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RESUMO 

 

Apesar de o fenômeno clínico do cutting estar contemplado pelas categorias de 

automutilação e autolesão não-suicida no DSM-5, elas não esclarecem os fatores 

psíquicos do desencadeamento desse fenômeno. O presente trabalho de monografia 

investiga exatamente tais fatores na etiologia do cutting, recorrendo à psicanálise para 

isso. Por meio da metodologia qualitativa de levantamento bibliográfico e análise de 

conteúdo, propõe-se então uma investigação da clínica diferencial do cutting, objetivando 

verificar a hipótese de que o cutting funciona, para alguns casos, como procedimento 

sobre o corpo para estabilização da angústia. A análise e tabulação de uma amostra de 

103 testemunhos colhidos na rede social Tumblr revela a presença maciça de uma 

experiência de angústia na gênese do cutting, indicando ser ele um procedimento da 

defesa supergoica contra ela. O presente trabalho tem ainda como objetivos: 1) 

Estabelecer uma distinção entre a ação constitutiva do significante e a constituição de 

uma marca, de uma impressão, por meio da incisão na pele; 2) Interrogar, com base na 

análise de conteúdo dos testemunhos, a possibilidade de se estabelecer uma clínica 

diferencial do cutting para os quadros clínicos com recuo da ação constitutiva do 

significante e sua correlação com o desencadeamento da angústia, paixão pelo nada e 

empuxo ao cutting.  

Palavras-Chave: Cutting, Contemporâneo, Cutter, Psicanálise, Psicopatologia.  

 

  



ABSTRACT 

 

Although the clinical phenomena of cutting are covered by the categories of self-

mutilation and non-suicidal self-harm in DSM-5, they do not clarify the psychic factors 

of the triggering of this phenomenon. The present work of monography investigates 

exactly these factors in the etiology of the cutting, resorting to the psychoanalysis for this. 

Through a qualitative methodology of bibliographical survey and content analysis, it is 

proposed to investigate the differential clinic of the cutting, aiming to verify the 

hypothesis that the cutting works, in some cases, as a procedure on the body to stabilize 

the anguish. The analysis and tabulation of a sample of 103 samples collected in the social 

network Tumblr reveals the massive presence of an experience of anguish in the genesis 

of cutting, indicating that it is a procedure of the Superego Defense against it. The present 

work also has as objectives: 1) To establish a distinction between the constitutive action 

of the signifier and the constitution of a mark, of an impression, through the incision in 

the skin; 2) To interrogate, based on the content analysis of the testimonies, the possibility 

of establishing a differential clinic of the cutting for the clinical pictures with retreat of 

the constitutive action of the signifier and its correlation with the triggering of the anguish, 

passion for nothing and thrust to the cutting. 

Keywords: Cutting, Contemporary, Cutter, Psychoanalysis, Psychopathology. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente monografia tem como objetivo geral verificar a hipótese de que o 

cutting funciona, para alguns casos, como procedimento sobre o corpo para estabilizar a 

angústia. Mais especificamente, verificar, por meio da amostra de testemunhos extraída 

de blogs dedicados a anorexia e bulimia e da rede social Tumbrl, o estatuto de defesa 

psíquica assumido pelo cutting estabelecendo uma distinção entre a ação constitutiva do 

significante e a constituição de uma marca, de uma impressão, por meio da incisão na 

pele como tentativa de estabilização. Interrogando, com base na análise de conteúdo dos 

testemunhos, e à luz da psicanálise a possibilidade de se estabelecer uma clínica 

diferencial do cutting para os quadros clínicos com recuo da ação constitutiva do 

significante.  

Tais questões referentes à etiologia do cutting em psicanálise sustentaram meu 

percurso de investigação ao longo do curso de graduação em psicologia na Universidade 

Federal Fluminense, cujo marco foi minha entrada no Laboratório de Investigação das 

Psicopatologias Contemporâneas1 e no desenvolvimento de um Projeto de Monitoria2 e 

um Projeto de Iniciação Científica3 que investigaram os processos psíquicos que 

concorrem para irrupção das formas atuais de sofrimento psíquico, indicando a 

possibilidade de um novo direcionamento para a pesquisa etiológica nesse campo sem, 

no entanto, dispensar os conceitos metapsicológicos formulados por Freud e Lacan.  

Meu percurso se fixou à pesquisa teórico-clínica da etiologia do cutting e a 

produção desta monografia, assim como a construção de um pré-projeto de Mestrado 

aprovado nas primeira e segundas fases do Programa de Pós-Graduação da UFRJ4 são a 

expressão deste aprofundamento. No que tange eixo da extensão, no meu estágio clínico 

na Clínica Escola do Serviço de Psicologia Aplicada, da Universidade Federal 

Fluminense, campus Volta Redonda, assim como nas Supervisões Clínicas durante os 

                                                           
1LAPSICON (UFF. Volta Redonda. ICHS. Departamento de Psicologia).  O laboratório está registrado no 

CNPq, com financiamento da FAPERJ (APQ1/2012) e se dedica à pesquisa das condições clínicas 
contemporâneas (dependência química, anorexias, cutting) e dos impasses referentes ao diagnóstico 
estrutural. 
2O projeto intitulado A Produção de Material de Apoio Pedagógico para o Ensino da Psicanálise na 
Universidade, referente ao edital da Universidade Federal Fluminense, que me contemplou com uma bolsa 
no Programa de Monitoria do ano de 2016. 
3O projeto tem como título Psicanálise e a Clínica Diferencial do Cutting na Anorexia e concorreu ao edital 

(PIBIC/CNPq-UFF 2017-2018), tendo sido contemplado com uma bolsa de Iniciação Científica. 
4 Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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estudos e discussões de caso, o contato com casos de cutting (que sobre minha 

responsabilidade somavam três) foram uma rica fonte de pesquisa, tanto para elucidação 

de questões, quando na possibilidade de encontrar novos questionamentos.  

A relevância da proposta desta pesquisa está na escandalosa atualidade do tema. 

Verifica-se através de uma amostra de 103 depoimentos colhidos de blogs sobre anorexia 

e bulimia e da rede social Tumblr a crescente presença do fenômeno do cutting, 

principalmente no que diz respeito a população mais jovem. E ainda, verifica-se nas 

discussões em supervisão e na clínica – na qual enquanto estagiário atendo três pacientes 

que praticam cutting – a crescente presença desse fenômeno, além, é claro, do crescente 

número de trabalhos e estudos a respeito do tema. 

De tal modo, o presente trabalho de monografia caminha em direção a elucidação 

dessas questões que surgem a partir da sintomatologia contemporânea desses quadros 

clínicos, que tornam evidente a ocorrência de uma desestabilização pulsional, 

concomitante a irrupção da angústia. Desse modo o cutting, assim como a anorexia e a 

toxicomania, evidenciaria o caráter aditivo da pulsão, marcado pelo excesso e pela 

repetição, com a intensificação de procedimentos no corpo em detrimento das formações 

inconscientes (Fala, sintoma, sonhos, etc.).  

A hipótese que se sustenta, portanto, é a de que o cutting é uma fenomenologia 

clínica que responde ao funcionamento estrutural do sujeito, sem, no entanto ser exclusivo 

de uma estrutura psíquica neurótica, ainda que nela funcione como uma tentativa de 

estabilização da angústia desencadeada pelo excesso do outro. 

