017. Uma enorme 

diferença em relação ao ano de 2012. Já em relação as comunidades do Face book 

há 142 atualmente.   

Tamanho interesse da população, considerando o número de vídeos e 

comunidades a esse respeito, indica que este fenômeno tem tomado uma proporção 

cada vez maior. São 10.800 vídeos publicados somente neste ano e, dentre eles, se 

encontram muitos autorrelatos de pessoas que se automutilam ou já se 

automutilaram. Este é um fenômeno que tem afetado a muitos e se tornou um 

problema de saúde pública.  
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Ainda que tenha crescido o interesse pelo fenômeno da “Deliberate self-harm” 

(ou autoagressão deliberada, em português),  as dificuldades em defini-la e avaliá-la 

persistem (GRATZ, 2001a). Contudo, ao longo da história, vários autores tentaram 

conceituar o fenômeno e, por esta razão, são encontradas inúmeras e diferentes 

definições na literatura. Visando organizá-las, CSORBA et al. (2009) traçaram um 

breve histórico citando alguns autores que trouxeram definições importantes. Em 

1938, a “self-mutilation” (ou automutilação, em português) foi considerada por 

Menninger 1como uma forma mórbida de autoajuda que objetivava impedir o suicídio 

ou a aniquilação total do indivíduo. Pretendendo ampliar esta definição, em 1983, 

Pattison e Kahan2 criaram a definição “deliberate selfharm syndrome” (síndrome de 

auto dano deliberado, em português) e ainda sugeriram classificar o comportamento 

autodestrutivo em “direto” à “indireto” e dentro de um contínuo de “baixa” à “alta 

letalidade”. Já em 1991, os autores Winchel e Stanley3 excluíram da definição de 

“deliberate self harm” (ou auto dano deliberado, em português) os atos incumbidos de 

intenção suicida consciente ou que possuem alguma ligação com excitação sexual, 

mas esta definição acabou por desconsiderar a própria natureza excitante desses 

tipos de comportamento. Alguns anos depois, em 1995, Pies e Popli4, caracterizaram 

o “Self-injurious behaviour” (comportamento auto prejudicial, em português) como 

qualquer atitude que gere dano de tecido ou órgão no indivíduo, independente do 

estado mental, motivação ou algo que aluda a algum desejo suicida. Assim, a partir 

dessa definição restaram dúvidas quanto às diferenças entre tentativas de suicídio e 

auto ferimento. E, por esta razão, Petermann e Winkel5, no ano de 2007, visando 

esclarecer tal questão, definiram o “comportamento auto prejudicial” enquanto 

mutilação de um corpo ou lesão motivada, aberta, direta, que não é aprovada 

socialmente e marcada pela ausência de ideação suicida.  

Segundo GRATZ (2001), Favazza oferece uma das definições mais claras e 

detalhadas do fenômeno da “self-multilation” (ou automutilação, em português):  “(...) 

                                                           
1 Menninger KA (1938) Man against himself. Hartcourt Brace, New York 
2 Pattison EM, Kahan J (1983) The deliberate self-harm syndrome. Am J Psychiatry 140:867–872 
3 Winchel RM, Stanley M (1991) Selfinjurious behaviour: a review of the behaviour and biology of self-
mutilation. Am J Psychiatry 148:306–317 
4 Pies RW, Popli AP (1995) Self-injurious behavior: pathophysiology and implications for treatment. J 
Clin Psychiatry 56(12):580–588 
5 Petermann F, Winkel S (2007) SelbstverletzendesVerhalten: Diagnostik undpsychotherapeutische. 
Ansa¨tze Zeitschrift fu¨r Psychiatrie. Psychologie und Psychotherapie 55:123–133 
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destruição deliberada, direta ou alteração do tecido do corpo sem intenção suicida 

consciente” (Favazza6, 1998, apud GRATZ, 2001). Em uma direção parecida, mas no 

ano de 2009, o autor Nock utiliza o termo  “Non-suicidal self-injury”  (ou NSSI,  que 

significa auto lesão não suicida, em inglês) para aludir ao comportamento de  

“destruição direta e deliberada do próprio tecido corporal na ausência de intenção de 

morrer” (NOCK, 2009). O autor aponta para a clareza das características da NSSI, 

que são, para ele, suficientes para distinguir estes comportamentos de outros. O 

tabagismo ou o câncer de pulmão por exemplo, embora causem danos, não são danos 

intencionais; os comportamentos suicidas, pois, se diferem claramente da auto lesão 

não suicida, isto em curso, prevalência e resposta ao tratamento. Nock (2009) ainda 

diferencia esse fenômeno da atitude de tatuar ou perfurar a pele com um piercing, já 

que comportamentos desse tipo são culturalmente aprovados e, portanto, não devem 

ser denominados como autolesão não suicida. 

Desta maneira, diversos autores se propuseram a definir este fenômeno e sua 

tamanha complexidade. Ao longo dos anos, houve mudanças claras na maneira de 

concebê-lo, bem como de denominá-lo. Assim, surgiram noções abrangentes e outras 

bem delimitadas, que talvez tenham surgido na tentativa de evitar equívocos e 

solucionar o desacordo conceitual tão presente nesse campo de estudo. De fato, ao 

saber o que cada autor entende pelo fenômeno da autolesão evitam-se confusões ou 

possíveis equívocos que podem acontecer ao ater-se somente às terminologias, que 

por vezes são muito semelhantes, mas podem indicar conceitos diferentes de acordo 

com a perspectiva de cada autor. Pies e Popli7 (1995) e Petermann e Winkel8 (2007)  

(ambos citados por CSORBA et al., 2009), por exemplo, utilizam a mesma 

terminologia,  “comportamento auto prejudicial” mas  descrevem comportamentos 

diferentes (como foi abordado anteriormente). Por outro lado, diferentes termos 

podem ser utilizados para indicar comportamentos semelhantes, como é o caso de 

vários termos criados na tentativa de descrever a automutilação, que segundo 

Favazza; Rosenthal (1993) incluem os seguintes: 

 

                                                           
6 Favazza, A. R. (1998). The coming of age of self-mutilation. Journal of Nervous and Mental Disease, 
186, 259–268. 
7 Pies RW, Popli AP, op. cit.  
8 Petermann F, Winkel S, op. cit 
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“[...] a auto-agressão, lesões intencionais, malformação, ferimento simbólico, 

masoquismo, síndrome de Munchausen, auto-destruição deliberada, 

autodestruição local, auto-corte delicado,  comportamento auto-lesivo, 

agressão contra si próprio, parasuicídio, tentativa de suicídio e suicídio focal 

” (1993, p.134). 

 

Esta enorme variedade de termos sugere, segundo os mesmos autores, uma 

certa confusão conceitual e linguística. Nesse sentido, ao se referirem ao 

comportamento da automutilação, os termos que indicam suicídio precisam ser 

evitados, dado o caráter não-suicida da mesma. Da mesma forma, também devem 

ser evitados aqueles que se referem a comportamentos que danificam apenas 

indiretamente o tecido do corpo, já que a automutilação não os contempla. Outro 

problema que também é fonte de contradição, é o resultante do uso da terminologia 

“autoagressão deliberada” para se referir comportamentos diferentes (GRATZ ,2001). 

Portanto, fica claro o quanto definir a automutilação tem revelado ser um 

grande desafio para clínicos e pesquisadores, que não apresentam uma concordância 

quanto à terminologia a ser utilizada, tampouco com a diversidade de termos 

encontrados na literatura (ROSS; HEATH, 2002). E a existência dessa gama de 

definições acerca de um mesmo fenômeno possibilita, segundo Gratz (2001), que os 

investigadores  não estejam medindo os mesmos comportamentos e atitudes. Ou 

seja, ao buscar na literatura uma definição para este fenômeno, não se encontra ainda 

uma denominação comum, mas diversos termos e conceituações que, em um primeiro 

momento podem parecer sinônimas, porém não se referem necessariamente ao 

mesmo fenômeno.  

A fim de evitar novas confusões conceituais, vale ressaltar que dentre todos 

os termos e definições abordados até então, empregar-se-á neste estudo o termo 

autolesão/automutilação enquanto sinônimos, designando o comportamento habitual 

do indivíduo em causar lesões ou danos físicos no corpo, sem intenção suicida. 
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2.2  . Caracterização da automutilação em adolescentes 

 

 

Favazza e Rosenthal (1993) compreendem a automutilação como síndrome 

repetitiva que satisfaz todas as características de um transtorno de impulso: desejo 

de desempenhar um ato prejudicial, inabilidade em resistir a um impulso de prejudicar 

a si mesmo sem intenção suicida consciente, aumento crescente de sensação de 

tensão anterior ao ato e, no momento do ato vivência de prazer, liberação ou 

gratificação. Após a realização imediata do ato, não pode haver culpa, arrependimento 

ou autorreprovação.  

Portanto, no momento do ato da automutilação, é habitual que o sujeito não 

sinta dor ou sinta pouca intensidade de dor em razão dos ferimentos (FAVAZZA; 

CONTERIO, 19899; WALSH, ROSEN10,1985  apud GIUSTI, 2013); que não consiga 

controlar o desejo de se mutilar, especialmente quando são impedidos de realizá-lo e, 

que gaste boa parte de seu tempo elaborando as formas de auto danar-se (Favazza11, 

1998 apud GIUSTI, 2013). Além disso, segundo um estudo realizado por Giusti (2013) 

com setenta pacientes clínicos, concluiu-se que por vezes, eles se feriam até que 

sentissem alívio ou bem estar e, por vezes, também realizavam vários cortes visando 

alcançar simetria. A experiência de muita dor no ato está relacionada à companhia de 

amigos e à quantidade de tempo gasta na contemplação anterior à automutilação 

(Nock; Prinstein, 2005). 

Além do mais, os comportamentos automutilativos são diferentes, tanto na 

quantidade de danos causados nos tecidos, quanto na gravidade destas lesões e no 

número de eventos.  Por isso, é comum que estes sejam classificados em três tipos: 

superficial ou moderada, estereotipada e maior. A automutilação maior refere-se aos 

atos mais infrequentes, em que uma parte significativa do tecido corporal é destruída, 

tal como nos casos de amputação de membros, castração e enucleção ocular, por 

exemplo. A automutilação estereotipada abarca os comportamentos de padrão de 

expressão predominantemente fixo, aludindo à pobreza de simbolismo e são em sua 

                                                           
9 Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutilators. Acta Psychiatr Scand. 1989 Mar;79(3):283-
289. 
10 Walsh BW, Rosen P. Self-mutilation and contagion: an empirical test. Am J Psychiatry. 1985 
Jan;142(1):119-120. 
11 Favazza, A. R., op. cit. 
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maioria marcados por um ritimismo, como os comportamentos de bater a cabeça, 

morder o dedo e pressionar o globo ocular. Já a automutilação moderada ou 

superficial tem caráter mais variado e frequência maior na clínica psiquiátrica, refere-

se aos atos que possuem baixa letalidade ou seja, baixo dano ao tecido corporal e, se 

caracterizam pela repetição e frequência esporádica. É o caso dos comportamentos 

de cortar a pele, interferir na cicatrização de feridas, arranhar-se ou queimar-se por 

exemplo. Vale ressaltar que esses tipos de automutilação podem se sobrepor, mas é 

provável que cada um esteja associado a um tipo de psicopatologia. Além do mais, a 

utilização dessas classificações mostra-se frequente no auxílio da elaboração de um 

diagnóstico provável, já que fornecem uma estrutura inicial (FAVAZZA; ROSENTHAL, 

1993). 

Quanto ao período do dia em que a automutilação é mais realizada, um estudo 

de corte realizado com vinte pacientes psiquiátricos por Vieira; Pires; Pires (2016), 

identificou que mais da metade da amostra automutilou-se no período da noite, 30% 

não tinham um período específico do dia e 10% afirmaram ser no período da manhã.  

Em relação à frequência desse fenômeno, Favazza e Rosenthal (1993) 

acreditam que os atos podem aumentar em intensidade e frequência conforme o 

progresso da automutilação. Porém, afirmam ser um comportamento que diminui com 

certa frequência mas pode retornar na forma de outro transtorno, como o abuso de 

álcool ou o alimentar, podendo ocorrer simultaneamente com a automutilação.  

Além disso, alguns estudos buscaram determinar a frequência desse ato em 

amostras de adolescentes. Em um estudo com a participação de quatrocentos e 

quarenta alunos de uma escola urbana e outra suburbana, identificou-se que 13,9% 

dessa amostra se automutilava, ou seja, aproximadamente 60 alunos; desse total, 11 

tinham se mutilado somente uma única vez, 12 relataram uma automutilação 

episódica, 8 se automutilavam mais de uma vez ao dia, 17 duas vezes por semana e 

outros 12 disseram se automutilar duas vezes por mês.  Entretanto, 39 pessoas 

relataram que já não se automutilam (Ross; Heath, 2002). 

Por outro lado, um outro estudo, também realizado no Canadá, mas com 424 

alunos de uma escola pública e no ano de 2005, indicou que 64 adolescentes já 

haviam se mutilado e, desse total,  a maioria (75% alunos) relatou ter se machucado 

repetidas vezes no ano anterior do referido estudo; mais de 26% indicaram se 
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automutilar há mais de um ano, 52% se mutilavam entre 2 e 10 vezes, 12% mais de 

20 vezes e outros 12% entre 11 e 20 vezes (LAYE-GINDHU; SCHONERT-REICHL, 

2005).  