A metodologia empregada no desenvolvimento desse trabalho foi a análise 

testemunhal de uma amostra de amostra de 103 depoimentos colhidos de blogs sobre 

anorexia e bulimia e da rede social Tumblr (www.tumblr.com) e a pesquisa bibliográfica 

dos textos de Freud sobre o conceito de pulsão, angústia, formação do Eu e do Supereu, 

com principal ênfase em O Mal-estar na Civilização (1930 [1929]/2006), e os escritos 

iniciais de Jaques Lacan, principalmente sua teorização sobre a Angústia no Seminário 

10. Além de contar com um levantamento bibliográfico mais atual de artigos científicos 

a respeito do tema. Desse modo a ordenação da monografia foi feita em dois capítulos:  

Capítulo 1 – Uma Breve Delimitação do Objeto Cutting: Com o objetivo de justificar 

o objeto de pesquisa da presente monografia, neste capítulo a partir de uma articulação 

entre o texto Sobre o Narcisismo: Uma introdução (1914/2006) e o texto O Mal-estar na 

Civilização (1930 [1929]/2006) será feita uma discussão acerca da formação do Eu. Desse 

modo segundo a definição de Neurose e Psicose será possível avançar na formulação 
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sobre o cutting, separando-o dos fenômenos automutilatórios típicos de alguns casos de 

esquizofrenia e avançando ainda mais, para entender o cutting como um fenômeno 

transestrutural. Em seguida faremos uma breve discussão sobre a classificação do cutting 

dentro da 5ª Edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 

justificando a necessidade de avançar no estudo de sua etiologia a partir de formulações 

da psicopatologia psicanalítica.  

Capítulo 2 – Uma Leitura Psicanalítica sobre Cortes na Pele: A Etiologia do Cutting: 

Neste capítulo será discutida a etiologia do cutting nos casos de Neurose. Num primeiro 

momento será feita uma breve retomada nas formulações de estudos prévios acerca da 

toxidade das pulsões, no que se refere a toxicomania e a anorexia, que em muito 

contribuíram para as formulações sobre o cutting, uma vez que seu mecanismo muito se 

aproxima desses fenômenos. Em seguida, justificado o estudo específico do cutting, o 

capítulo discorrerá sobre seu caráter localizador, uma vez que oferece ao sujeito um nome 

e uma organização que – ainda que de forma precária – soluciona temporariamente a 

irrupção da angústia, ao dar ao sujeito um lugar em relação ao outro. Assim, ainda 

avançaremos em direção as formulações entre O Id e o Ego (1914/2006) e O Mal-estar 

na Civilização (1930[1929]/2006), conseguiremos discutir o cutting enquanto uma defesa 

Superegóica e por isso tão precária.  
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CAPÍTULO 1: UMA BREVE DELIMITAÇÃO DO OBJETO CUTTING 

1.1 Considerações Iniciais 

 O presente capítulo se propõe a uma discussão acerca do cutting a partir da 

perspectiva da Psicanálise. O termo em inglês é amplamente utilizado para nomear o ato 

de fazer cortes na própria pele. Contudo, conforme mostra Emmerich (2017), dentro dos 

campos que se propõe a teorizar sobre a autolesão, existe acerca da nomenclatura utilizada 

uma gama de debates e desencontros, que vão desde nomes diferentes que tratam de um 

mesmo fenômeno, até a utilização de um mesmo nome para casos pouco similares. Desse 

modo, a escolha da utilização do termo cutting como objeto de estudo específico nesta 

pesquisa de monografia, se justifica através de dois pontos principais: 

1. A necessidade de isolar o corte, enquanto fenômeno transestrutural – nem 

exclusivamente neurótico e nem exclusivamente psicótico –, de outras formas de 

autolesão (se queimar, se arranhar, arrancar fios do próprio cabelo); 

2. E igualmente se afastar do termo automutilação, amplamente utilizado na 

literatura, mas ainda muito ligado aos episódios em que sujeitos psicóticos tentam 

remover pedaços dos próprios corpos. 

Portanto, em um primeiro momento, debateremos brevemente a conduta 

autolesiva a partir de dois eixos centrais: A Automutilação Psicótica e as Autolesões Não 

Suicidas da 5ª Edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-5), de modo que pautados nisso, consigamos posteriormente discutir as 

formulações acerca do fenômeno do cutting dentro dos casos de Neurose.  

 

1.2 Automutilação e Psicose, a partir de uma articulação entre Sobre Narcisismo: 

Uma Introdução e O Mal-estar na Civilização 

Quando tratamos do funcionamento psíquico, precisamos entender que, segundo 

Freud, a partir de uma articulação entre o texto Sobre o Narcisismo: Uma introdução 

(1914/2006) e o texto O Mal-estar na Civilização (1930 [1929]/2006), sua formação se 

dará em três tempos.  Num primeiro momento o vigora no sujeito o autoerotismo, com 

um anarquismo pulsional. Neste momento, a pulsão de morte vai esgotar sua satisfação 

no corpo do próprio sujeito se espalhando para várias partes do corpo anarquicamente.  

Podemos exemplificar essa ação da pulsão com o caso de Daniel Paul Schreber. 

Freud (1911/2006), com a publicação Notas Psicanalíticas sobre um Relato 

Autobiográfico de um Caso de Paranoia (Dementia Paranoides) irá discorrer acerca da 
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investigação sobre as psicoses, a partir do caso de Schreber, testemunhado no livro 

Memórias de um Doente dos Nervos, publicado originalmente em 1903. Schreber (1842-

1911) apresenta um histórico de longas internações, com a primeira tendo seu marco na 

derrota das eleições em Chemnitz em outubro de 1884. Em seu primeiro 

desencadeamento, em conjunto a todo seu quadro sintomático5, apresenta severa 

hipocondria, imaginando ter perdido de 15 a 20 quilos, ainda que na realidade tivesse 

engordado dois, chegando inclusive a demandar ser fotografado diversas vezes ao longo 

do mesmo dia. Na segunda internação em novembro de 1893, Schreber, aos 50 anos, 

apresenta um agravamento do quadro de psicose que se evidencia com a aparição de 

alucinações verbais e das vivências de influência corporal. Seu corpo deveria ser 

transformado em corpo de mulher e ser copulado por Deus para gerar uma nova 

humanidade, e, para tal, Deus enviava raios que penetravam seu ânus e dissolviam seus 

órgãos. Um exemplo claro da atuação da pulsão no corpo do sujeito, atingindo seus órgãos 

e o levando a crença (e as dores) da destruição de cada um deles, no que poderíamos 

descrever como o funcionamento de seus órgãos alheios ao seu próprio corpo. 

 No tempo dois vamos ter o narcisismo primário, quando o autoerotismo irá se 

fundir em uma primeira unidade formando o Eu que passará a ser o primeiro objeto de 

investimento pulsional. O Eu surge a partir de uma identificação com o Eu Ideal, criando 

uma linguagem significante que determina o sujeito. No tempo dois temos uma nova ação 

psíquica que liga a pulsão de morte ao psiquismo, que só pode ocorrer dada ao processo 

de identificação do Eu. 

 Então temos o recalcamento que entra em ação nos levando a um terceiro tempo, 

onde o recalcamento, como mecanismo de defesa da psiquê, irá permitir que a pulsão se 

distribua ente o Eu e os objetos, através da formação de fantasias e sintomas que serão os 

métodos que a pulsão encontra para ser liberada parcialmente. 

 Dessa forma temos a Neurose, que reconhece o Ideal do Eu e permite que a lei a 

regule, ainda que essa lei seja falha. Enquanto temos com a Psicose o mecanismo de 

Rejeição e a permanência no primeiro tempo da formação psíquica, o sujeito recusa o 

Ideal do Eu, essa lei que é falha e incoerente. 

                                                           
5 Em seu primeiro desencadeamento, segundo o que é relatado, Schreber apresentara: 1. Hipocondria; 2. 
Certeza de que mentiam para ele sobre seu peso corporal. 3. Humor irritável e lábil; 4. Hipersensibilidade 
auditiva; 5. Sentimento de debilidade e incapacidade de caminhar; e 6. Duas tentativas de suicídio.  
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Na psicose, da qual trataremos brevemente, a pulsão de morte marca uma vontade 

de destruição, um princípio de agressividade que é toda direcionada ao corpo, enquanto 

na Neurose o sujeito seria capaz de redirecionar o movimento pulsional a objetos e 

sintomas. A tabela 1, apresenta um esquema simplificado dos tempos de constituição da 

estrutura psíquica: 

 

Tabela 1. Esquema dos Tempos de Constituição da Estrutura Psíquica – Referência: 
“Sobre o Narcisismo: Uma Introdução” (1914/2006) e “O Mal-estar na Civilização” 
(1930 [1929]/2006) 

TEMPO 1 – AUTOEROTISMO 

 Vigora o anarquismo das Pulsões  

 A pulsão se espalha anarquicamente para várias partes do corpo e se satisfaz 
autoeroticamente.6 

 Os objetos ganham vida no interior do corpo do sujeito 

 ESTÁDIO DO ESPELHO – Identificação imaginária com o semelhante (Com o 
Eu Ideal) 

 Ideal do Eu: Ideais que compõe uma determinada época e que são transmitidos 
pelo semelhante. 

TEMPO 2 – NARCISISMO PRIMÁRIO 
 

 O autoerotismo se funde em uma primeira unidade formando o Eu. O Eu é o 
primeiro objeto de investimento da pulsão. 

 Formação do corpo como unidade. 

 RECALCAMENTO – Distribuição da pulsão entre o eu e os objetos 

 Inscrição da Pulsão do Inconsciente. 
TEMPO 3 – MOBILIDADE ENTRE O MOVIMENTO LIBIDINAL NO EU E 
INVESTIMENTO LIBIDINAL NO OBJETO 

 Formação da Fantasia e do Sintoma. 
(FONTE: Henschel de Lima e Sampaio, 2016) 

É importante dizer que Recalcamento e Recusa se referem a como a inscrição do 

Ideal do Eu se dará na realidade psíquica. O Ideal do Eu sustenta a identificação 

imaginária, que nos permite nomear nosso corpo que está em “pedaços”, uma vez que a 

priori a pulsão não tem qualquer motivo para se ligar aos objetos e ao laço social. A tabela 

2 esquematiza as estruturas psíquicas e seus processos constitutivos. 

 

 

                                                           
6 Em o Seminário. Livro 11, Lacan retomará essa referência de Freud e destinará os objetos da pulsão em 
cinco: Voz, Olhar, Seio, Fezes e Falo. 
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Tabela 2. Estruturas Psíquicas e Seus Processos Psíquicos Constitutivos. 

Estrutura 
Psíquica 

Formas ou Tipos 
Processo 
Psíquico 

Formação do Sintoma 
na Neurose 

/Fenômeno Elementar 
na Psicose 

Posição do 
Sujeito Diante 
da Realidade 

Neurose 
 Histeria 
 N. obsessiva 
 Fobia 

Recalcamento 

 Conversão 
 Deslocamento  
 Deslocamento/ 

transformação 
em seu oposto/ 
substituição. 

O paciente se 
posiciona não 
querendo saber 
nada sobre a 
realidade 
psíquica. 

Psicose 
 Paranoia 
 Esquizofrenia 
 Melancolia 

Recusa ou 
Foraclusão 

 Rancor 
 Ironia 
 Remorso 

O paciente se 
posiciona 
recusando a 
realidade 
psíquica. 

(FONTE: Henschel de Lima e Sampaio, 2016) 

 A partir do entendimento de que na Psicose teríamos uma grande fragilidade da 

formação do Eu e do corpo enquanto unidade, podemos então iniciar nossas discussões a 

respeito da automutilação na psicose, tratando especificamente de casos de auto-

mutilação grave, que segundo Araujo et al (2016), incluiriam a remoção dos olhos, a 

castração genital e a amputação de membros, associados principalmente à psicose e a 

intoxicação. 

 Segundo Favazza e Conteiro (1988), os modos mais extremos de automutilação, 

principalmente no que tange a remoção de membros, são mais raros de se encontrar na 

literatura, mas estão associados principalmente a quadros psicóticos, nos quais os 

pacientes se encontram em estados delirante-alucinatórios agudos. Milagres (2006) a 

partir de um estudo clínico de um quadro de esquizofrenia, aponta que (p.449): 

“não só não encontrávamos o traço característico à neurose, que o sujeito trata 
seu corpo narcisicamente, como, de fato, parecia destruí-lo, apagando qualquer 
insígnia de unidade.” 

Ele segue argumentando que “sujeito encontra-se congelado a um momento 

lógico em que as pulsões recortam o corpo na modalidade auto-erótica.” e que o corte 

apareceria então como uma tentativa de criar essa unidade corporal a partir do olhar de 

um Outro que faz suturas, de tal modo que, nesse caso, a destruição do corpo físico que 

precisaria ser imediatamente suturado, seria uma tentativa de criação da unidade do Eu, 

a partir do olhar desse Outro que une seu corpo através da sutura médica. 
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 Nucci e Dalgalarrondo (2006) em um estudo sobre enucleação ocular reúnem de 

forma sintetizada, como mostra a tabela reproduzida aqui na Figura 1, alguns casos de 

automutilação psicótica. O quadro ilustra a presença, para esses casos, não só do delírio, 

como também a remoção de parte do próprio corpo.  

 
Figura 1Estudos referentes à forma mais grave de automutilação ocular (auto-enucleação) publicados nas 
últimas décadas. Fonte: Nucci e Dalgalarrondo (2006) 

 
Se retomarmos as formulações acerca da formação do eu, a luz do que Lacan 

teoriza a partir do Esquema L, reproduzido abaixo na figura 2, na estrutura neurótica, por 

outro lado, diferente do que discutimos até agora, encontraríamos nos casos de cutting, 

sujeitos que teriam o funcionamento psíquico muito próximo do eixo imaginário. A baixa 

operatividade do Ideal do Eu justificaria os poucos recursos simbólicos, a forte 

identificação imaginária que aparece na forma do “Eu sou cutter” e a ainda presença 
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massiva do Superego dentro do aparelho psíquico do sujeito, conforme discutiremos mais 

profundamente no capítulo dois da presente monografia. 

 

Figura 2. Esquema L de Lacan 

 Essas formulações acerca da automutilação na psicose apresentam uma clara 

relação de estranhamento do sujeito com o próprio corpo, que se afasta não só do campo 

das neuroses, como também das discussões que a psiquiatria contemporânea propõe. 

Como veremos a seguir, o DSM-5 deixa claro no seu enunciado a ausência de 

aprofundamento teórico, principalmente em psicopatologia, no que se refere ao 

esclarecimento dos motivos, das razões que empurrariam o sujeito para a autolesão, o que 

prejudicaria a possibilidade de entender a automutilação como um fenômeno a serviço de 

uma estrutura psíquica.  

1.3 DSM-5: A Autolesão Enquanto Transtorno Mental 

 Quando recorremos à psiquiatria contemporânea, o Manual de Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2014), já em sua quinta edição, vai aparecer 

como a principal referência diagnóstica para os casos de transtorno mentais. É o DSM-5 

(2014) que vai classificar o corte enquanto Autolesão Sem Intenção Suicida (Non-suicidal 

Self-injury ou NSSI), que também englobaria os atos de queimar-se, fincar-se, bater-se e 

de se esfregar excessivamente. Ofertando na classe diagnóstica de sua Seção II uma série 

de conjuntos de critérios diagnósticos, conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3.Critérios Diagnósticos do cutting – DSM-5 
A. No último ano, o sujeito se engajou, em cinco ou mais dias, em dano intencional 
autoinflingido à superfície do seu corpo, provavelmente induzindo sangramento, 
contusão ou dor (por exemplo: cortar, queimar, fincar, bater, esfregar 
excessivamente), com a expectativa de que a lesão levasse somente a um dano físico 
menor ou moderado (por exemplo, não há intensão suicida). 
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B. O sujeito se engaja em comportamentos de autolesão com uma ou mais das 
seguintes expectativas: 

1. Obter alívio de um estado de sentimento ou de cognição negativos. 
2. Resolver uma dificuldade interpessoal. 
3. Induzir um estado de sentimento positivo. 