Assim, a frequência com que este comportamento é exibido varia, ou seja,  as 

pessoas que se automutilam podem passar dias ou horas se ferindo (GIUSTI, 2013) 

e permanecer com este comportamento por anos ou apenas episodicamente (como 

foi apresentado no estudo de Ross; Heath, 2002). Além disso, é comum que eles 

selecionem de maneira compulsiva e organizada os objetos que utilizarão para a 

prática da automutilação (GIUSTI, 2013). Os objetos empregados com mais 

frequência são navalhas, giletes e facas, segundo informações de um estudo feito no 

Brasil com 31 jovens de 19 a 34 anos de um grupo virtual de praticantes de 

automutilação (DINAMARCO12, 2011 apud SANTOS, 2017). Segundo outra  pesquisa 

também realizada no Brasil, mas com 20 pacientes de 16 a 60 anos, 30% desta 

amostra respondeu usar vários objetos como facas, estiletes, vidros, cachecol, 

canetas, pedras, grampos, dentes e até mesmo as mãos e unhas, outros 30% 

disseram utilizar somente mãos e/ou unhas, 15% estiletes e/ou facas, 20% utilizam os 

objeto disponíveis e 5% escova de dentes. (VIEIRA; PIRES; PIRES, 2016) 

Muitos estudos e pesquisas trazem dados a respeito dos métodos mais 

empregados para a finalidade da automutilação, sendo que os utilizados com mais 

frequência são: cortar, bater, queimar, morder, coçar, beliscar ( FAVAZZA13, 1998 

apud SANTOS, 2017; ROSS; HEATH, 2002; GIUSTI, 2013; WHITLOCK et. al, 2006;) 

raspar ou arranhar a pele (KLONSKY, 2011; WHITLOCK et. al, 2006), arranhões 

extensivos (FAVAZZA14, 1998 apud SANTOS, 2017; WHITLOCK et. al, 2006), quebrar 

ossos (WHITLOCK et. al, 2006; FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993), interferir na 

cicatrização de feridas (FAVAZZA15, 1998 apud SANTOS, 2017; FAVAZZA; 

ROSENTHAL, 1993) bater partes do corpo contra a parede ou objetos (FAVAZZA16, 

                                                           
12 DINAMARCO, Adriana Vilano. Análise exploratória sobre o sintoma de automutilação praticada 
com objetos cortantes e/ou perfurantes, através de relatos expostos na internet por um grupo 
brasileiro que se define como praticante de automutilação. 2011. Tese de Doutorado. Universidade 
de São Paulo. 
13 Favazza, op. cit. 
14 FAVAZZA, ibid. 
15 Favazza, op. cit. 
16 FAVAZZA, ibid. 
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1998 apud SANTOS, 2017 ) arrancar ou puxar a pele ou cabelo (WHITLOCK et. al, 

2006) beliscar (ROSS; HEATH, 2002; WHITLOCK et. al, 2006). 

Geralmente, as pessoas que praticam automutilação costumam usar vários 

métodos  (FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993; LLOYD-RICHARDSON et al., 2007; 

KLONSKY, 2011). Alguns estudos de corte comprovam este aspecto (GRATZ, 2001, 

LAYE-GINDHU; SCHONERT-REICHL, 2005; KLONSKY, 2011; ROSS; HEATH, 

2002). O estudo de Klonsky (2011) por exemplo, revelou que 50% de sua amostra 

utilizava em média dois tipos de métodos, ou seja, metade dos automutiladores faziam 

uso de mais de um método para se mutilar. 

 

Nessa perspectiva, também é comum que as lesões incidam não somente em 

uma parte do corpo mas em várias; algumas dessas partes são atingidas com mais 

frequência que outras, são elas:  braços, pernas (FAVAZZA17, (1996); ROSS; 

MCKAY18 (1979), apud GIUSTI (2013); MATOS et al., 2010), barriga (MATOS et al., 

2010), peito e  outras áreas na parte frontal do corpo em razão da facilidade do acesso 

(FAVAZZA19, 1996 apud GIUSTI, 2013). Dentre estas partes mencionadas, a região 

do braço é a mais atingida na realização dos cortes (LE BRETON20 (2007); 

FORTUNE21, 2006, apud VIEIRA; PIRES; PIRES, 2016) e dado a facilidade em 

alcançá-la, a região frontal do corpo é lesionada com mais frequência (MATOS et al., 

2010). 

 

Ademais, como já apontado, é importante ressaltar alguns detalhes 

importantes. A automutilação não deve ser confundida com o suicídio, já que são atos 

diferentes entre si e, por isso, devem ser distinguidos com clareza. Na automutilação 

o sujeito é capaz de conter a extensão das lesões, o resultado obtido é planejado, 

desejado e visível (WALSH; ROSEN22, 1988 apud FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993); 

ou seja, o  resultado é claro, preciso e previsível (FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993), 

                                                           
17 Favazza AR. Bodies under Siege: Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry. 2nd 
ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 1996. 
18 Ross B, McKay B. Adolescent therapists. Can Ment Health. 1976 Jun;24(2):15-17. 
19 FAVAZZA, loc. cit. 
20 Le Breton D. Antropologie des condultes a risque et scarifications à I’adolescence. Arq BrasPsicol. 
2007;59(2):120-31. 
21 Fortune SA. An examination of cutting and other methods of DSH among children and adolescents 
presenting to an outpatient psychiatric clinic in New Zealand. Clin Child Psychol Psychiatry. 
2006;11(3):407-16. 
22 Walsh BW, Rosen PM: Self-Mutilation: Theory, Research, and Treatment. New York, Guilford, 1988 
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sendo portanto o contrário do suicídio. No entanto, quando o sujeito não é hábil em 

controlar a intensidade de seus ferimentos, isto pode levá-lo a causar lesões mais 

graves e ocasionar em sua morte, mesmo sem esta intenção (FAVAZZA; CONTERIO, 

1989). Por esta razão, deve-se ater ao risco para o suicídio das pessoas que praticam 

a automutilação, mesmo que elas não o tenham por finalidade.  

Na mesma direção, o uso de álcool, drogas ou medicações e 

consequentemente as overdoses causadas pela ingestão em excesso dessas 

substancias não devem ser compreendidas enquanto automutilação, dado o caráter 

imprevisível, incerto e ambíguo dos danos gerados nessas situações (WALSH; 

ROSEN23, 1988 apud FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993).  Ainda que seja uma agressão 

direta ao corpo, overdoses causam danos incertos e imprevisíveis e, por isso,  também 

não devem ser entendidas como automutilação (GIUSTI, 2013). 

Em relação a alguns comportamentos frequentes tal como beliscar, bater e 

perfurar a pele com objetos, estes também merecem alguns esclarecimentos. 

Segundo Whitlock et al., (2006) o ato de bater-se é entendido enquanto automutilação 

quando provoca sangramento ou hematomas. No mesmo sentido, quando o ato de 

beliscar provoca sangramento ou deixa marcas na pele também é automutilação. Já 

a perfuração da pele com objetos deve provocar perfuração, contusão ou corte. Por 

fim, a automutilação é tida por muitas pessoas que a praticam como um vício e estas 

podem buscar ajuda profissional (FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 WALSH BW, ROSEN PM, ibid. 
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2.3  Incidência e Prevalência 

 

Apesar dessa falta de padronização da nomenclatura e dos diferentes 

métodos adotados por cada pesquisador, os estudos na área sugerem que este 

fenômeno vem aumentando consideravelmente em termos de prevalência.  

Assim, autores tem indicado que a prevalência da automutilação cresce e é 

também variável. Sua variabilidade é transversal na literatura (BORGES, 2012) e os 

resultados dos estudos geram estimativas de prevalência que podem se alterar 

dependendo de algumas variáveis (segundo Nock24, 2010 apud Borges, 2012), tais 

como: a definição de violência autodirigida empregada, que pode provocar o aumento 

da estimativa conforme a abrangência  do conceito adotado; a frequência do 

comportamento, desde que satisfaça alguns critérios para que seja considerado 

patológico; a metodologia de avaliação utilizada;  e a característica dos métodos de 

recrutamento e amostragem.  Ainda segundo o mesmo autor, além das grandes 

variações nas estimativas de prevalência também há variações nas idades em que 

são executados esse tipo de comportamento pelos indivíduos. A autora Giusti (2013) 

também reconhece essa problemática: “Estudos sobre prevalência da automutilação 

na literatura têm resultados bastantes variáveis, dependendo da definição de 

automutilação, da amostra estudada e da metodologia de pesquisa empregada (p.9)” 

A fim de esclarecer tais questões, a mesma autora, através da confecção de 

uma tabela sintetizou os estudos sobre a prevalência da automutilação de 6 países, 

realizados entre 1991 a 2011, ressaltando as metodologias adotadas por cada um dos 

estudos bem como as diferentes populações estudadas, o que facilitou, 

consideravelmente, a compreensão das variações nas prevalências de automutilação 

entre esses anos e a relação dessas variações com as demais variáveis ressaltadas. 

A fim de exemplificar esta problemática e enriquecer essa discussão, a tabela 

confeccionada por Giust (2013, p. 12) será apresentada a seguir: 

 

 

                                                           
24 Nock, M. K. (2010). Self-Injury. The Annual Review of Clinical Psychology, 6, 15:1 - 15:25 
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Estudo População 
estudada 

Preva-
lência 

País Método de investigação para 
Automutilação 

Diferenciação 
entre AM e 

suicídio 

Briere e Gil, 
1998(18) 

Geral 4% Estados 
Unidos 

Trauma Symptom Inventory(TSI)-Item 
48: “Você se machucou 

intencionalmente mesmo que não 
pensasse em suicídio?” 

Sim 

DiClemente e 
col, 1991 (11) 

Adolescentes 
em internação  

psiquiátrica 

61,20% Estados 
Unidos 

Considerou apenas cortes Não 

Favaro e col, 
2007(50) 

Mulheres na 
população 

geral 

24% Itália Questionário desenvolvido pelos 
autores 

Sim 

Hawton e col, 
2002 (42) 

Adolescentes 
estudantes 

6,90% Inglaterra Questionário desenvolvido pelos 
autores 

Não 

Klonsky, 
2011 (29) 

População 
geral 

6% Estados 
Unidos 

Entrevista por telefone . Usaram o 
mesmo questionário do estudo de 

Briere e Gil, 1998 

Sim 

Klonsky e 
col, 2003 (40) 

Adulto jovem 
militar 

4% Estados 
Unidos 

2 questões: Quando estou tenso eu me 
machuco para me acalmar/ Já me 

machuquei de propósito várias vezes 

Sim 

Lloyd-
Richardson e 
col, 2007 (28) 

Adolescentes 
estudantes 

45% Estados 
Unidos 

Functional Assessement of Self-
Mutilation(52) 

Sim 

Matsumoto e 
col., 2005(43) 

Adolescentes 
encarcerados 

35,80% Japão Questões:“Já cortou seus pulsos 
deliberadamente pelo menos 1 vez na 
vida?”/ “Queimou-se deliberadamente 

com cigarro pelo menos 1 vez na vida?” 

Sim 

Moran e col., 
2011 (15) 

Adolescentes 
na população 

geral 

8% Austrália Questão: “Você já se machucou 
deliberadamente ou fez alguma coisa 
que poderia te ferir ou mesmo matar 

você?” Neste, considerou 
comportamento de risco como uso de 

drogas também como AM 

Não 

Muehlenkamp 
e Gutierrez, 

2004 (49) 

Adolescentes 
estudantes 

15,90% Estados 
Unidos 

Utilizou “Self-harm Beahavior Scale” (53) Sim 

Nock e 
Prinstein, 
2005 (21) 

Adolescentes 
em internação 

psiquiátrica 

60% Estados 
Unidos 

Functional Assessment of Self-
Mutilation (52) 

Sim 

Patton e col., 
1997 (45) 

Adolescentes 
estudantes 

5,10% Austrália Beck Suicid Intent Scale (54)- a 
questão:”No último ano, você se 

machucou deliberadamente ou fez 
alguma coisa que poderia te ferir ou 

mesmo matar você?”. Neste, 
considerou também comportamento de 

risco como uso de drogas como AM 

Não 

Ross e 
Health, 2002 

(48) 

Adolescentes 
estudantes 

14% Estados 
Unidos 

Entrevista semiestruturada para este 
estudo 

Sim 

Whitlock e 
col., 2006 (26) 

Adulto jovem 
estudantes 

17% Estados 
Unidos 

Entrevista pela internet. Questões: 
“Você já fez algumas das seguintes 

opções com intensão de se 
machucar?”. Os autores listaram 16 

comportamentos de AM, descritos na 
literatura. 

Sim 

Zoroglu e 
col., 2003 (46) 

Adolescentes 
estudantes 

21,40% Turquia Questionário desenvolvido para este 
estudo com questões sobre AM 

Sim 

Tabela 1- Diferenças nas prevalências de automutilação: Revisão da literatura entre 1991 e 2011 sobre 
estudos de prevalência 
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 Desta maneira, conforme o apresentado pela tabela, a prevalência pode se 

modificar de acordo com a população estudada ou amostragem. Também varia 

conforme a metodologia adotada, que se mais detalhada ou quando pelo uso de 

questionários anônimos geram o aumento da prevalência. Além disso, não distinguir 

claramente automutilação de suicídio implica em estudos que compreendem ambos 

enquanto sinônimos, o que novamente pode aumentar a prevalência além de dificultar 

a compreensão do fenômeno (GIUSTI, 2013). Além disso, a partir da tabela é possível 

perceber que a prevalência em populações clínicas é muito alta. 

De acordo com os dados dos estudos com adolescentes em internação 

psiquiátrica nos Estados Unidos elaborados por DiClemente e col.25 (1991) e Nock e 

Prinstein26 (2005), as prevalências são de 61,20% e 60% respectivamente. Da mesma 

forma, a prevalência também é alta em mulheres, como aponta o estudo realizado na 

Itália com mulheres da população em geral, de Favaro e col.27 (2007): 24%. Mas 

principalmente alta em adolescentes - dados da mesma tabela indicam prevalências 

de 4% a 45%. Ressalte-se que esses números são graves em termos de saúde 

pública.  

Embora este fenômeno tenha afetado a muitos e se tornado um problema de 

saúde pública, este não tem sido objeto de investigação de pesquisadores brasileiros. 