C. A autolesão intencional está associada a pelo menos um dos seguintes casos: 
1. Dificuldades interpessoais ou sentimentos ou pensamentos negativos, tais 

como depressão, ansiedade, tensão, raiva, angústia generalizada ou autocrítica, 
ocorrendo o período imediatamente anterior ao ato de autolesão. 

2. Antes do engajamento no ato, m período de preocupação com o 
comportamento pretendido que é difícil de controlar. 

3. Pensar na autolesão que ocorre frequentemente, mesmo quando não é 
praticada. 

D. O comportamento não é socialmente aprovado (por exemplo: piercing corporal, 
tatuagem, parte de um ritual religioso ou cultural) e não está restrito a arrancar casca 
de feridas ou roer as unhas. 
E. O comportamento ou suas consequências causam sofrimento clinicamente 
significativo ou interferência no funcionamento interpessoal, acadêmico ou em outras 
áreas importantes do funcionamento. 
F. O comportamento não ocorre exclusivamente durante episódios psicóticos, 
delirium, intoxicação por substancias ou abstinência de substancia. Em indivíduos 
com um transtorno do neurodesenvolvimento, o comportamento não faz parte de um 
padrão de estereotipias repetitivas. O comportamento não é mais bem explicado por 
outro transtorno mental ou condição médica (por exemplo, transtorno psicótico, 
transtorno do espectro autista, deficiência mental, síndrome de Lesch-Nyhan, 
transtorno do movimento estereotipado com autolesão, tricotilomania (transtorno de 
arrancar cabelo, Hair-pulling), transtorno de escoriação (skin-picking). 

  FONTE: O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª Edição. 

Embora nossa hipótese a respeito do cutting se aproxime muito dessa proposta, o 

que o DSM-5 expõe se mostra insuficiente, uma vez que aparece esvaziado das 

formulações teóricas ofertadas por estudos de psicopatologia, deixando de lado a 

discussão a respeito da etiologia do cutting e se aproximando de um caráter identitário do 

fenômeno, muito pautado na lógica contemporânea que iguala a doença mental e doença 

orgânica, no que se refere a ideia de que elas devem ser identificadas, medicadas e 

curadas, desassociando os fenômenos de corpo de um sentido inconsciente. 

Enquanto a psiquiatria moderna ganha caráter de presença ou ausência de 

sintomas, como mostra Zanello et al. (2011) ao discutir a evolução das entrevistas 

psiquiátricas, cada vez mais curtas no que se refere ao tempo e muito focadas na 

sintomatologia biológica do paciente (como período de sono, dores corporais ou de 

cabeça, etc), na contramão disso a psicanálise busca investigar e reestabelecer a ligação 

entre o corpo e nosso aparelho psíquico, buscando o sentido do fenômeno.    

A partir da escandalosa atualidade do tema, indicada pela amostra de 103 

depoimentos sobre cutting utilizados nessa pesquisa de monografia, junto a alta 
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frequência de casos clínicos de cutting observados pelos estagiários clínicos do Serviço 

de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Federal Fluminense, faz-se necessário um 

aprofundamento a respeito do tema, uma vez que a partir de uma proposta de tratamento 

orientado pela psicanálise, o que o DSM-5 propõe se caracteriza como insuficiente para 

a realização de um diagnóstico diferencial. 

Araujo et al (2016) argumenta ainda que “ao tratarmos a automutilação como um 

sintoma no âmbito médico ou psiquiátrico, corremos o risco de silenciar o que essas 

práticas autoagressivas podem estar tentando comunicar”. Desse modo, no próximo 

capítulo, a partir das formulações de Freud e Lacan, procuraremos elucidar as questões 

inconscientes na relação do sujeito com o corte enquanto autolesão não suicida, mas 

avançando nessa formulação, buscando questionar qual é o estatuto da dor, o que 

possibilitaria entender, dentro dos casos de neurose, de quem em nosso aparelho psíquico 

o corte está à serviço.  
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CAPÍTULO 2: UMA LEITURA PSICANALÍTICA SOBRE CORTES NA PELE: 
A ETIOLOGIA DO CUTTING 

2.1 Considerações Iniciais 

Com a finalidade de apresentar o desenvolvimento teórico que conduzi até chegar 

à etiologia do cutting, farei uma breve retomada de alguns pontos que considero 

importantes para sua fundamentação. Faz-se necessário discutir o caráter tóxico e aditivo 

da pulsão de morte, para entendermos o funcionamento de algumas psicopatologias 

contemporâneas, como a toxicomania e a anorexia, que do ponto de vista da baixa 

operatividade o Ideal do Eu, e da aparição de fenômenos corporais em detrimento das 

formações simbólicas, muito se aproximam do cutting. 

Assim, a partir dessas formulações teóricas em articulação com a análise 

testemunhal de uma amostra de 103 testemunhos previamente colhida  para essa pesquisa 

de monografia, conseguiremos avançar na discussão, tratando especificamente do cutting 

enquanto fenômeno, discutindo seu funcionamento dentro das estruturas neuróticas, 

enquanto um nome (cutter) através do qual o sujeito se localiza, ainda que de forma 

precária, na existência. E ainda, poderemos pensar o cutting enquanto uma defesa 

superegóica, o que justificaria seu caráter precário e nocivo ao próprio sujeito.  

 

2.2 Toxicomania, Anorexia e Cutting: A toxidade das Pulsões e sua Marca Aditiva. 

Logo em seu início a presente monografia muito se beneficiou de trabalhos 

anteriores, acerca da toxicomania e da anorexia, desenvolvidos por outros colegas 

integrantes do Lapsicon. Estudos sobre a toxicomania (Henschel de Lima, Duarte Morais 

e Nishimura, 2013; Henschel de Lima, Valiante, Lopes Silva e Barbosa Fernandes, 2014; 

Henschel de Lima, Duarte Morais, Nishimura, Valiante, Lopes, Gonçalves Fernandes, 

2015) investigaram o modo como o problema do recurso à droga era inseparável de uma 

consideração atenta das transformações da época obedecendo, assim, à hipótese de Freud 

(1930[1929]/2006) – de que a experiência subjetiva do mal-estar é uma resposta às 

restrições impostas pela civilização, privilegiando ainda a tese freudiana de que o recurso 

à droga tinha como função apaziguar a experiência do mal-estar pela ruptura promovida 

com a civilização (Freud, 1930[1929]/2006). 

Nesses trabalhos, foi isolado o traço que orienta o recurso à droga na 

contemporaneidade: um empuxo aditivo, vertiginoso e excessivo de recorrer a pequenos 

objetos que, repetidamente, são substituíveis a todo tempo. A interrogação que nasce a 
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partir daí é se o cutting teria seu funcionamento parecido ao da toxicomania. De tal modo 

que em um primeiro momento, a hipótese que se desenhou para orientar a pesquisa, é que 

o traço de excesso e repetição, que estão na base do recurso aditivo ao cutting, assim 

como do recurso à droga, evidencia a irrupção da desestabilização pulsional sob a forma 

de uma satisfação autoerótica sem a evidência quanto ao funcionamento da divisão 

subjetiva (típica, por exemplo, da clínica da neurose).   