No país, não se identifica estudos detalhados a respeito deste fenômeno. Entretanto, 

recentemente, foi realizado um estudo de corte em uma cidade do Vale Paraíba, 

Brasil. O estudo foi realizado a partir das respostas obtidas por meio de um 

questionário, que foi respondido por vinte pacientes de um ambulatório de psiquiatria 

desta região. Por meio deste estudo foi possível concluir que o fenômeno da autolesão 

foi mais prevalente em mulheres, jovens e portadoras de algum transtorno psiquiátrico 

(Vieira, Pires, & Pires, 2016).  Embora este não seja um estudo amplo e trate de uma 

população muito específica, sua existência sugere que este tipo de estudo tende a 

crescer no Brasil e quem sabe, com otimismo, futuramente tenham-se mais dados 

                                                           
25 DiClemente RJ, Ponton LE, Hartley D. Prevalence and correlates of cutting behavior: risk for HIV 
transmission. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1991 Sep;30(5):735-739. 
26 Nock MK, Prinstein MJ. Contextual features and behavioral functions of self-mutilation among 
adolescents. J Abnorm Psychol. 2005 Feb;114(1):140-146. 
27 Favaro A, Ferrara S, Santonastaso P. Self-injurious behavior in a community sample of young women: 
relationship with childhood abuse and other types of self-damaging behaviors. J Clin Psychiatry. 2007 
Jan;68(1): 122-131. 
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epidemiológicos e fenomenológicos a respeito do fenômeno automutilação na 

população brasileira.  

Como visto nos estudos internacionais, verifica-se uma maior prevalência da 

automutilação em adolescentes. Deve-se destacar que a adolescência é um 

importante período no curso da vida, marcado por consideráveis mudanças no âmbito 

da saúde bem como apresenta um proeminente aumento do número de mortes 

causadas por autolesão.  Entretanto, pouco se sabe sobre a transição da adolescência 

à idade de jovem adulto no que diz respeito à história natural da automutilação, pois 

nenhum estudo populacional examinou tal relação especificamente e, em geral, são 

poucas as pesquisas longitudinais que delineiam a história natural desse fenômeno  

(MORAN et al., 2012). Além disso, os autores Laye-Gindhu, Schonert-Reichl (2005) e 

Ross e Heath (2002) também ressaltam a carência de estudos desse fenômeno dentro 

de comunidades adolescentes.  

Em contrapartida, Ross e Heath (2002) realizaram um estudo sobre a 

frequência desse comportamento em uma amostra comunitária de adolescentes. 

Constatou-se que 13,9% da amostra total (quatrocentos e quarenta alunos) relataram 

ter se automutilado, mostrando que uma parcela relevante dessa população utilizou 

alguma forma de autoagressão durante a adolescência. Nessa perspectiva, alguns 

estudos têm indicado que a prevalência deste fenômeno é mais frequente ou comum 

em adolescentes.  Favazza e Conterio (1989) apostaram na média de idade de 14 

anos para o início da automutilação. Já os autores Klonsky; Oltmanns; Turkheimer 

(2003) concordaram, mas especificaram entre 14 e 24 anos para a manifestação 

desse tipo de conduta.  

Os estudos de Nixon; Cloutier; Jansson28 (2008) & Briere e Gil29 (1998, apud 

GIUSTI, 2013) também sugerem que este comportamento aparenta ter uma 

frequência maior na adolescência e,  segundo Csorba et al (2009), continua crescendo 

nessa faixa etária, com prevalência de 6-17% na adolescência.  Já outros 

pesquisadores acreditam que este comportamento surja antes da adolescência. 

Favazza; Rosenthal (1993), por exemplo, afirmam que a automutilação geralmente 

                                                           
28 Nixon MK, Cloutier P, Jansson SM. Nonsuicidal self-harm in youth: a population-based survey. CMAJ. 
2008 Jan;178(3):306-312. 
29 Briere J, Gil E. Self-mutilation in clinical and general population samples: prevalence, correlates, 
and functions. Am J Orthopsychiatry. 1998Oct;68(4):609-620. 
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começa no final da infância ou tem início da adolescência, podendo reduzir-se, findar-

se ou, ainda, cronificar-se nesse período. 

Ainda sobre a prevalência da automutilação, verifica-se que, em relação ao 

gênero, não há consenso entre os diferentes estudos. Na literatura, encontram-se 

diversos resultados a respeito. Entretanto, é mais comum encontrar perspectivas que 

considerem que este fenômeno seja mais prevalente em mulheres. Segundo o estudo 

de Favazza e Conterio (1989) por exemplo, as mulheres constituem dois terços dos 

automutiladores habituais, um número considerável. Em outro estudo, Favazza e 

Rosenthal (1993) fazem uma ressalva; o fenômeno somente aparenta ser mais 

comum em mulheres e, anos depois, Hawton et al.(2002) vão reiterar esse aspecto e 

ainda destacar com base em seu estudo, que a automutilação apresenta uma 

prevalência quase quatro vezes maior em pessoas do sexo feminino do quem pessoas 

do sexo oposto. Por final, outra contribuição importante a este respeito refere-se ao 

estudo de Ross; Heath (2002) em que pôde-se concluir que das sessenta e uma 

pessoas que se automutilavam (13,9% da amostra total do estudo), 36% eram do sexo 

masculino e os outros 64% do sexo feminino, demonstrando a enorme diferença de 

gêneros na prevalência desse estudo.  

Assim, a prevalência da automutilação demonstra ser maior em mulheres, 

mas esta discrepância entre gêneros pode estar relacionada a alguns fatores.  Os 

padrões de socialização, por exemplo, podem influenciar nos resultados das 

investigações, já que cada gênero assumirá o comportamento de automutilação de 

uma maneira não necessariamente semelhante (LAYE-GINDHU; SCHONERT-

REICHL, 2005). Alguns investigadores, ainda, assinalam, por exemplo, que há 

diferenças que influenciam na identificação e/ou diagnóstico do fenômeno: lesões em 

homens tendem a ser diagnosticadas como “acidentais” enquanto que, quando 

lesionadas, as mulheres buscam por atendimento (FROST30,1995; TAYLOR31, 2003 

apud LAYE-GINDHU; SCHONERT-REICHL, 2005).  

Essa diferença, inclusive, pode ser um reflexo do que é socialmente aceitável 

para cada gênero; meninos teriam o consentimento social de expressar livremente 

sua raiva, diferente das meninas, que a conduziriam para si, culminando em um 

                                                           
30 Frost, M. J. (1995). Self-harm and the social work relationship. Social Work Monographs, 134. 
31 Taylor, B. (2003). Exploring the perspectives of men who self-harm. Learn. Health Soc. Care 2(2): 
83–91. 
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comportamento de automutilação. Além do mais, o uso de diferentes definições 

acerca da automutilação para medi-la também podem causar diferenças de gênero 

(ROSS; HEATH, 2002), 

Saliente-se ainda que os homens, principalmente os meninos,  não participam 

da maioria dos estudos realizados, mas apenas da amostra de poucos, além de ser 

praticamente inexistente pesquisas destinadas a estudar uma amostra 

exclusivamente masculina (LAYE-GINDHU; SCHONERT-REICHL, 2005). No entanto, 

existe um estudo que apresenta resultados sugerindo que o comportamento 

automutilativo pode ser tão frequente em homens quanto em mulheres (34 % as 

mulheres relataram automutilação e 38% homens) (GRATZ, 2001), o que indica que  

a questão do gênero no estudo da automutilação deve ser melhor investigada em 

futuras pesquisas. 

 

2.4. Fatores Etiológicos 

 

“A automutilação é um comportamento que não pode ser compreendido sem 

referência a componentes biológicos, psicológicos, sociais e culturais” (FAVAZZA; 

ROSENTHAL, 1993, p.139). A respeito das perspectivas que se aproximam mais da 

biologia, estas tem recebido críticas. A automutilação é um fenômeno complexo, 

muitos reclamam a incapacidade da biologia satisfazer tal complexidade (BORGES, 

2012). Porém, Russ32 (1992, apud FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993) acredita que a 

biologia da automutilação é apenas mal compreendida e ressalta a existência de  

pesquisas como, por exemplo, a que acredita na existência de uma relação entre a 

serotonina e os vários graus de letalidade da automutilação (superficial, moderada ou 

estereotipada).  

Nesse contexto, a pesquisa de Coccaro33 et al. (1990, apud Favazza; 

Rosenthal, 1993) apresenta resultados que apontam para a existência de uma 

correlação entre o comportamento de irritabilidade e a serotonina, que se em nível 

                                                           
32 Russ MJ: Self-injurious behavior in patients with borderline personality disorder: biological 
perspectives. Journal of Personality Disorder 6:64-81, 1992 
33 Coccaro EF, Astill JL, Szeeley PJ, et al: Serotonin in personality disorders. Psychiatric Annals 20:587-
592, 1990 
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inferior ao considerado normal em uma pessoa irritada, pode levá-la a se agredir, 

cometer suicídio ou agredir a outros, ao contrário do que faria uma pessoa nessas 

mesmas condições emocionais, porém com um nível de serotonina normal, que 

poderia lançar objetos ou gritar por exemplo, mas nunca se agredir. Assim, segundo 

essa pesquisa, o grau de disfunção de serotonina determina a tipologia do 

comportamento.  

Nesta mesma direção, Simeon34 et. al. (1992, apud Favazza; Rosenthal, 

1993)  sugerem que a automutilação mais severa está relacionada a baixa atividade 

serotoninérgica. Possivelmente, essa é a razão pela qual existem tratamentos 

baseados no controle dos níveis de serotonina no sangue. Tais tratamentos tem 

apresentado bons resultados, por exemplo os exibidos no estudo de Markovitz PJ, 

CalabreseJR, Schulz CC35, et. al. (1991, apud Favazza; Rosenthal,1993) que apontou 

melhorias no comportamento de pacientes boderline e esquizotípicos ao conceder-

lhes altas doses de fluoxetina. 

Para além dos fatores biológicos, existem os sociais e os culturais que 

também estão associados a esse fenômeno e precisam ser considerados. Inclusive, 

é importante ressaltar a importância destes enquanto fatores que por vezes são 

determinantes no que diz a influência nesta prática. Segundo Nock (2009), a maioria 

dos automutiladores se informam primeiramente a partir dos meios de comunicação, 

amigos e familiares. Vale ressaltar ainda que já em 2009, por meio, da imprensa 

Whitlock; Purington; Gershkovich36 citados em Nock (2009), já sinalizavam o aumento 

do número de músicas, filmes, mídia impressa e internet a esse respeito na última 

década e o quanto isso poderia também estar relacionado com o aparente 

crescimento desse comportamento nesse mesmo período. 

Igualmente, a automutilação está presente na cultura e história da vida 

humana. Parece que o caso mais antigo registrado é o de uma viúva, deprimida e 

culpada que enucleava os olhos. Além desse, outros casos de automutilação têm 

                                                           
34 Simeon D, Stanley B, Frances A, et al: Self-mutilation in personality disorders: psychological and 
biological correlates. American Journal of Psychiatry 149: 221-226, 1992 
35 Markovitz PJ, CalabreseJR, Schulz CC, et a!: Fluoxetine in the treatment of borderline and schizotypal 
disorders. American Journal of Psychiatry 148:1064- 1067, 1991 
36 Whitlock, J., Purington, A., & Gershkovich, M. (in press). Media and the internet and nonsuicidal self-
injury. In M. K. Nock (Ed.), Understanding non-suicidal self-injury: Origins, assessment, and treatment. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
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aparecido desde o séc. XIX na literatura médica (Bergrnann37, 1846 apud FAVAZZA; 

CONTERIO, 1989). Também há relatos na bíblia, em Marcos 5:5, em que um homem 

possuído por um espírito “sempre, dia e noite, estava chorando e ferindo-se com 

pedras” (FAVAZZA; CONTERIO, 1989). Além disso, a automutilação também está 

inserida em experiências elementares de religião, cura e amizade. (FAVAZZA38, 1989; 

FAVAZZA39, 1987 apud FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993). Em contrapartida, embora 

não se trate de um fenômeno novo historicamente e culturalmente, a cultura popular 

comumente evoca conceitos como manipulação, impulsividade e baixa autoestima a 

fim de explicar este fenômeno (NOCK, 2009).  

Entretanto, ao contrário do que também popularmente pode se pensar, os 

cortes e cicatrizes não são realizados a fim de serem exibidos (diferente das 

tatuagens, por exemplo), mas são inclusive privados do olhar alheio, justamente 

porque são alvo de preconceito, críticas e julgamentos (SANTOS, 2017) e podem 

gerar rejeição social e isolamento (FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993). Por isso, é 

comum que sintam vergonha a respeito dos ferimentos e tentem esconder suas 

cicatrizes usando mangas longas e evitando usar trajes de banho (GIUSTI, 2013), 

shorts e camisas; e quando a vergonha é tamanha há também aqueles que raramente 

aparecem em público (FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993) 

Por essa razão, pode-se dizer que a automutilação é uma prática velada e 

silenciosa, dificultando o conhecimento desse comportamento por amigos e familiares 

(WHITLOCK et. al, 2006) e, até mesmo, por instituições de saúde (SANTOS, 2017), 

na medida em que poucos adolescentes procuram ajuda profissional em razão das 

lesões obtidas a partir dessa prática (WHITLOCK et. al, 2006). 

A automutilação, inclusive, pode ser bastante eficaz como um meio de 

comunicação social (NOCK, 2009) e é possível que os adolescentes a usem a fim de 

pedir ajuda de outras pessoas ou na tentativa de retirar as expectativas percebidas 

dos outros (NOCK; PRINSTEIN, 2005). Por esta razão, e visto que a probabilidade de 

ideação e tentativas de suicídio, baixa autoestima e depressão adolescente tem sido 

relacionadas relações sociais superficiais, o papel do apoio dos amigos e familiares 

                                                           
37 Bergrnann GH. Ein Fall von religioser Monomanie. Allegemeine Z Psychiatrie 1846:3:365-380. 
38 Favazza A: Why patients mutilate themselves. Hospital and Community Psychiatry40: 137-145, 1989 
39 Favazza A: Bodies Under Siege: Self-Mutilation in Culture and Psychiatry. Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1987 
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tem fundamental importância e não deve ser negligenciada (VALOIS40 et al., 2004 

apud LLOYD-RICHARDSON et al., 2007) para a compreensão da etiologia deste 

fenômeno. 