Autores como Borderias (2008) e Naparstek (2012) conduzem uma investigação 

clínica em torno de uma clínica diferencial do recurso aditivo à droga. Por exemplo, 

Borderias (2008) toma como referência os objetos da pulsão para elucidar as modalidades 

de recurso à droga:  

O objeto anal pode fazer-se presente, por exemplo, no caráter compulsivo que 
ele estabelece com o tóxico, mas também em seu aspecto acumulável ou cedível. 
O objeto oral se revela na embriaguez e no envenenamento, passando por derivas 
tóxico-alimentares. Captamos a presença do objeto escópico nos desfiladeiros da 
mostração e da identificação, mas também no caráter fascinante das novas 
drogas sintéticas. (...) Outra perspectiva surge da localização do objeto não-
extraído da psicose, em que o uso do tóxico, muitas vezes, vincula-se á tentativa 
de situar um gozo à deriva. O uso do tóxico na excitação maníaca é uma 
referência fundamental a esse respeito.   

A proposição crítica de Freud (1930[1929]/2006, p.97), posterior ao estudo sobre 

o narcisismo de que a investigação científica necessita avançar sobre a dimensão tóxica 

dos processos psíquicos7, reforçou a necessidade de se interrogar se os traços de excesso 

e repetição revelariam o funcionamento tóxico do psiquismo verificando-se  em outras 

condições clínicas contemporâneas (anorexia e cutting), de modo que elas evidenciassem 

uma debilidade dos recursos psíquicos para lidar a irrupção da pulsão.  Lançar luz sobre 

esse ponto, permitiu avançar a pesquisa na direção de propor uma clínica diferencial das 

condições clínicas contemporâneas – e, em especial, do cutting.  

Logo, a partir da referência freudiana sobre o funcionamento tóxico do psiquismo, 

sustentara-se que o recurso à droga, a anorexia e o cutting compartilhariam de um traço 

comum: são aditivas, porque são marcadas pelo excesso e pela repetição com a 

intensificação de procedimentos no corpo, em detrimento das formações do inconsciente.  

O desenvolvimento do projeto de iniciação científica, intitulado A Disciplina 

Psicanalítica do Diagnóstico Diferencial da Anorexia a partir da Psicose (PIBIC/CNPq-

UFF 2016-2017) privilegiara a pesquisa da clínica diferencial da anorexia, propondo 

focar especificamente na possibilidade de articulação entre o apetite de morte e o delírio 

                                                           
7 “É extremamente lamentável que até agora esse lado tóxico dos processos mentais tenha escapado ao 
exame científico”.(Freud, 1930 [1929]/2006, p.97) 
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de negação (ou síndrome de Cottard), típico dos quadros de psicose melancólica. 

Retomou-se o artigo de Charles Lasègue, intitulado Da Anorexia Histérica (1873/1998), 

sendo possível isolar a ordenação do vasto campo de sintomas da anorexia mental em 

dois grupos sintomáticos – a sensação de repulsa mais ou menos viva por certos alimentos 

e a aversão por qualquer tipo de substância alimentar – e a hipótese de Lasègue 

(1873/1998) de que tais sintomas responderiam ao diagnóstico de neurose histérica.  

O recolhimento de uma amostra extraída de quatro blogs sobre anorexia e bulimia8 

com o objetivo de verificar a correlação entre anorexia e síndrome de Cottard, permitiu 

evidenciar o núcleo do pathos anoréxico: a paixão pelo nada, um nada querer sentir. Por 

exemplo, o blog Mundo de uma anorexic girl9 apresenta, em sua abertura - além de uma 

série de listas de exercícios físicos e dietas para perda de peso - a seguinte frase: “adoro 

a sensação de lembrar que comi pouco e que à cada ‘NÃO’ dito para recusar comida, 

mais próximo da minha meta estarei”. A presença do não, respaldado pela recusa do 

alimento, também foi verificado no blog LifeStyle... Anna e Mia: 

Mesmo que eu esteja fraca, não me alimente. Mesmo que eu desmaie, não me 
alimente. Mesmo que eu sofra, não me alimente. Mesmo que eu grite, não me 
alimente.Mesmo que eu me debata no chão, não me alimente. Mesmo que eu 
reclame de dor, não me alimente. Mesmo que eu tenha um ataque cardíaco, não 
me alimente. Mesmo que eu vá para o hospital, não me alimente. Quando eu 
decidir que ja é hora lhe aviso, mas por enquanto, por favor, NÃO ME 
ALIMENTE. 

Lendo atentamente o testemunho, evidencia-se o detalhe da presença do caráter 

aditivo da paixão pelo nada no cerne do enunciado do não: ele se repete, 

vertiginosamente, indicando a aderência do sujeito ao não, sem posicionar o outro como 

alguém que possa perceber o que se passa com ele. Entre o primeiro e o último não, há a 

frase: “Quando eu decidir que já é hora lhe aviso, mas por enquanto, por favor, NÃO ME 

ALIMENTE”. O que contradiz a hipótese de Lacan em A Direção do Tratamento e os 

Princípios do seu Poder (1958/1998), que ressalta a paixão pelo nada, na anorexia, a 

partir da dialética da demanda e do desejo, e cuja formulação é: ao orquestrar o próprio 

dejeto (da comida, do sexo, do corpo feminino) como um desejo, a anorexia histérica 

coloca em cena o estatuto simbólico do sintoma como mensagem inconsciente escrita no 

corpo. E na condição de mensagem inscrita no corpo, a anorexia demandaria o Outro para 

interpretá-la, ainda que ao preço do risco quanto a sobrevivência do corpo.  

                                                           
8 As integrantes dos blogs se autodenominam como Anna (anorexia) e Mia (bulimia) e a maioria utiliza um 
nome anônimo para se identificarem. A nomeação Anna e Mia delimita um espaço de prescrição de dietas, 
exercícios físicos, contabilização de calorias de alimentos, fotos comparativos de modelos e atrizes e modos 
de dizer não a comida. 
9https://proanadiario.wordpress.com/ 
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A elucidação dos processos psíquicos em jogo no testemunho, reproduzido acima, 

não decorre da hipótese de que a anorexia seria uma mensagem inconsciente escrita no 

corpo. Será necessário recorrer ao O Seminário. Livro 10. Angústia, onde Lacan (1962-

1963/2005) apresenta as coordenadas teóricas para a investigação do que Freud 

(1930[1929]/2006) definira como a dimensão tóxica, aditiva, dos processos psíquicos. A 

consideração sobre o dejeto anoréxico muda, então, de perspectiva: ele se converte em 

uma modalidade de satisfação autoerótica irredutível a qualquer tomada pelo Outro. A 

partir dessa referência, é possível sustentar que o não me alimente desobjetiva o desejo 

pela ascensão de uma satisfação independente, nirvânica, autodestrutiva (Cosenza, 2008).  