 Entretanto, infelizmente algumas características negativas costumam ser 

comuns no que diz respeito à família dos sujeitos que se automutilam. O estudo de 

Favazza; Conterio41, (1989) (apud  LLOYD-RICHARDSON et al., 2007) traz como 

exemplo algumas delas: raiva, sentimentos reprimidos, mensagens ambíguas, falta 

de afeto e, de modo geral, os sujeitos desse estudo parecem ter tido também uma 

infância infeliz. O mesmo estudo identificou inclusive que 62 % dos sujeitos afirmaram 

ter sido fisicamente ou sexualmente abusados em idade precoce.    

Algumas dessas características (mensagens ambíguas, falta de afeto, 

sentimentos reprimidos) contribuem, assim, para o enfraquecimento das relações 

familiares, que, como foi dito, estão relacionadas a problemas como depressão, 

suicídio e baixa autoestima (VALOIS42 et al., 2004 apud  LLOYD-RICHARDSON et 

al., 2007). Nesse sentido, uma família cujas relações sociais sejam pobres ou cujas 

estratégias de comunicação falharam por falta de clareza ou qualidade, sem 

pronunciamento do ambiente (WEDIG & NOCK43, 2007 apud NOCK, 2009) pode 

contribuir para o desenvolvimento da automutilação. Ademais, alguns autores 

associam a automutilação ao que chamam de transtornos; como os de personalidade 

boderline, o de estresse pós- traumático, o  transtorno de personalidade múltipla 

(FAVAZZA; ROSENTHAL, 1993) , e também a associam a vários problemas 

psicológicos,  como depressão, suicídio e ansiedade (ANDOVER44 et al., 2005 apud 

KLONSKY, 2011; KLONSKY et al.,  2003).  

                                                           
40 Valois RF, Zullig KJ, Huebner S, Drane JW. Life satisfaction and suicide among high school students. 
Social Indicators Research 2004;66:81–105. 
41 Favazza AR. Why patients mutilate themselves. Hospital and Community Psychiatry 1989;40:137–
145. [PubMed: 2644160] 
42 VALOIS, loc. cit. 
43 Wedig, M. M., & Nock, M. K. (2007). Parental expressed emotion and adolescent self-injury. Journal 
of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(9), 1171-1178. 
44 Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA, Orrico EG, Gibb BE (2005). Self-mutilation and symptoms 
of depression, anxiety, and borderline personality disorder. Suicide and Life-Threatening Behavior 35, 
581–591. 
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Entretanto,  Nock45 et al. (2006) (apud NOCK, 2009) ressaltam que essas 

associações entre a automutilação e transtornos psiquiátricos contribuem para a 

concepção desse fenômeno enquanto sintoma de um transtorno. Ocorre que a 

automutilação pode ser encontrada em vários quadros e não, necessariamente, 

sintomática de qualquer desordem ou transtorno. Segundo Nock (2009) sugerir que 

pessoas se envolvam nesta prática como um sintoma de uma doença não oferece 

muito poder explicativo.  

Por outro lado, outros autores buscaram compreender mais a fundo a 

complexidade desse fenômeno e suas razões psicológicas. Muitos pesquisadores por 

exemplo, compreendem a automutilação enquanto uma estratégia de regulação da 

emoção ou mecanismo de adaptação não adaptativo (HAINES & WILLIAMS46, 1997; 

FAVAZZA47, 1998; LINEHAN48, 1993; VAN DER KOLK49, 1996 apud GRATZ, 2001; 

KLONSKY50, 2007 apud SANTOS, 2017; LAYE-GINDHU; SCHONERT-REICHL, 

2005), isto porque o sujeito pode buscá-la como estratégia para diminuir a tensão e 

aliviar as emoções mais opressivas de seu psiquismo (GRATZ, 2001). Assim, quando 

a dor psíquica é demasiada e incontrolável o sujeito lesiona seu corpo como um 

mecanismo de regulação, reduzindo seus problemas emocionais através do controle 

da dor física, que diferente da dor psíquica é palpável e passível de ser administrada. 

(KLONSKY51, 2007 apud SANTOS, 2017). 

Segundo Dinamarco52 (2011 apud SANTOS, 2017), em uma perspectiva 

psicanalista, quando a pulsão presente no sintoma se alarga, expande-se de tal forma 

que invade a psique e o corpo, de maneira a surgir o corte e outras atitudes 

                                                           
45 Nock, M. K., Joiner, T. E., Jr., Gordon, K. H., Lloyd-Richardson, E., & Prinstein, M. J. (2006). Non-
suicidal self-injury among adolescents: Diagnostic correlates and relation to suicide attempts. Psychiatry 
Research, 144(1), 65-72. 

46 Haines, J., & Williams, C. L. (1997). Coping and problem solving of self-mutilators. Journal of Clinical 
Psychology, 53, 177–186. 
47 Favazza, A. R. (1998). The coming of age of self-mutilation. Journal of Nervous and Mental Disease, 
186, 259–268. 
48 Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: 
Guilford Press. 
49 van der Kolk, B. A. (1996). The complexity of adaptation to trauma: Self-regulation, stimulus 
discrimination, and characterological development. In B. A. van der Kolk, A. C. McFarlane, & L.Weisaeth 
(Eds.), Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society (pp. 182–
213). New York: Guilford Press. 
50 KLONSKY, E. David. The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical 
psychology review, v. 27, n. 2, p. 226-239, 2007. 
51 KLONSKY, E. David.  ibid. 
52 DINAMARCO, op. cit. 
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relacionadas a ele. Ao estabelecer limite entre o eu e o outro, gera-se prazer 

(proporcionado pela identificação) quando o sujeito sente-se ameaçado a perder sua 

identidade; o corte, pois, aparecerá como mecanismo de “religar o sujeito à vida” 

(DINAMARCO53, 2011, p. 27 apud SANTOS, 2017). Assim, as cicatrizes deixadas na 

pele demarcam a linha fronteiriça entre o eu e o outro, tratando-se portanto de uma 

inscrição simbólica, que no ato de sua concretude, possibilita que o sujeito atravesse 

para um novo estado (MIELI54, 2002, p.21 apud SANTOS, 2017). 

Portanto, por meio do corte, obtém-se um desenho imaginário do eu corporal 

e sua demarcação territorial. A pessoa que pratica automutilação pode, assim, 

objetivar com tal prática, dar forma definida a um contorno flutuante, através de um 

corte simbólico. (MIELI55, 2002, p. 16 apud SILVA, 2017). A partir do ato, é possível 

que o sujeito se identifique através das marcas e sua existência seja atrelada a tal 

modificação (SILVA, 2017). 

Ressalte-se que este fenômeno tem muitas funções, como são descritas na 

literatura clínica: aliviar emoções negativas; autopunição  ( GRATZ56, 2003 apud 

LLOYD-RICHARDSON et al., 2007; GUIUST, 2013), liberar raiva, tensão ou dor 

emocional; estabelecer fronteira com outros; ter sensação de controle ou segurança 

(GRATZ, 2003 apud LLOYD-RICHARDSON et al., 2007); para relaxar; pedir ajuda;  

sentir algo mesmo que dor; aliviar sensação de vazio ( GIUSTI, 2013). Por esta razão, 

Nock e Prinstein (2005) aduzem que :  

 

“Pesquisadores e clínicos que desenvolvem e avaliam tais tratamentos 

devem considerar os diferentes antecedentes, correlatos e consequências 

associadas a cada função e adequar os tratamentos de acordo, ao invés de 

usar uma abordagem única para o tratamento do comportamento de 

automutilação. (p. 145)”  

 

                                                           
53  DINAMARCO, op. cit. 
54 MIELI, Paola. Sobre as manipulações irreversíveis do corpo e outros textos psicanalíticos. Río 
de Janeiro: Contra capa/Livraría do Corpo Freudiano de Rio de Janeiro, 2002. 
55 MIELI, Paola, ibid  
56 Gratz KL. Risk factors for and functions of deliberate self-harm: an empirical and conceptual review. 
Clinical Psychology: Science and Practice 2003;10:192–205. 
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Portanto, diante de tudo que foi apresentado até o momento, conclui-se que 

este é um fenômeno que se inicia, predominantemente, na adolescência, podendo ter 

causas sociais, culturais e psicológicas. Dentre estas etiologias, cabe ressaltar os 

aspectos psicológicos e o impacto das relações emocionais primitivas provenientes 

das relações primárias com o outro e do desenvolvimento do “eu”.  Por conseguinte, 

através da psicanálise de orientação winnicottiana, buscar-se-á, no próximo capítulo, 

compreender a complexidade da etiologia da automutilação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

3. A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E A 

PSICOPATOLOGIA NA PSICANÁLISE WINNICOTTIANA 

Considerando que o presente trabalho busca compreender o fenômeno da 

automutilação segundo a perspectiva winnicottiana, importante descrever 

primeiramente como se fundamenta tal perspectiva. Winnicott apoia seu trabalho 

clínico na teoria do desenvolvimento emocional ou processo de amadurecimento 

pessoal, que também serve de base para a sua formulação acerca dos distúrbios 

psíquicos. Portanto, esta teoria é central em seu pensamento, a “espinha dorsal”, 

como Winnicott mesmo diz, de seu trabalho teórico e clínico (DIAS, 2008). Por esta 

razão, é de suma importância compreendê-la, porque é basal para o entendimento da 

psicopatologia em winnicott, o que contribuirá diretamente para a compreensão do 

objeto deste estudo. 

 

 3.1 A teoria do desenvolvimento emocional  

 

A teoria do amadurecimento consiste na conceituação e descrição das 

conquistas, tarefas e obstáculos referentes ao desenvolvimento ao longo de todos os 

estágios da vida humana, que se inicia com a vida intrauterina e que se encaminha 

até sua morte. Entretanto, essa teoria realça os estágios iniciais, em razão da 

importância destes no que se refere à constituição da personalidade e saúde psíquica 

(DIAS, 2008). 

Winnicott acredita na existência de uma tendência inata ao amadurecimento 

ou à integração (DIAS, 2008). Para ele, todos os seres humanos têm, dentro de si, 

esta tendência de peregrinar rumo a um desenvolvimento saudável, de modo a 

integrar sua personalidade (BUSNARDO, 2012). Segundo Nasio (1995), essa 

tendência irá se atualizar e desdobrar-se diante da atuação dos processos de 

maturação psíquica, que se referem ao estabelecimento de mecanismos de defesa e 

formação e desenvolvimento do id, ego e superego.  

Nesse sentido, a saúde mental ou psíquica é possível pelo livre desenrolar 

desses processos de maturação (NASIO, 1995), que é favorecido pela mãe, quando 
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pela sua preocupação e cuidado incessante com seus filhos, permitindo que eles 

tenham um desenvolvimento emocional continuado (WINNICOTT, 1952/2000). 

Contudo, ainda que Winnicott diga acreditar em uma tendência inata, isto não significa 

que ela surgirá conforme o tempo passe. Sobre isso, Dias destaca:   

 

“Trata-se de uma tendência e não de uma determinação. Para que a 
tendência venha a realizar-se, o bebê depende fundamentalmente da 
presença de um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente 
bons” (DIAS, 2008, p. 33). 

 

Nesse sentido, o ambiente tem um papel fundamental na obra de Winnicott. 

Este é capaz de influenciar positivamente ou negativamente o desenvolvimento 

psíquico, ou seja, facilitando ou não os processos de maturação. E é, inicialmente, a 

figura da mãe ou do responsável que exercem esta função, de ambiente, 

representando-o (NASIO, 1995). 

Tamanha importância do ambiente na perspectiva Winnicottiana, que é 

possível compreender os processos de maturação e desenvolvimento emocional 

conforme as relações de dependência que o indivíduo mantém com o ambiente 

(BUSNARDO, 2012). É nesse sentido que a teoria do amadurecimento pessoal se 

desdobra em 3 fases de desenvolvimento, diretamente ligadas à dependência que o 

indivíduo nutre com o ambiente em cada uma dessas fases, são elas: Fase de 

Dependência Absoluta, Fase de Dependência Relativa e Fase Rumo à 

Independência.  

 

3 .2.  Fase da Dependência Absoluta  

 

No início da vida da criança, especificamente até aos seus seis meses de vida, 

o ambiente tem absoluta importância para o seu desenvolvimento, pois o bebê 

depende absolutamente do meio, representado pela figura da mãe ou do cuidador. 

Entretanto, esse estado de total dependência com o mundo é desconhecido pelo 

bebê, que também não compreende que ele e o mundo são coisas diferentes. Ao 
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contrário, ele e o mundo são, neste momento, vivenciados por ele como uma única 

coisa.  (NASIO, 1995) 

Também, nesta fase inicial o bebê encontra-se em um estado de não 

integração, sendo, portanto, incapaz de assumir uma unidade emocional. No entanto, 

não possui consciência deste estado, como também lhe falta a noção de globalidade 

de espaço e de tempo. (WINNICOTT, 1990, p. 136). Por isso, para além das 

necessidades corporais tão presentes nesta fase, também existem outras, referentes 

ao desenvolvimento psíquico do “eu” (NASIO, 1995), que devem receber a atenção 

necessária para serem supridas. 

Assim, para satisfazer tais necessidades, o bebê deverá cumprir algumas 

tarefas importantes: a integração e a personalização, que inclusive serão essenciais 

no que diz respeito ao estabelecimento da relação psicossomática do sujeito (FARIA, 

2012). Contudo, a realização de tais tarefas referentes ao desenvolvimento psíquico, 

não se dão conforme a lógica do crescimento biológico (WINNICOTT, 1988/1990, p. 

136). Além disso, a tendência inata rumo ao amadurecimento e à integração, a qual 

Winnicott acredita existir em cada bebê, também dependerá do meio social para que 

seja cumprida (FROTA, 2006, p.54). 

Nesse sentido, para que seja capaz de realizar tais tarefas, é necessário que 

o bebê tenha condições que promovam sua concretização, condições estas 

oferecidas pelo meio social ou ambiente, que, se favorável, é capaz de facilitar o 

desenvolvimento continuado dos processos de maturação (Winnicott, 1979/1983). 

Assim, o ambiente suficientemente bom, ou a mãe suficientemente boa, é aquele 

capaz de adaptar-se às necessidades do bebê, sendo bom o suficiente para o bebê, 

de maneira a não prejudicá-lo em seu processo de integração (NASIO, 1995). Ainda 

sobre isso, o mesmo autor acrescenta: 

 

 
“[...] Essa mãe representa o ambiente suficientemente bom, cuja importância 
é vital para a saúde psíquica do ser humano em devir. A mãe suficientemente 
boa permite à criança pequena desenvolver uma vida psíquica e física 
fundamentada em suas tendências inatas”   (NASIO, 1995, p. 186) 

 

 

No entanto, essa adaptação é algo complexo e envolve alguns pormenores 

para tornar o ambiente de fato acolhedor e confiável, o que demandará, por exemplo, 
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a previsibilidade, por parte da mãe, de um cuidado bastante cauteloso e atencioso 

sobre o bebê. Sobre isso Dias (2003) comenta:  

 

 

“A confiabilidade ambiental significa, sobretudo, previsibilidade: a mãe evita 
que alguma coisa inesperada surpreenda o bebê, interrompendo a sua 
continuidade de ser; a mãe é confiável quando, em meio às necessidades 
sempre  variáveis ao bebê, que hora está tranquilo ora excitado mantém 
regulares, constantes e consistentes a si mesma e ao ambiente, de tal modo 
que , com o tempo, o bebê vai sendo temporalizado, tornando-se, pela 
repetição das experiências, capaz de reconhecer coisas e de predizer 
acontecimentos. (DIAS, 2003, p. 168) 

 
 

 

Assim, quando a mãe é capaz de compreender as necessidades do filho e 

adequar-se a elas, ela é, portanto, suficientemente boa. Contudo, a efetividade das 

atitudes da mãe dependerá, então, da maneira como realizará os cuidados para com 

o filho, da forma como o manipula, segura ou olha. (FARIA, 2012)  

Segundo Winnicott, essa adaptação da mãe às necessidades do filho é de 

fundamental importância para o desenrolar dos processos de maturação. A esse 

momento de profunda adequação e vínculo da mãe para com o bebê, Winnicott dá o 

nome de “preocupação materna primária”:  um estado psicológico que se inicia na 

gravidez e perdura até algumas semanas após o nascimento do bebê. 

Gradativamente, a gestante adquire acentuada sensibilidade durante e, 

especialmente, no final da gravidez e raramente é recordado por ela após terem 

passado por esse estado. Winnicott acredita que as lembranças referentes a este 

período tendem a ser reprimidas pelas mães (Winnicott, 1958/ 2000), que, mediante 

a recuperação desse estado, são incapazes de recordá-lo (Winnicott, 1979/1983). 

A preocupação materna primária configura-se, portanto, enquanto um estado 

psicológico referente à relação mãe/bebê, que dada a tamanha intensidade dessa 

relação, ambos se encontram em um estado de fusão emocional (SANTOS, 2017). 

Sobre isto, Winnicott comenta:  

 

 

“[...] ao chegar ao fim da gravidez e nas primeiras semanas depois do 
nascimento de uma criança a mãe está preocupada com (ou melhor, 
“devotada ao”) o cuidado de seu nenê, que de início parece ser parte dela 
mesma; além disso ela está muito identificada com o nenê e sabe muito bem 
como é que o nenê está se sentindo. Para isso ela usa suas próprias 



36 
 

experiências como bebê. Deste modo, a própria mãe está em um estado 
dependente, e vulnerável” (Winnicott, 1979/1983, p.  81). 

 

 

Desta forma, dado a vulnerabilidade e a complexidade que este estado 

abarca, este é um momento que exige muito dos pais, mas, especialmente da mãe, 

que nesta etapa inicial é sozinha na tarefa de desenvolver o ambiente favorável. E por 

isso, é comum que algumas mulheres não consigam se entregar totalmente da forma 

mais ideal a esse momento (Winnicott, 1979/1983). Nas palavras do autor:  

 
 

“Muitas mulheres são com certeza boas mães em todos os outros aspectos, 
e levam uma vida rica e produtiva, mas não tem a capacidade de contrair 
essa doença normal que lhes possibilitaria a adaptação sensível e delicada 
às necessidades do bebê já nos primeiros momentos. Ou conseguem fazê-lo 
com um filho e não com outro. Tais mulheres não conseguem preocupar-se 
com o seu bebê a ponto de excluírem quaisquer outros interesses, de 
maneira normal e temporária. É possível inclusive imaginar que com algumas 
dessas pessoas ocorre uma ‘fuga para sanidade’. Algumas delas tem 
certamente outras preocupações importantes, que não abandonam muito 
prontamente, ou talvez não consigam deixa-las de lado até terem o seu 
primeiro bebê.” (Winnicott, 1958/2000, p. 401-402) 

 
 

Portanto, por não se tratar de uma capacidade inata, o fenômeno da 

preocupação materna primária deve ser, pois, considerado uma conquista da mãe 

junto com sua criança.  Portanto, para facilitar o desenvolvido desse fenômeno, é 

preciso um ambiente que também acolha a mãe e favoreça que sua atenção se volte 

para o bebê e seus interesses (SANTOS; MOTTA, 2014). No que diz respeito a esta 

necessidade da mãe, Winnicott traz ainda alguns esclarecimentos:  

 

“(...) ela necessita de apoio por esta época que é melhor dado pelo pai da 
criança (digamos seu esposo), por sua mãe, pela família e pelo ambiente 
social imediato” (Winnicott, 1979/1983, p. 81). 

 

Quando esse estado é alcançado, o bebê então usufrui de muitos benefícios. 

É a partir da preocupação materna primária, que a mãe guiará o bebê a alcançar a 

sua integração. Isto, caso a ela seja suficientemente boa e o bebê se encontre assim 

em um ambiente facilitador, que favoreça sua integração, reunião de seus fragmentos 

e constituição de uma unidade, de modo que mais tarde seja possível a constituição 

do seu ego (Winnicott, 1979/1983).  

Assim, quando a mãe desenvolve esta preocupação materna primária, esta 

oferece à criança o contexto para que as tendências inatas ao seu desenvolvimento 
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comecem a se desenrolar, de forma que o bebê dê início a movimentos espontâneos 

tornando-se autor das sensações próprias dessa etapa da vida (Winnicott, 

1958/2000). E, desde que haja sido estabelecido o fenômeno da preocupação 

materna primária, o cuidado materno será oferecido através da apresentação do 

objeto, holding e handling, considerados por Winnicott como funções maternas, que 

se realizam concomitantemente (NASIO, 1995). 

A apresentação do objeto diz respeito à função de apresentar o mundo ao 

filho, por exemplo, por meio da apresentação ou oferecimento do seio ou mamadeira. 

Winnicott designa esta oferta como “primeira mamada teórica”, também entendida 

enquanto primeira refeição real (NASIO, 1995). No entanto, ao contrário do que pode 

se pensar, a primeira mamada teórica não diz respeito à primeira vez em que ‘o bebê 

mama’, mas ao produto da soma de todas as experiências de muitas mamadas. Além 

do mais, na primeira vez em que o bebê mama não seria possível, dado a extrema 

imaturidade em que ele se encontra, pois recém-nascido de contrair ali uma 

experiência emocional significativa (WINNICOTT, 1988/1990). 

Na primeira mamada teórica o bebê possui, portanto, uma crescente tensão 

instintiva, o que o conduz a conceber uma expectativa. Ele se encontra em um estado 

de coisas em que está pronto para encontrar algo, embora não saiba onde ou mesmo 

o que exatamente vai encontrar. Ou seja, o bebê está em um contexto que começa a 

lhe proporcionar material suficiente para que ele esteja apto a “criar”.  No entanto, ele 

depende de uma mãe que lhe seja suficientemente boa para que seja de fato capaz 

de criar. Então, quando a mãe consegue adaptar-se as necessidades do bebê, 

oferecendo-lhe o seio assim que este o demanda ser saciado da sua necessidade de 

alimentar-se, a mãe dá condições para que ele tenha a ilusão de que o seio que ele 

encontra foi por ele criado pelo impulso surgido de sua necessidade (WINNICOTT, 

1988/1990). Sobre isso, Nasio acrescenta:  

 

“(...) Ao oferecer o seio mais ou menos no momento certo, ela dá ao bebê a 
ilusão de que ele mesmo criou o objeto do qual sente confusamente a 
necessidade. Ao lhe dar a ilusão dessa criação, a mãe permite que o bebê 
tenha uma experiência de onipotência, isto é, que o objeto adquira existência 
real no momento em que é esperado. Durante esse período de dependência 
absoluta, a mãe, que age de maneira a estar disponível diante de uma 
excitação potencial do bebê, permite que este adquira, no correr das 
mamadas, a capacidade de assumir relações estimulantes com as coisas ou 
as pessoas” (NASIO, 1995, p. 185). 
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Logo, assim que o bebê consiga estabelecer essa ilusão de criação, isto o 
possibilita criar o seio e tudo mais que ele encontrará futuramente, pois foi lhe 
despertado sua criatividade. Contudo, se, ao contrário do que se espera, a mãe não 
for suficientemente ‘boa’, isto poderá comprometer determinantemente a capacidade 
do bebê em assumir relações com o mundo externo. Nas palavras de Winnicott 
(1988/1990a): 
 

 “Se ela não for suficientemente ‘boa’ o bastante nesse sentido, o bebê não 
terá qualquer esperança de tornar-se capaz de manter relacionamentos 
excitados com objetos ou pessoas naquilo que nós, como observadores, 
chamamos o mundo real, externo ou compartilhado, ou seja, o mundo não 
criado pelo bebê” (p. 121).  

 

 

Já outra função materna, diz respeito ao que Winnicott chamará de “holding”, 

ou sustentação do bebê. Esta função implica desde o modo como a mãe segura o 

filho fisicamente, bem como psiquicamente. Sustentá-lo psiquicamente significa 

proporcionar suporte ao desenvolvimento psíquico do bebê, como, por exemplo, 

oferecendo-lhe contato com uma realidade externa simples e repetitiva, que propiciará 

ao seu ego nascente localizar referências estáveis e simples no ambiente, 

indispensáveis para o processo de integração no espaço e no tempo   (NASIO, 1995). 

Por isso, Winnicott chama de “holding” o conjunto de cuidados referentes a 

sustentação do bebê (FARIA, 2012). Winnicott (1988/1990b) pontua que estes 

cuidados são fundamentais para a estimulação da integração, sendo eles, neste 

estágio, um cuidado psicológico, pois, no momento em que o bebê se encontra em 

pedaços, são os cuidados do ambiente capazes de mantê-lo inteiro, de sustentá-lo 

tanto física quanto psiquicamente.  

Por último, a mãe também tem a função de handling, que compreende a forma 

como o cuidado é estabelecido para com o bebê, ou seja, sua manipulação enquanto 

é cuidado. O handling inclui a forma como a mãe o embala, dá banho, ou troca sua 

roupa. Este contato físico repercutirá no bem estar físico da criança, que 

gradativamente se sentirá vivendo dentro de um corpo. Portanto, esta função é 

fundamental no que diz respeito à personalização, que nada mais é do que a junção 

entre o corpo e a vida psíquica do bebê (NASIO, 1995) ou alojamento da psique no 

corpo (DIAS, 2003). Sobre este aspecto, Winnicott (1988/2000b) comenta: 

 

“Universalmente, a pele é de importância óbvia no processo de localização 
da psique exatamente no e dentro do corpo. O manuseio da pele no cuidado 
do bebê é um fator importante no estímulo a uma vida saudável dentro do 
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corpo, da mesma forma como os modos de segurar a criança auxiliam o 
processo de integração.” (p. 143) 

 

 

No entanto, não se trata aqui de qualquer forma de manuseio ou contato físico. 

É importante ressaltar que a personalização somente será possível através de um 

cuidado carinhoso e cauteloso, ofertado pela mãe suficientemente boa.  Contudo, há 

pais que agem de maneira inadequada impedindo justamente que este processo 

aconteça. Sobre isto, Winnicott (1988/1990b) alerta que “em alguns esse processo é 

até mesmo exagerado, forçado por pais muito orgulhosos com a ginástica infantil”. A 

personalização não é, pois, um processo que está ao o alcance de todos (WINNICOTT 

1988/ 1990b) e depende de condições do meio para ser alcançada. Portanto um 

ambiente suficientemente bom é fundamental para facilitar o surgimento deste 

fenômeno.  

 

Quando a criança cumpre, ainda que minimamente, mas de maneira 

satisfatória as tarefas de integração e personalização, ela será capaz de, 

gradativamente, romper com a identificação com a mãe suficientemente boa e passar 

a depender um pouco menos de seus cuidados. Entrará, nesse momento, numa fase 

de dependência relativa com o meio, que será discutida a seguir. 

 

3.3.  Fase da dependência relativa  

 

O estágio de dependência relativa diz respeito à segunda fase da vida da 

criança que se estende dos 6 meses aos 2 anos de idade, aproximadamente. Este é 

um período em que a criança já depende relativamente dos cuidados da mãe e de 

seus substitutos parentais, que intervêm mais vezes agora (NASIO, 1995). 