Avançando na coleta da amostra, outro testemunho recolhido do blog Iniciando... Anna 

& Mia10 chamou particularmente atenção por trazer uma outra modalidade específica de 

comprometimento de corpo junto à anorexia: o cutting, ou seja, a realização de incisões 

ou cortes no corpo. O título do testemunho é Cutting Descoberto: 

Antes de mais nada queria desejar à todas uma feliz páscoa... Que Cristo reviva 
no coração de cada uma, durante todo o ano. Não se esqueça na páscoa 
lembramos que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e agora vive.... pra 
nos dar vida!!!*****Bom quero falar da minha páscoa, que alias não tem sido 
tão ruim..... Pra começar ganhei mtomto chocolate... tanto dos professores lá da 
Facul onde trabalho, quanto do meu irmão e do meu pai.ão conclusão estou com 
3 ovos de páscoa fechado, fora os bombons que ganhei. Como não poderia deixar 
de acontecer, meu irmão me deu um ouro Branco e eu simplesmente amo de 
paixão... Conclusão comi metade do ovo.... Não vou ficar me cobrando, Mas 
nessa Segunda começo um NF BEM restrito.....*****Queria Falar sobre o 
cutting. Mas antes de tudo queria falar da minha amiga X. Acho que vcs lembram 
dela, ela trabalha comigo, é bem mais velha e me espelho pra caramba nela.... 
enfim ela é o tipo de pessoa que eu admiro.... Mas há alguns dias, a gente se 
desentendeu por besteira, acabei brigando com ela "gritando" pq ela ñ me 
chamou pra almoçar e tal.... no fim ela ficou chateada e meio que tá me dando 
um gelo.... com isso fiquei mto triste a acabei me cortando mais.... dessa vez 
queria causar um estrago, queria me ferir de verdade tirar todo o sangue e aliviar 
a minha dor.... .conseguir vários cortes nessa brisa. estava a mais ou menos 20 
dias sem me cortar, por que estava com medo d minha mãe ver..... mas não tive 
como..... Minha mãe acabou vendo os cortes ontem, mas ela achou que tivesse 
sido a minha gatinha, nem falou nada....Minha amiga continua me dando gelo, 
eh complicado pq ficamos num clima mto chato, eu morrendo de vontade de ser 
como era, mas me entristece o jeito como ela me trata, e acabo tratando ela 
diferente tmb. 

A riqueza clínica desse testemunho contemporâneo reside no fato de situar, no 

mesmo campo da paixão pelo nada na anorexia, a angústia decorrente da experiência 

subjetiva de destituição pelo Outro e o procedimento de cutting. O que conduziu a 

pesquisa contemplada pelo edital PIBIC/CNPq-UFF 2016-2017 para a interrogação 

quanto a especificidade da conjuntura de desencadeamento do cutting na anorexia, 

                                                           
10http://alfa-anna-mia.blogspot.com.br/2012/04/cutting-descoberto.html 
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tomando como quadro referencial as estruturas psíquicas (neurose e psicose). Essa 

interrogação fundamentou o projeto de iniciação científica (PIBIC/CNPq-UFF 2017-

2018) que me contemplou com uma bolsa. O desenvolvimento deste projeto trouxe 

algumas observações que justificaram especificar o quadro de cutting, separadamente do 

de anorexia.  

 

2.3 O Cutting Descoberto: O Corte na Pele como Solução da Angústia 

A hipótese deste trabalho encontra fundamento na formulação de Lacan sobre a 

constituição do sujeito, apresentada ao longo de O Seminário Livro 10. A angústia (1962-

1963/2005). Dando continuidade à tese de sua constituição pelo significante, o autor 

sustenta a dependência do sujeito ao campo do Outro. A leitura da vinheta clínica de Zoe, 

à luz desta formulação, permite localizar o recuo do significante “(...) tão essencial a todo 

advento da vida humana quanto tudo que possamos conceber do unwelt natural” (Lacan, 

1962-1963/2005, p. 179).  

Algumas referências às pesquisas nacionais sobre o tema do cutting revelam uma 

hipótese específica sobre o cutting (Lang, Barbosa E Caselli, 2011) e também apontam 

para uma metodologia que recorre a depoimento de redes sociais (Besset, Carrijo, 

Benedicto, Gaspard e Telles, 2008). 

Segundo Lang, Barbosa e Caselli (2011) o cutting é uma forma de sustentar a vida 

e manter a sanidade ao lidar com conflitos psíquicos. Se tornam uma forma do sujeito 

comunicar aquilo que não é possível ser verbalizado. O que é de caráter subjetivo, ganha 

no corpo, caráter objetivo. E com o advento da contemporaneidade e das redes sociais, passa 

ainda a permitir identificação, criação de laço social e novas formas de expressão e 

comunicação.  

O estudo recente, conduzido por Besset, Carrijo, Benedicto, Gaspard e Telles 

(2008) com testemunhos de cutting, extraídos da rede social Orkut, orientou a escrita do 

projeto de pesquisa que deu vida a esse trabalho de monografia no sentido de recolher um 

número maior de testemunhos que permitissem respaldar a coerência na formulação da 

hipótese. Dessa forma, foi extraída, da rede social Tumbrl 

(http://www.tumblr.com/search)11, entre os meses de outubro de 2016 e fevereiro de 

2017, uma amostra preliminar, para o desenvolvimento da pesquisa, de 103 

                                                           
11 O Tumblr é uma rede social em que se pode produzir e publicar conteúdo, que posteriormente pode ser 
reblogado (compartilhado) por outros usuários em suas páginas pessoais cadastradas nessa mesma rede. 
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testemunhos12. Eles foram divididos entre imagens (fotografias, vídeos) e textos escritos, 

com indicação (nas notas das postagens) de compartilhamentos e curtidas de outros 

usuários variando entre 10 e 3 mil. Para a coleta foi utilizada, como ferramenta de 

pesquisa para localizar postagens relacionadas, as hashtags (#): cut, cutting, cuter e corte. 

E por meio da primeira fase da metodologia de análise de conteúdo (fase de pré-

exploração do material ou leitura flutuante do corpus dos testemunhos e imagens), foi 

posssível estabelecer algumas categorias de análise da amostra de testemunhos sobre 

cutting para o projeto de pesquisa. A tabela 4 representa uma primeira ordenação de 16 

testemunhos. 

Tabela 4. Categorização Flutuante dos Testemunhos de Cutting. 
TESTEMUNHOS CATEGORIZAÇÃO FLUTUANTE 

DO CORPUS DO TESTEMUNHO 
[...]Eu sinto que estou arquejando por ar 
Gritando por ajuda 
Mas todos apenas me olham 
Com faces confusas 
Imaginando com o que estou sufocando 
Quando todos eles estão bem 
E isso faz eu me sentir louco 
O que diabos tem de errado comigo?  
(Mãos Proibidas, Outubro de 2016) 
 
 
Estou me sentindo tão perdido agora. Estou 
cansado dessa cidade, cansado dessas pessoas, 
cansado desses sentimentos. Eu quero sair. 
(Nosso Projeto De Recuperação, Fevereiro de 
2017) 

O Outro é qualificado como confuso. 
A confusão do Outro gera efeitos no 
sujeito (isso faz eu me sentir louco). 
Invasão da angústia (arquejando por 
ar). 
Procedimento de incisão de cortes na 
pele. 
 
 

Tudo bem. Eu mereço isso. (Cortar e Desejar, 
junto com uma foto de seus braços todos 
cortados, Outubro de 2016) 
 
 

O excesso aparece no sujeito. 
O sujeito carrega em si a ideia de que 
merece o corte. 
Procedimento de incisão de cortes na 
pele. 

Porque você está tão quieto? Eu não sei, talvez 
porque alguém muito importante me disse que 
eu sou ‘irritante’ e que eu ‘falo demais’ quando 
eu estava apenas tentando ser eu mesmo e agora 
eu estou com medo de ser eu mesmo perto dos 
outros. (Apenas um Pouco Triste, Outubro de 
2016) 
 

O Outro o qualifica como quieto. 
O excesso aparece no sujeito (sou 
irritante, falo demais). 
Destituição subjetiva. 