Este é, portanto, um momento possível de notar alguns avanços no 

desenvolvimento psíquico da criança. Esta começa a se situar melhor no espaço e no 

tempo; é capaz de notar as pessoas e os objetos como parte da realidade externa; 

passa a ter a capacidade de realizar a união de seu corpo com sua vida psíquica, em 

razão de perceber-se separada da mãe nesta fase (NASIO, 1995), bem como é capaz 

de dizer “eu sou”, pois há aqui o verdadeiro nascimento psíquico (FROTA, 2006).  
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Além disso, a criança também passa a ter noção de sua dependência em 

relação à mãe, da maneira como é sujeita a ela e, por consequência, começa a 

entender e a melhor consentir as falhas de adaptação de sua cuidadora, o que a 

capacita valer-se delas para seu desenvolvimento (NASIO, 1995). Ou seja, o bebê 

passa a entender que precisa da mãe para suprir suas necessidades, deixando de 

lado a ilusão de que elas lhe seriam supridas assim que surgissem, ou seja, por meio 

da ilusão de onipotência, mas, no entanto, conserva a ilusão de criação (FROTA, 

2006). Sobre isso, Winnicott57 (1982 apud FROTA, 2006) acrescenta: 

 

 
 "[...] gradativamente a mãe habilita a criança a aceitar que, embora o mundo 
possa fornecer o que é preciso e procurado e que pode, portanto, ser criado, 
não o fará automaticamente, nem no momento exato em que a disposição 
surge ou o desejo é sentido" (Winnicott, 1982, p. 102) 

 

 

Assim, a criança ainda está distante da autonomia e ainda precisa de sua mãe 

para solucionar muitos problemas que surgirão no curso de sua humanização (NASIO, 

1995). Entretanto, nesta fase também é possível notar mudanças em relação à figura 

materna, que aos poucos desfaz sua identificação com o filho e passa a incluir 

moderadas “falhas na adaptação”, retomando, por exemplo, o seu trabalho ou vida 

pessoal. Essas falhas são introduzidas de acordo com o desenvolvimento da criança, 

permitindo que a mesma as vivencie sem prejuízo e possa valer-se delas em favor de 

seu desenvolvimento (NASIO, 1995). 

Em geral, o que mais diferencia essa fase da fase de dependência absoluta é 

a introdução dessas falhas, a desadaptação da mãe para com as necessidades de 

seu filho e a consequente desilusão provocada no bebê, em função de tal 

acontecimento (FROTA, 2006). A introdução dessas falhas e a desilusão gerada são 

essenciais para que a criança continue se desenvolvendo. Então, com o início da 

separação da unidade mãe-bebê, começa a abrir-se um espaço entre os dois (DIAS, 

2008), localizado entre a realidade externa e a interna (NASIO, 1995); um espaço 

potencial que poderá ser ocupado pelos objetos transicionais (DIAS, 2008). Segundo 

Frota (2006), “os fenômenos que ocorrem neste espaço são aqueles que possibilitam 

ao indivíduo sair da onipotência criativa para a desilusão deste tudo-poder.” Entretanto 

                                                           
57 WINNICOTT, D. A criança e seu mundo. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1982. 
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e, segundo o mesmo autor, o bebê tentará prorrogar essa onipotência através do 

emprego de objetos transicionais. No entanto, esses objetos gradativamente perdem 

seu valor significativo, mas são muito importantes, pois incluem a atividade simbólica 

na vida do bebê. 

Assim, em razão dessa desilusão tão presente nessa fase da vida do bebê, é 

comum que alguns elejam objetos que os ajudem a lidar com ela. Winnicott observou 

que alguns desenvolvem atividades com esses objetos ou mesmo sem eles, como por 

exemplo segurar um pedaço da fralda e leva-la até a boca, entre outros. A essas 

atividades ele deu nome de fenômenos transicionais. Acontece que, por ser um 

momento de muita angústia, em especial uma angústia depressiva, a criança elabora 

essas atividades que funcionam como mecanismo de sustentação nesse momento 

tão angustiante (NASIO, 1995). Sobre o caráter dessas atividades, ou dos fenômenos 

transicionais, Nasio acrescenta: 

 

 

“(...) Revestem-se de uma importância vital para a criança, que a elas se 
dedica em momentos em que poderia surgir a angústia, especialmente por 
ocasião das separações da mãe, na hora de dormir. Essas diversas 
atividades foram chamadas por Winnicott de fenômeno transicionais e, por 
extensão, quando algum objeto é utilizado, ele recebe o nome de objeto 
transicional. O adjetivo “transicional” indica o lugar e a função que estes 
fenômenos, esses objetos, ocupam na vida psíquica da criança.” (NASIO, 
1995, p. 193) 

 

 

Segundo Nasio (1995), o surgimento dos fenômenos transicionais é, para 

Winnicott, sinal de que a mãe foi suficientemente boa para a criança na fase de 

dependência absoluta, constituindo-se, portanto, como um sinal positivo no que diz ao 

desenvolvimento da criança. Sobre isso, o mesmo autor acrescenta: 

 

 

“Quanto à evolução desses fenômenos transicionais, o ambiente tem por 
missão respeitar e proteger sua expressão. Quando se trata de um objeto, 
“os pais reconhecem seu valor e o carregam por toda parte, inclusive nas 
viagens. A mãe concorda em que ele fique sujo e cheire mal; não toca nele, 
pois sabe perfeitamente que, ao lavá-lo, introduziria uma ruptura na 
continuidade da experiência da criança pequena, uma quebra que poderia 
destruir a significação e o valor do objeto para a criança.” (NASIO, 1995) 

 

 



42 
 

O espaço transicional funciona assim, como amortecedor do impacto causado 

pela compreensão que a criança faz da realidade externa, que se configura com 

demasiada complexidade, em razão do incontável número de coisas e pessoas e pelo 

o relacionamento desta realidade com sua realidade interna e suas fantasias pessoais 

(NASIO, 1995). O impacto gerado a partir da segregação com a mãe e a descoberta 

dessas duas realidades é considerável e demasiadamente angustiante e, por isso, os 

objetos transicionais cumprem a função de amenizar ou amortecer a angústia vivida.   

 Porém, é preciso atenção, pois a expressão desses fenômenos poderá se 

dar, ou não, pela utilização de objetos. É enorme a variedade dos fenômenos 

transicionais e apesar da presença do objeto transicional ser um sinal mais “palpável” 

da existência do espaço transicional, o que importa não é a existência do objeto, mas 

que esse espaço exista de fato (NASIO, 1995). 

Deve-se pontuar que esse espaço transicional perdura durante toda a vida da 

criança e será ocupado por atividades extremamente variadas, lúdicas e criativas, e 

visará suavizar a tensão gerada pela relação entre realidade externa e interna 

(NASIO, 1995). Entretanto, algumas defesas poderão surgir caso o espaço 

transicional não seja favorecido, como é o caso do falso self (SANTOS, 2017), uma 

tentativa de substituir a maternagem que falhou (Phillips, 2006). Isto porque as falhas 

de maternagem implicam em dificuldades para o indivíduo, no que diz respeito à sua 

continuidade de ser e a constituição de um “si mesmo” e, por esta razão, o falso self 

surge como um self artificial, uma defesa que visa ocultar e resguardar o self 

verdadeiro. Sobre as consequências da adoção de um falso self, Nasio (1995) diz:  

 

“[...] A organização da vida psíquica baseada num falso self leva o indivíduo 
a experimentar um sentimento de irrealidade a respeito de si mesmo, dos 
outros e da vida em geral. Ao chegar à idade adulta, ele se comporta como 
um camaleão que se funde com o meio ambiente e reage especularmente às 
pessoas de seu círculo.” (NASIO, 1995, p. 189) 

 

Portanto, esta é uma fase caracterizada por um contexto de muita angústia. 

Além disso, por ser o momento em que a criança reconhece depender de sua mãe 

para seu bem-estar, este também é o momento em que esta passa a se preocupar 

com a destruição que pensa causar no corpo da mãe quando, por exemplo, na hora 

das refeições, situação de excitação em que há agressividade.  O bebê fantasia, 

portanto, que pode destruir a figura materna em razão daquilo que entende ser um 

ataque ao seu corpo. Por esta razão, sente-se pela primeira vez culpado, pois a mãe 
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que é alvo de seus ataques é também aquela por quem nutre amor e o recebe nos 

momentos tranquilos. É, nesse sentido, que elaborará atividades de reparação que 

visam reparar e restaurar a figura materna. Caso a mãe seja suficientemente boa e 

sobreviva a esses ataques do filho, a reparação poderá se realizar (NASIO, 1995) e a 

criança torna-se capaz de, gradativamente, sustentar a culpa resultante da destruição 

e libertar-se para o amor instintivo (FROTA, 2006).  

Em contrapartida, caso a mãe não seja capaz de sobreviver a esses ataques 

bem como sustentar a reparação promovida pelo filho, o mesmo sofrerá algumas 

consequências, tais como ressalta Dias (2000, p. 37) “[...] a vida instintiva será inibida 

e reaparecerá a dissociação entre os estados tranquilos e os estados excitados; o 

descanso torna-se impossível e fica perdida a capacidade de criar, alhear-se, 

concentrar-se.” Além disso, ao impedir que a criança efetue a reparação, esta será 

incapaz de responsabilizar-se pelos seus impulsos destrutivos, ao contrário do que 

acontece quando há reparação e a criança adquire força suficiente para tolerar e lidar 

com sua destrutividade (DIAS, 2000). Vale ressaltar ainda que, dentro deste contexto, 

existirá o risco de uma depressão patológica, como ressalta Dias (2008, p.36) "[...] 

pois a criança não sabe o que  fazer com a culpa relativa ao fato de que ela se vê 

destruindo exatamente aquilo de que mais precisa e a quem ama." 

Consequentemente, na medida em que já é capaz habitar seu próprio corpo 

e fazer uso dos objetos, a criança encontra-se, portanto, em um estado de 

concernimento ou pertencimento. No entanto, no que diz respeito ao amadurecimento 

psíquico, a criança continuará no caminho rumo a sua maturidade e independência 

(FROTA, 2006). 

 

3.4.  Fase rumo à independência 

 

Nessa fase, a criança passa a ser capaz de confrontar-se com o mundo e 

desenvolve uma certa independência no sentido de uma socialização. Nesse sentido, 

mais tarde, quando já adolescentes, passam a se integrar em vários grupos e 

multiplicam seus contatos. Isto acontece justamente a partir da identificação que 

mantem com a sociedade, identificação possível, pois alude ao seu mundo pessoal e 
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aos fenômenos externos. É por meio da socialização que o indivíduo entrará em 

contato com novos fenômenos, que lhes serão apresentados pelo social 

(WINNICOTT, 1979/1983). 

Entretanto, mudanças importantes começam a se exibir antes da 

adolescência. Com aproximadamente dois anos, a criança adentra à fase fálica e 

começa a manter um novo tipo de relação com seus pais, uma relação triangular 

(WINNICOTT58, 1982, p. 205 apud FROTA, 2006), que só lhe será possível a partir da 

boa resolução do ato de dano e reparação desenvolvido na fase anterior. Como foi 

dito, a partir desse ato, a criança torna-se capaz de se responsabilizar pela fantasia 

de seu impulso e sentir preocupação e culpa, que a capacita tolerar melhor a 

ambiguidade presente nesta relação triangular que passará a vivenciar no complexo 

edípico (FROTA, 2006). 

Winnicott propõe compreender o complexo de Édipo como processo, ou seja, 

este somente ocorrerá a partir do momento em que a criança é capaz de fazer uso 

dos objetos, sendo a partir dessa conquista, capaz de então se manter em uma 

relação triangular. Vale ressaltar que, apesar de acreditar em sua existência, Winnicott 

não é a favor da centralização do desenvolvimento humano no complexo de édipo, 

pelo contrário, prioriza a relação do bebê com sua mãe e a conquista do seu si mesmo 

(FROTA, 2006). 

Após a resolução do complexo de Édipo, a criança adentra em um período de 

latência (SANTOS, 2017), em que já se encontra emocionalmente estruturada de 

forma a ser capaz de ver os outros e a si mesmo como pessoas totais. Este é um 

momento tranquilo que só será rompido com o início da puberdade, em função das 

mudanças ocorridas nessa fase, como por exemplo, as transformações físicas que 

podem significar um rompimento da continuidade da vida e trazer consigo uma 

capacidade de desalojamento do si mesmo (FROTA, 2006). 

Na adolescência, o adolescente lutará justamente para reinstalar o si mesmo 

que fora desalojado a partir da puberdade e sofre pelo domínio do sentimento de 

irrealidade causado em função deste fato. Sobre esse momento, Frota (2006, p. 58) 

detalha “(...) assim como a instalação do si mesmo marca o nascimento psíquico da 

                                                           
58 WINNICOTT, D, op. cit. p.205 
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criança – o que ocorre no estágio de dependência absoluta –, a adolescência 

desentranha um segundo processo de reinstalação do si mesmo”. 

Assim, o adolescente passa a reviver as angústias dos estágios mais 

precoces do desenvolvimento. E, além disso, essa é uma fase marcada por tamanho 

poder de destruição e domínio, que chega a causar espanto (FROTA, 2006). 

Em síntese, apesar de utilizar o termo independência para denominar esta 

fase, para Winnicott a independência nunca será completa e o ambiente tem um papel 

essencial ao longo de toda a vida, já que o indivíduo sempre dependerá dele de certa 

maneira. A diferença desta fase para as demais está no nível de intensidade de 

dependência que o indivíduo manterá para como o ambiente:  não será 

completamente independente do ambiente, ou então o indivíduo se tornaria isolado, 

mas estabelecerá uma relação de interdependência com ele (WINNICOTT, 

1979/1983). Além disso, vale ressaltar uma pontuação feita por Dias (2008, p.34): 

 

“As tarefas que caracterizam os estágios iniciais – a integração no tempo e 
no espaço, a habitação da psique no corpo, o início das relações objetais e a 
quarta tarefa, constituição do si mesmo-, jamais se completam e continuam a 
ser tarefas fundamentais de toda vida.”  