                                                           
12A amostra completa se encontra em anexo 2 deste trabalho de monografia. 
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Eles disseram: "Destrói o que te destrói." 
Então eu o fiz. Eu destruí a mim mesmo. 
(Suícida Alíviado, Janeiro de 2017) 
 
Me desculpe por ser tão fodido. Me desculpe 
por ser tamanha falha. Me desculpe por ser 
uma desgraça. Me desculpe por ser eu. 
(yuiwashibi, Fevereiro de 2017) 
Mas quem se apaixona por uma garota 
Que tem o braço coberto de cicatrizes? 
Mas quem se apaixona por uma garota 
Cujo sorriso desaparece rapidamente? 
Mas quem se apaixona por uma garota 
Que não permite a si mesma ser amada? 
Exatamente. (Perdendo a Cabeça-Ajuda, 
Outubro de 2016) 
 
Nada faz com que meu ódio por mim mesmo 
desapareça... Você já se odiou tanto a ponto de 
querer desaparecer? (Em Busca de Pandora, 
Janeiro de 2017) 
 
Mas quem iria querer uma uma falha gorda e 
feia com um corpo cheio de cicatrizes? - M.M. 
(Beijo e Lamina, Favereiro de 2016) 

O sujeito aparece na posição de 
menos-valia. 
O corte se torna ao mesmo tempo 
punição e erro. solução e problema.  
 

É difícil quando você constantemente se sente 
indesejado pra caralho. (Preenchido de 
Depressão, Outubro de 2016) 
 
Eu queria gritar por ajuda, mas sei que 
ninguém viria por mim. (Expresso-Caos, 
Fevereiro de 2017) 

Sentimento de ser indesejado pelo 
Outro.  

É triste dizer que esse website sabe mais sobre 
você do que qualquer pessoa.- Triste, mas 
verdadeiro (Últimas Palavras São 
Superestimadas, Fevereiro de 2017). 
 

O Outro mais próximo é qualificado 
como aquele que sabe menos do 
sujeito, do que o website. 

ESTOU PENSANDO DEMAIS. ME AJUDE. 
(Canções de Ninar Psicóticas, Outubro de 2016) 
 
Porque esses pensamentos causam tanta dor? 
(s7yl, Outubro 2016) 

Sensação do invasão de pensamento 
que tende a anteceder os momentos 
do corte.  

Quando você é um Cutter você nota coisas 
diferentes. Você nota como algumas pessoas só 
usam mangas longas e calças mesmos nos dias 
mais quentes de verão. Você nota cortes 
vermelhos quando braceletes escorregam para 
baixo em classe. Você nota os olhos vazios das 
pesssoas e a forma que elas puxam com força 
quando alguém agarra seus braços. E você 

Formação identitária pelo cutting 
(cutter).  
 
A dor localiza a existencia do sujeito. 
O corte é a garantia de que o sujeito 
ainda está vivo. 
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vislumbra o lugar olhando para os pulsos das 
pessoas procurando por cicatrizes como as suas. 
(Minha Própria Pequena Guerra, Fevereiro de 
2017).  
 
“03:18 am. A dor é a unca coisa me dizendo 
que ainda estou viva.” (Garota Perdida , 
Quebrada e Triste, Fevereiro de 2017) 

FONTE:Henschel de Lima e Sampaio (2017) 

Esses testemunhos sugerem que o cutting possa ter valor de estrutura elementar 

do significante, exatamente em quadros clínicos em que se verifica o recuo da 

determinação do sujeito pelo significante (sou um cutter, por exemplo) e o 

desencadeamento da angústia. Assim conforme indica a vinheta clínica e a tabela 1, 

hipotetiza-se que o cutting permite a localização do sujeito em relação a alguém (um 

parceiro, os pais, alguém do trabalho ou da escola) sem, no entanto, ser suficiente para 

estabilizar a desordem em sua constituição decorrente do recuo do significante unário – 

tão essencial a todo advento da vida humana – e, consequentemente, regular o caráter 

aditivo da angústia e que, no cutting, se apresenta na forma do corte.  

 

2.4 O Cutting Enquanto Defesa Superegóica 

Essas observações preliminares sugerem ainda a relevância de se retomar 

referencias clássicas extraídas de obras de Freud, em especial aquelas que se referem ao 

superego e sua atuação no aparelho psíquico. 

Em o Ego e o Id Freud (1923) explica que o Ideal do Eu, sendo o grande 

responsável pela dura missão de recalcar o Complexo de Édipo, é quem vai permitir ao 

sujeito entrada na neurose. Contudo é possível que algo ocorra de tal modo que essa 

transmissão do Ideal do Eu apareça fragilizado no sujeito, que apesar de resultar na 

neurose, acarretará em um sujeito com ferramentas psíquicas insuficientes para lidar com 

a ananke, as questões postas pela vida com as quais todos precisam lidar. 

O Superego surgindo nesse contexto, aparece como uma formação reativa a frágil 

localização do Ideal do Eu na forma de uma agressividade introjetada, que mais tarde em 

O Mal-Estar na Civilização, Freud (1930/[1929]) vai argumentar como sendo inerente ao 

nosso aparelho Psíquico. Entretendo é importante pontuar que o Superego, enquanto 

formação reativa vai ser responsável por uma radical repressão do Édipo, que resulta em 

uma relação com o Eu que transforma a formulação “não deve ser (como seu pai)”, na 

formulação “não pode ser”. Então temos uma instancia psíquica que retém os resíduos 
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desse pai, para além da lei paterna, para além do Ideal, e que leva o sujeito a sucumbir 

rapidamente a qualquer tipo de repressão.  

Quando avançamos para o Mal-Estar na Civilização encontramos a seguinte 

afirmação de Freud (1930[1929]/2006, p. 31-32): 

O êxito jamais é seguro, depende da conjunção de muitos fatores, e de nenhum 
a mais, talvez, que a capacidade da constituição psíquica para adaptar sua função 
ao meio e aproveitá-lo para conquistar prazer. Quem possuir uma constituição 
libidinal particularmente desfavorável e não tiver passado apropriadamente pela 
transformação e reordenação de seus componentes libidinais imprescindíveis 
para realizações posteriores, terá problemas em obter felicidade da sua situação 
externa, ainda mais quando for colocado frente a tarefas mais difíceis. [...] O 
indivíduo que numa idade posterior fracassa nos esforços pela felicidade, 
encontra ainda consolo no prazer obtido por meio da intoxicação crônica.  

 

Seguindo no Mal-Estar na Civilização, Freud (1930[1929]/2006) vai avançar em 

suas formulações acerca do Superego. Quando ele apresenta o Eu como uma primeira 

fronteira – uma primeira camada do aparelho psíquico – entre a infinitude do mundo 

inconsciente e as interferências do mundo externo, ele apresenta a civilização como 

aquela que exige o controle das nossas pulsões. Não nos é possível tudo, assim como não 

nos é possível o prazer absoluto, a satisfação de todos os nossos impulsos.  

Ora, podemos entender então que nossa agressividade não pode ser plenamente 

externada, essa mesma agressividade, que se apresenta na forma de pulsão de morte e é 

inerente a um aparelho psíquico econômico. Desse modo toda a agressividade que não é 

direcionada ao meio externo, e que apesar de não poder ser plenamente externada, pode, 

sim ser externada de outras formas, se volta contra o Eu. A baixa funcionalidade do ideal 

e a consequente baixa capacidade de formulação simbólica, vão permitir ao Supereu 

assumir o principal controle dessa agressividade.  

A agressividade é introjetada, internalizada, mas é propriamente mandada de 
volta para o lugar de onde veio, ou seja, é dirigida contra o próprio Eu. Lá é 
acolhida por uma parte do Eu que se contrapõe ao resto como Super-eu, e que, 
como “consciência”,* dispõe-se a exercer contra o Eu a mesma severa 
agressividade que o Eu gostaria de satisfazer em outros indivíduos. À tensão 
entre o rigoroso Super-eu e o Eu a ele submetido chamamos como consciência 
de culpa; ela se manifesta como necessidade de punição. (p.92) 

 

Temo então o Superego, herdeiro do Complexo de Édipo e das pulsões de morte, 

exercendo forte domínio sobre o Eu. Freud (1930[1929]/2006) vai ainda acrescentar nessa 

fórmula uma das suas principais influências externas: O medo de fazer o mal. Aqui o 

“fazer o mal” não vai aparece como no senso comum. Não se trata, portanto, de algo 

socialmente definido ou demarcado pela moralidade, podendo inclusive ser algo 
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prejudicial ao próprio sujeito ou ao meio. O fazer o mal apareceria então como tudo aquilo 

que leva o sujeito a perda do amor do outro. Qualquer pensamento, ação ou hipótese que 

no laço social o colocaria na posição de menos amado por aquele de quem deseja o amor. 