 

 

3.5. A Psicopatologia em Winnicott 

 

Partindo da teoria do amadurecimento emocional de Winnicott, os distúrbios 

ou psicopatologias e os vários tipos de sofrimento mental, nessa perspectiva teórica, 

devem ser considerados em associação ao ponto de origem dos mesmos, ou seja, na 

etapa do processo de desenvolvimento que o distúrbio ou dificuldade surgiu. Além 

disso, a etiologia dos distúrbios também pode ter relação com o tipo de patologia 

paterna ou materna que é determinante para o padrão ambiental traumatizante. Em 

outras palavras, o sofrimento ou o adoecimento psíquico surge em algum ponto do 

amadurecimento emocional, quando o sujeito abandona a esperança de comunicar 

ao ambiente que algo não caminha bem no seu desenvolvimento e que lhe falta algo 

de fundamental importância (DIAS, 2008).  
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Assim, como já mencionado neste capítulo, Winnicott utilizar-se-á da teoria do 

desenvolvimento emocional como base para pensar sua teoria dos distúrbios 

psíquicos. Por isso, para que se compreenda o motivo de uma patologia e, para uma 

condução adequada da prática clínica, faz-se necessário localizar em que fase do 

desenvolvimento emocional especificamente o ambiente falhou, provocando a 

interrupção dos processos maturacionais e o desenvolvimento do distúrbio ou 

sofrimento psíquico (Dias, 2008). 

Na psicose, por exemplo, compreende-se que houve repetidas falhas do 

ambiente, configurando-se um padrão traumático que interrompeu o amadurecimento 

do bebê. As falhas estariam localizadas nos estágios mais primitivos, quando as bases 

da personalidade estão sendo formadas, podendo ser dentro de um determinado 

tempo da dependência absoluta ou mesmo relativa (Dias, 2008). Então, na psicose a 

mãe não foi capaz de realizar sua função, não se adaptou às necessidades do bebê 

e o desenvolvimento do eu se interrompeu de maneira a bloquear o amadurecimento 

de funções fundamentais. A incapacidade de sustentar o ego da criança, por exemplo, 

permite o surgimento de uma angústia imensurável, pois carrega uma ameaça de 

aniquilação, vivenciada pelo sentimento de não se relacionar com o próprio corpo, 

despedaçar-se, ter a impressão de uma queda eterna ou que está sendo levado a 

alturas infindáveis (NASIO, 1995). 

Nesse sentido, na psicose, uma cisão defensiva está em operação no bebê 

impossibilitando o aparecimento de seu verdadeiro self (si mesmo), que permanece 

recuado para sua proteção, já que sofre a ameaça do aniquilamento. Por isso, 

constitui-se um falso self para proteção do verdadeiro self e, portanto, a preservação 

do bebê (DIAS, 2008). 

Similarmente à psicose, a tendência antissocial também surge do fracasso do 

ambiente em possibilitar um desenvolvimento emocional continuado, sendo capaz de 

passar pelas fases mais primitivas. Em ambos, psicose e tendência antissocial, há 

falhas na formação do caráter ou personalidade (DIAS, 2008). Contudo, enquanto na 

psicose o indivíduo é privado dos cuidados do ambiente, na tendência antissocial, 

trata-se de uma “deprivação” do ambiente, ou seja, em que algum momento da vida 

foi lhe ofertado algo que mais tarde lhe foi privado. Além disso, é um distúrbio 

originado da fase de dependência relativa, quando se pode pensar na possibilidade 

de o sujeito ter alcançado a integração, ainda que minimamente, o que não acontece 

na psicose (BUSNARDO, 2012). 
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Já os distúrbios psicossomáticos resultam das falhas do ambiente no 

momento correspondente ao período da dependência absoluta, mais precisamente no 

momento em que o bebê está implicado na resolução das tarefas iniciais 

(personalização ou integração psicossomática; início das relações objetais e, 

integração no tempo e no espaço). No que diz respeito a este distúrbio, a falha se 

localiza especialmente na tarefa de personalização. Em um ambiente facilitador, o 

bebê consegue realizar essa tarefa inicial e a psique é capaz de elaborar, a partir da 

imaginação, as funções corpóreas, transformando o corpo em soma (corpo 

personalizado). Entretanto, em condições desfavoráveis, falhas se apresentam de 

maneira a impossibilitar uma integração psicossomática. Os distúrbios 

psicossomáticos apontam justamente para essas falhas (Galván, 2007). 

 Winnicott59 (1966, p. 82 apud Galván, 2007, p. 68) acredita que, na 

enfermidade psicossomática, ocorreria uma cisão na organização egóica do sujeito 

ou múltiplas dissociações, em razão das falhas que ocorrem na tarefa de 

personalização. E, dado o caráter dessa enfermidade, Winnicott a compreende 

enquanto um “positivo de um negativo” pois, ao mesmo tempo que o indivíduo 

caminha em direção contrária à integração, dada a existência de dissociações, por 

outro lado, ainda que a integração não se efetue de fato, existe uma defesa que atua 

no sentido de tentar manter algum tipo de ligação entre a psique e o corpo. Portanto, 

este distúrbio diz respeito à dissociação que opera no indivíduo enquanto defesa 

contra o aniquilamento dele mesmo, do si mesmo do bebê (Galván, 2007). 

Os distúrbios mencionados surgem, portanto, enquanto mecanismos de 

defesa frente às falhas ou intrusões ambientais graves no desenvolvimento emocional 

do indivíduo. Assim, do ponto de vista de Winnicott as psicopatologias são produto de 

mecanismos de defesa do indivíduo frente a um ambiente que não favorece ou que 

entrava seu processo de desenvolvimento. Cada indivíduo reagirá de maneira 

diferente a essas falhas, de acordo com o estágio de amadurecimento em que elas 

incidem.  Os diferentes tipos de psicopatologias estão relacionados, portanto, à forma 

pela qual o indivíduo consegue responder e lidar com o ambiente intrusivo ou 

insuficientemente bom. Nessa perspectiva, no capítulo seguinte, a partir das 

formulações teóricas da psicanálise de orientação winnicottiana, serão discutidos os 

principais fatores vinculados ao fenômeno de automutilação, procurando identificar 

                                                           
59 Winnicott, D. W. (1966d). A enfermidade psicossomática em seus aspectos positivos e negativos. In 
Winnicott (W19): 1989a. 
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em que momento do desenvolvimento emocional podem estar localizadas as falhas 

ambientais e que tipo de defesa pode estar associada com esse tipo de conduta auto 

lesiva.   
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4. Automutilação segundo a psicanálise Winnicottiana 

 

Como mencionado no capítulo anterior, a psicopatologia winnicottiana é 

fundamentada na teoria do desenvolvimento emocional, sendo que o sofrimento 

psíquico está associado a falhas ou intrusões ambientais não manejadas ou 

integradas pelo sujeito.  Compreende-se que, para um desenvolvimento psíquico 

saudável, o sujeito deve ser capaz de vivenciar as fases do desenvolvimento afetivo 

de modo a alcançar sua integração no tempo e espaço de modo satisfatório. Mas, 

caso isso não ocorra, o indivíduo haverá de regressar, na análise, ao momento em 

que foi interrompido para experenciar situações importantes para seu 

desenvolvimento emocional, ainda que para isso precise assumir atitudes de uma 

criança menor ou bebê, por exemplo (FROTA, 2006). Como já foi dito, Winnicott 

entende essas interrupções enquanto falhas do ambiente que são justamente aquilo 

que poderá acarretar alguma forma de sofrimento, que se manifesta de maneiras 

distintas dependendo do momento do desenvolvimento emocional em que essas 

falhas ocorram. 

Nesse sentido, para compreender a automutilação numa perspectiva 

winnicottiana, é preciso localizar, igualmente, em que momento do desenvolvimento 

emocional, especificamente, ocorreu uma falha ambiental importante, de modo a levar 

o indivíduo a causar dor ou danos em seu próprio corpo, atitude que pode ser 

entendida como uma defesa frente a conflitos não manejados.  Assim, é possível 

pensar em algumas possibilidades para o desencadeamento da automutilação 

segundo a psicanálise de Winnicott. 

Segundo o autor (1962/2008), alguns indivíduos experimentam “agonias 

inimagináveis” em razão das falhas de um ambiente que não foi capaz de se adaptar 

às suas necessidades, nos momentos mais iniciais da fase de dependência absoluta. 

E, é exatamente em razão deste ser um momento tão crucial no que diz respeito à 

maturação do ego, incluindo sua integração e personalização, que falhas muito graves 

neste momento podem provocar grande sofrimento e suas expressões tão profundas, 

tais como a sensação de ‘cair para sempre’, ‘desintegração’ ou ‘despedaçamento’, 

‘carecer de orientação’ e ‘não ter conexão alguma com o corpo’, como diz Winnicott 

(1962/2008, p. 57).  
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Esta última possibilidade de expressão, ‘não ter conexão alguma com o 

corpo’, bem como a de ‘desintegração’ aludem justamente para o contrário do que o 

indivíduo seria capaz de sentir, por exemplo, se ele realizasse de fato as tarefas de 

integração e personalização. Um indivíduo nesta situação, como foi discutido no 

capítulo anterior, poderia, portanto, segundo Winnicott, lançar mão de um mecanismo 

de defesa para lidar com as falhas que impediram a tarefa de personalização, que diz 

exatamente sobre a integração da psique com o soma (corpo).  Isso porque uma falha 

ambiental traumatizante neste momento específico do desenvolvimento pode impedir 

que o indivíduo realize a integração, de modo que sua pele encarne o limite entre o 

eu e o não-eu, o que segundo Winnicott (1962/2008) é exatamente aquilo que o 

indivíduo precisa para realizar a entrada na vida psicossomática. Um indivíduo que 

experimentou tais ‘agonias impensáveis’ possivelmente não foi capaz de adentrar em 

uma vida psicossomática e as demais sensações de se sentir vivo dentro de um corpo. 

Quando a provisão ambiental é insuficientemente boa, o indivíduo, então, 

poderá enfrentar dificuldades para a realização desta tarefa, ou sente que é 

impossível de ser realizada adequadamente. Mas, como Winnicott diz, nesses casos, 

“há (...) uma insistência na interação da psique com o soma, sendo isso mantido como 

defesa contra a ameaça de perda da união psicossomática, ou contra alguma forma 

de despersonalização” (Winnicott 1962/2008, p. 60). Assim, ainda que o indivíduo não 

alcance uma integração psicossomática, ele se esforçará para que ambos, corpo e 

psique interajam e não vivencie sua perda total ou aniquilamento.  

Nesse sentido, a automutilação pode ser compreendida, justamente, como 

uma forma de evitar esse aniquilamento, ou seja, uma resposta defensiva do indivíduo 

frente a falha ambiental que incide no momento em que o indivíduo deveria realizar a 

tarefa de personalização e integração. Segundo Perez; Azevedo; Dos anjos (2014) 

“[...] a automutilação, seria uma formação de compromisso para evitar a aniquilação 

do sujeito. ‘A automutilação seria, o sacrifício em uma parte no corpo para o bem de 

todo o corpo’ (LANG60, 2006 apud PEREZ; AZEVEDO; DOS ANJOS, 2014, p.7)”. E, 

nesse sentido, os cortes têm como objetivo atingir mais do que a pele, mas a psique, 

“cortando e fazendo sangrar” também a subjetividade (TEIXEIRA, 2011). E, da mesma 

forma, a dor pode figurar como um sinal de que se está vivo no corpo. Em outras 

                                                           
60 LANG, Charles Elias. BARBOSA, Juliana Falcão. CASELLI, Francisco Rafael Barbosa. (2006) 
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palavras, a dor vivida no corpo sinaliza para uma vivência subjetiva, desvelando uma 

tentativa, mesmo que por meio do sofrimento, de ligar ou religar o corpo à psique.  

Considerando que o objeto desse estudo é a compreensão da automutilação 

em adolescentes, é, pois, imprescindível fazer algumas considerações importantes a 

respeito desse período da vida em que este fenômeno se manifesta, a fim de pensar 

o que nele existe para que tantos jovens se utilizem deste mecanismo.   

O período da adolescência abrange a faixa etária dos 12 aos 18 anos e se 

constitui como um período da vida que envolve mudanças importantes no que diz ao 

processo de amadurecimento (FROTA, 2006). Considerando um desenvolvimento 

emocional saudável, neste período da vida, a pessoa é capaz de estabelecer uma 

relação de independência relativa com o ambiente pois está “[...] equipada com um 

método pessoal para atender aos novos sentimentos, tolerar situações de apuro e 

rechaçar situações que envolvam ansiedade intolerável” (WINNICOTT61, 1999, apud 

RODRIGUES; BRAGA, 2012). 

É importante destacar que na adolescência o indivíduo repete as angústias 

dos estágios mais primitivos do seu desenvolvimento (FROTA, 2006). Ele, por 

exemplo, tenderá a se isolar atualizando o isolamento que experimentava quando era 

bebê e não lhe era possível relacionar-se com objetos que não estavam sob seu 

controle mágico (WINNICOTT62, 1999 apud RODRIGUES; BRAGA ,2012). É comum, 

portanto, que o adolescente sofra com um sentimento de irrealidade com que ele 

lutará para que possa sentir-se real novamente (FROTA, 2006). 

 
Assim, o jovem experimenta angústias primitivas que se atualizam neste 

período e, portanto, a normalidade deste período da vida é a imaturidade e não seu 

contrário. No entanto, a sociedade não costuma compreender muito bem a natureza 

dessa etapa da vida e pode cobrar justamente o oposto daquilo que os jovens serão 

capazes de oferecer (RODRIGUES; BRAGA , 2012). 

Como foi dito anteriormente, para Winnicott (199963), um indivíduo que teve 

um desenvolvimento emocional saudável chegará na adolescência com um aparato 

                                                           
61 WINNICOTT, D. W. (1999). Tudo Começa em Casa (3a ed.). São Paulo: Martins Fontes. 
62 WINNICOTT, D.W, ibid 
63 WINNICOTT, D.W, ibid 
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pessoal capaz de lhe favorecer a administração de situações de apuro e outras que 

possam lhe incitar ansiedade (RODRIGUES; BRAGA, 2012). No entanto, chegar à 

adolescência sustentado por este aparato ou método pessoal consistente, capaz de 

oferecer suporte para lidar com as adversidades que poderão surgir nesse momento 

da vida, só será possível se o indivíduo tiver percorrido as fases iniciais de seu 

desenvolvimento de maneira suficientemente boa, sem intrusões ou falhas muito 

graves (RODRIGUES; BRAGA, 2012). Sendo assim, um indivíduo em condições 

desfavoráveis de desenvolvimento, poderá chegar na adolescência destituído deste 

método pessoal, tendo consequentemente mais dificuldades para lidar com tais 

situações, que poderão se tornar até mesmo intoleráveis a ele. Um indivíduo nessas 

condições, ao invés de vivenciar a experiência do adolescer de maneira mais branda, 

terá então mais chances de experimentar justamente o seu contrário, ou seja, uma 

vivência de sofrimento. 

Assim, o ambiente tem um papel fundamental para um desenvolvimento 

psíquico saudável e para uma adolescência mais tranquila, e continuará sendo 

importante ainda ao longo de toda essa fase. O apoio da família e, principalmente dos 

pais, ao jovem será imprescindível para que ele seja capaz de transcorrer esse 

período de maneira tranquila e segura. Portanto, para que a adolescência possa ser 

vivenciada de maneira adequada, sem grandes sofrimentos psíquicos, é fundamental 

que tenha sido oferecido previamente ao sujeito, nos momentos mais precoces do 

desenvolvimento, o apoio suficientemente bom do ambiente (RODRIGUES; BRAGA, 

2012) de forma que, ao longo do tempo, sinta-se capaz de se utilizar do ego da mãe 

enquanto auxiliar para a construção do seu próprio ego (WINNICOTT, 1983). 

Nesse sentido, um ambiente que falha gravemente nas fases mais iniciais do 

desenvolvimento emocional do indivíduo não favorece a aquisição de um ego 

integrado pelo sujeito, possibilitando que ele tenha mais dificuldades para alcançar a 

integração no tempo e no espaço e a personalização, permitindo a vivência das ditas 

“agonias impensáveis”, como já foi dito. O surgimento de sentimentos de não 

existência dentro do corpo pode ser capaz de conduzir os adolescentes a atitudes 

impulsivas auto agressivas ou desafiadoras (RODRIGUES; BRAGA, 2012), numa 

tentativa quase que obsessiva de busca de estabilidade do ambiente para colocar em 

marcha novamente seu processo de amadurecimento emocional. 
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Assim, nestas condições, para evitar as agonias impensáveis surgidas a partir 

do sentimento de não integração, desintegração, ou despersonalização, o indivíduo 

pode tentar, a partir da dor e dos cortes, fazer a ligação (ou religação) entre sua psique 

e seu corpo. Da mesma forma, a automutilação pode figurar também como forma de 

chamar a atenção do ambiente para a estabilidade necessária para alcançar as 

tarefas básicas do processo de amadurecimento emocional. Ou seja, trata-se de uma 

defesa que vai à direção contrária do aniquilamento, “[...] contra a fuga para o 

puramente intelectual, que levaria o indivíduo perder uma parte do vínculo entre a 

psique e o soma (WINNICOTT64, 1988, p. 185 apud GALVÁN, 2007, P. 69). 

Assim, para se sentir vivo no corpo e no mundo, o jovem que não alcançou a 

integração entre soma e psique, pode lançar mão das autolesões para não viver o 

aniquilamento de si mesmo. Trata-se de uma cisão para o bem-estar como um todo. 

É nesse sentido, como foi mencionado no capítulo anterior, que tal conduta pode ser 

considerada, na perspectiva winnicottiana, como o positivo de um negativo, já que ao 

mesmo tempo em que caminha em uma direção contrária à integração 

psicossomática, em razão da presença de dissociações, por outro lado, ainda que a 

integração não se realize de fato, há uma defesa que atua no sentido de tentar manter, 

ainda que minimamente, algum vínculo entre psique e soma. Dessa forma, a 

automutilação pode figurar como uma manifestação do mesmo porte das doenças 

psicossomáticas, como o positivo de um negativo: o indivíduo sacrifica uma parte de 

si para o bem de todo o self, provoca ferimentos em partes do corpo a fim de proteger-

se de um aniquilamento total. Os cortes seriam, portanto, um instrumento utilizado 

para tentar manter o vínculo tênue existente entre corpo e psique nestas situações. 

Em outras palavras, uma pessoa que não foi capaz de realizar a integração 

psicossomática no momento inicial de seu desenvolvimento poderá tentá-la por meio 

da autolesão, chamando a atenção e clamando por uma estabilidade ambiental. 

Isto posto, é possível demonstrar prováveis motivos para que o fenômeno da 

automutilação ocorra com mais frequência na adolescência. Por sua natureza, a 

adolescência implica uma série de transformações: o corpo se modifica; é um 

momento em que se reviverão as angústias mais precoces do desenvolvimento 

                                                           
64  WINNICOTT, D.W (1988) Natureza Humana. Tradução de Davi Litman Bogomoletz. Rio de 
Janeiro: Imago, 1990. 
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emocional; e, além disso, há a cobrança da sociedade por uma maturidade adulta. É, 

por isso, um período desafiador e angustiante que o jovem só consegue ultrapassar 

de modo satisfatório se tiver o apoio do ambiente para se sentir capaz de enfrentar 

todas as adversidades que se impõem neste período. Um sujeito que vivenciou falhas 

importantes em seu desenvolvimento mais primitivo terá maiores dificuldades e, ao 

chegar à adolescência, somará estas com as dificuldades comuns a esse período 

evolutivo.  

Então, um indivíduo que vivenciou falhas no processo de integração 

psicossomática pode se deparar com conflitos que, na adolescência, poderão se 

cronificar com o surgimento de situações muito desafiadoras e intoleráveis. Nestas 

condições, o adolescente poderá se automutilar como forma de aliviar a dor psíquica 

e de buscar, ainda que minimamente, a integração psicossomática que lhe falta desde 

os momentos mais tenros de sua infância. 

 

4.1. Intervenção clínica com adolescentes que se automutilam 

 

Na clínica com pacientes que padecem da integração psicossomática, devem 

ser considerados pontos chaves no que diz respeito ao desenvolvimento emocional 

deste tipo de paciente, dado o caráter deste tipo de sujeito, tal como foi discutido ao 

longo deste capítulo. Nesse sentido, na perspectiva Winnicottiana, é sobretudo 

necessário para a prática clínica que o analista compreenda todo o processo de 

amadurecimento humano de forma a servir-se da teoria como guia de sua prática 

clínica (DIAS, 2008). 

Como já exposto, para cada psicopatologia, Winnicott entende existir alguma 

falha ambiental traumatizante e correspondente a um momento específico do 

desenvolvimento emocional do indivíduo, que provoca nele a necessidade da adoção 

de mecanismos defensivos a fim de solucionar determinadas intrusões/falhas. São 

justamente as necessidades oriundas dessas falhas no desenvolvimento emocional 

primitivo do indivíduo que indicam ao analista qual tipo de trabalho clínico deve ser 

desenvolvido (DIAS, 2008). 
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 No caso de pacientes que não alcançaram a contento a tarefa de 

personalização, é esperado que tenham, então, necessidades referentes a tal 

integração que não lhe foi possível realizar em sua infância. Por isso, o trabalho do 

analista deverá ser condizente ao favorecimento da satisfação de tais necessidades, 

realizando alterações fundamentais no setting clínico. Primeiramente, tal setting 

deverá incluir a presença encarnada do paciente e do terapeuta, de forma que os 

corpos de ambos estejam no setting de fato, não apenas pelo acesso da 

representação. Desta forma, é possível resgatar a ideia do corpo enquanto primeira 

habitação ou morada do ser humano no mundo, habitação esta que o indivíduo que 

padece da integração psicossomática não pode edificar em razão das necessidades 

que o levaram a operar dissociações entre sua psique e soma, como defesa (DIAS, 

2012). 

Nesse sentido, o trabalho analítico deve fundamentar-se na presença 

psicossomática do paciente. Além disso, o trabalho do analista deve fundamentar-se 

na presença viva, de forma a ser tão presente e atento quanto à mãe do paciente deve 

estar, de maneira a existir um contato real entre paciente e terapeuta.  Além disso, em 

razão da imaturidade emocional que se encontram esses pacientes, suas 

comunicações não deverão ser submetidas a meras interpretações de significados, 

ou arranjadas em categorias mentais. Ao contrário, as pontuações só podem ser 

realizadas em consideração ao contexto total e ao estágio de desenvolvimento que o 

indivíduo se encontra, a fim de verificar se o mesmo tem condições para lidar com 

determinadas interpretações a seu respeito (DIAS, 2012). 

De maneira geral, segundo Winnicott, na clínica com esse tipo de paciente, 

cabe ao analista então “[...] instaurar regressões que alcancem os estágios de 

dependência característicos da relação primordial mãe-bebê [...]” (VILHENA, 2016) de 

modo que o sujeito seja capaz de suprir as necessidades mais primitivas de seu 

desenvolvimento. O analista deverá, assim, ser capaz de sustentá-lo psiquicamente, 

oferecendo um ambiente suportivo, capaz de sobreviver aos ataques que o paciente 

possa submetê-lo e adaptar-se às suas necessidades, ainda que sejam primitivas, 

(WINNICOTT65, 1955/2000 apud VILHENA, 2016) para que a integração 

                                                           
65 WINNICOTT, D. (2000). Formas clínicas da transferência. In Da pediatria à psicanálise: obras 

escolhidas. Rio de Janeiro, Imago. (Trabalho original publicado em 1955). 
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psicossomática que não foi possível em sua infância, possa ser adquirida no setting 

analítico. 

Assim, a partir de uma comunicação eficaz do analista e da reciprocidade 

instituída entre ambos, o paciente terá condições de descongelar os entraves e 

traumas presentes em seu desenvolvimento emocional, de forma a libertar suas 

memórias corporais, se refazer e habitar-se no soma (DIAS, 2012). Segundo Dias, 

“[...] A presença viva do analista e o manejo realizado despertarão a esperança de 

que espontaneidade e criatividade originária possam ser um fato na vida do paciente, 

possibilitando, finalmente, um existir saudável (p. 41)”. Assim, se o analista for capaz 

de oferecer tais condições, isto irá favorecer o desenvolvimento de determinados 

pontos do desenvolvimento emocional do indivíduo, que não foram possíveis 

anteriormente, o que é portanto indispensável para que este viva de maneira 

saudável.  

 Desta forma, a partir de condições clínicas favoráveis, em que o analista é 

capaz de oferecer situações necessárias ao desenvolvimento emocional do paciente 

que se automutila, é possível que o indivíduo se sinta capaz de se libertar dos entraves 

de seu desenvolvimento e assim abandonar o mecanismo de defesa da 

automutilação, parando, portanto, de causar danos ao seu próprio corpo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Segundo a perspectiva Winnicottiana, é possível pensar em algumas razões 

para que o fenômeno da automutilação se dê com tanta frequência na fase da 

adolescência.  Considerando que este período da vida é marcado por inúmeras 

transformações: físicas, psíquicas, sociais e culturais, ou seja, que abarca 

naturalmente situações que poderão ser conflituosas para o adolescente, 

compreende-se que um indivíduo que teve falhas em seu desenvolvimento emocional 

primitivo tenha outras dificuldades para além das já existentes nesse período, pois 

carrega demandas importantes referentes ao momento do seu desenvolvimento em 

que incidiram falhas ambientais traumatizantes.  

 Nesse sentido, um indivíduo que vivenciou falhas importantes no momento 

em que deveria realizar a tarefa da personalização, ou seja, a integração entre psique 

e corpo, pode experenciar agonias profundas, dado o sentimento de não integração 

ou de desintegração. O que se especula neste trabalho é a possibilidade de que estas 

agonias sejam intensificadas pelos conflitos naturais do período da adolescência de 

forma que, para solucioná-los o adolescente pode apelar aos comportamentos auto-

lesivos, numa tentativa de alcançar minimamente uma integração entre seu corpo e 

sua psique, impedindo um aniquilamento total. 

Os dados internacionais de prevalência corroboram o exposto, ou seja, muitos 

indivíduos apelam para este tipo de mecanismo na adolescência, que aparece de 

maneira significativa na clínica contemporânea. Por esta razão, essa conduta é 

atualmente considerada um importante agravo e deve ser compreendida enquanto um 

problema de saúde grave. Por isso, a importância do investimento em políticas 

públicas de qualidade, bem como em pesquisas sobre essa temática, de modo a 

esclarecer os aspectos psicológicos e sociais envolvidos e favorecer o 

desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenção.  

 

Por final, é importante ressaltar que os resultados apresentados pelo presente 

estudo, fundamentado na psicanálise de Winnicott, não esgotam a discussão sobre 

os fatores etiológicos e nem visam desconsiderar as demais explicações existentes 

para o fenômeno da automutilação. Como todo fenômeno humano, a automutilação 

em adolescentes envolve um conjunto de fatores (sociais, políticos, culturais e 
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históricos) que a atravessam e a constituem, devendo ser, portanto, posta em 

reflexão, e não reduzida a uma única perspectiva, que é incapaz de dar conta de sua 

complexidade.   
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