 A gravidade da questão é amplificada quando Freud explica que diante do 

Superego nada pode se esconder; pensar o mal e fazer o mal ganham estatuto de 

igualdade. Qualquer pensamento e sentimento que são entendidos como causadores da 

perda do amor do outro, são entendidos como iguais as ações que poderiam levar a perda 

desse amor. Resultado: Culpa, seguido da necessidade de penitência. O outro é preservado 

em detrimento do eu.  

Sendo assim, a retomada dessas referências de Freud a respeito do Superego, 

permitiria construir para o cutting a seguinte hipótese diagnóstica, que foi levada para o 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro13: 

1. A angústia é inicialmente desencadeada pelo excesso do outro, cujo o sujeito 

não localiza no outro, mas em si. Diante do Superego, isso ganha estatuto de 

causa da perda do amor desse outro; 

2. A fragilização do Ideal do Eu, vai fazer com que a agressividade – inerente ao 

nosso aparelho psíquico – e que a toxidade pulsional sejam redirecionadas ao 

Eu, que no sujeito cutter vai aparecer na forma do corte, em detrimento das 

formulações simbólicas (Ex.: fala, escrita, sonhos, arte).  

3. Logo, o Superego passaria a trabalhar contra o sujeito, na forma de uma 

resolução muito precária diante da angústia causada pela perda do amor. 

Culpado e na figura de seu próprio carrasco, o sujeito transforma o corte na 

punição, que temporariamente diminuí os efeitos da angustia. 

4. Devido a postura econômica assumida por nosso aparelho psíquico, forma-se 

um movimento pulsional circular, que deixa claro o caráter repetitivo do 

sintoma. 

                                                           
13O pré-projeto de mestrado “Uma Proposta de Pesquisa Sobre a Etiologia do Cutting a partir da 
Psicanálise”, aprovado na primeira etapa do Edital de 2018/2019 do PPGP da UFRJ se encontra no anexo 
1 da presente monografia. 
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Figura 3 Funcionamento Cíclico no Cutting 

A hipótese sobre a etiologia psíquica do cutting, se verificada responderia a 

seguinte pergunta: Seria possível localizar o cutting na neurose, como uma resposta 

reativa, anterior as formações histéricas e obsessivas ou seria ele o resultado direto a 

inflação do superego na histeria e na neurose obsessiva?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa de monografia tornou possível investigar a etiologia do 

cutting, pensando o fenômeno de cortar a própria pele como insuficiente para a definição 

de uma estrutura psíquica. Na contramão do DSM-5, que se baseia na descrição de 

fenômenos físicos e comportamentais, foi possível investigar o estatuto da dor. Desse 

modo, procurou-se a razão por detrás da marca, avançando em direção a uma formulação 

que se justifica através da toxidade pulsional, que ganha grandes proporções diante de um 

Ideal do Eu que opera de forma tão precária.  

  No decorrer do desenvolvimento do trabalho ao recorrer a formação do Eu, para 

entender o fenômeno da psicose, fica clara distinção da utilização do corte para sujeitos 

de diferentes estruturas psíquicas. Ao discorrer sobre a automutilação na psicose, o que 

aparece são tentativas de criar buracos, de remover aquilo que o sujeito entende como não 

pertencente ao corpo, fenômeno que comumente vem acompanhado de delírios 

esquizofrênicos e que podem aparecer como uma tentativa de construir um corpo. Já ao 

analisarmos o cutting nos casos de neurose, nos deparamos com sujeitos que usam a 

destruição de parte de seus próprios corpos como localização no mundo, em relação (de 

detrimento) a um outro. Marcar a própria pele localiza o sujeito, nos dando então 

formulações como “Eu sou Cutter...” de caráter imaginário e identificatório, com o qual, 

de forma precária, o sujeito passa a se organizar. 

Foi possível ainda entender o cutting enquanto defesa superegóica. A partir dessa 

formulação e com base nos depoimentos utilizados nessa pesquisa, torna-se clara a 

presença de um imperativo que classifica o sujeito como insuficiente, problemático e de 

pouco valor. O caráter superegóico do cutting justificaria sua forma tão precária de 

solução da angústia, uma vez que o sujeito direcionaria a si mesmo toda a agressividade 

pulsional contida no aparelho psíquico, preservando o laço social e o outro a qualquer 

custo, o que incluiria si mesmo. 

A pesquisa, em sua análise de depoimentos, ainda mostra a possibilidade de 

investigação psicopatológica a partir de depoimentos, uma vez que estes guardam 

conteúdo simbólico de sujeitos que se colocam ali pra escrever, para dizer sobre aquilo 

que os acomete. Deixando ainda como questão a possibilidade de pensar as redes sociais 

e os depoimentos ali deixados como uma tentativa de criação de laço social com pares.  

A valorização do conteúdo discursivo dos sujeitos que praticam o cutting, nos 

permitiria buscar o caráter etiológico do fenômeno, apontando ainda para a possibilidade 
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de pensar um outro lugar no mundo, que não o de cutter, para esses sujeitos. E nisso a 

psicanálise investigativa, que vai além da mera descrição diagnóstica tão comum na 

psicopatologia contemporânea tem muito a oferecer, de tal modo que, ainda no campo 

das perguntas geradas pela presente pesquisa, fica a possibilidade de se questionar na 

aposta da fortificação do Ideal do Eu como direção de tratamento para casos de cutting 

com irrupção de angustia, uma vez que estaria diretamente ligado a possibilidade de 

enfrentar as questões da vida através de formulações simbólicas, em detrimento dos 

fenômenos corporais.  

Pretende-se, no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, dar seguimento a essa pesquisa. O objetivo seria compreender se a presente 

hipótese sobre a etiologia psíquica do cutting, – com base nas referências citadas de Freud 

e Lacan e que foram apresentadas no decorrer desta monografia – seria capaz de localizar 

o cutting na neurose, como uma resposta reativa, anterior as formações histéricas e 

obsessivas ou se seria ele o resultado direto a inflação do superego já nos campos da 

formação dos sintomas histéricos e obsessivos.  
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1. Introdução e Justificativa 

O objetivo geral do presente anteprojeto de pesquisa, como pré-requisito para a 

inscrição do candidato no processo de seleção do Mestrado em Psicologia, é aprofundar 

a investigação clínica da causalidade psíquica dos quadros de sofrimento psíquico 

contemporâneo que trazem a marca da adição, buscando a elucidação da irrupção e alívio 

da angustia em casos cutting, o que nos possibilitaria compreender o papel tóxico das 

pulsões nesses casos. E ainda verificar o estatuto de defesa psíquica assumido pelo 

cutting, estabelecendo uma distinção entre a ação constitutiva do significante e a 

constituição de uma marca, de uma impressão, por meio da incisão na pele como 

estabilizadora da angústia. 

Tais questões referentes a etiologia do cutting em psicanálise sustentaram meu 

percurso de investigação ao longo do curso de graduação em psicologia na Universidade 

Federal Fluminense, cujo marco foi minha entrada no Laboratório de Investigação das 

Psicopatologias Contemporâneas14 e no desenvolvimento de um Projeto de Monitoria15 e 

um Projeto de Iniciação Científica16 que investigaram os processos psíquicos que 

concorrem para irrupção das formas atuais de sofrimento psíquico, indicando a 

possibilidade de um novo direcionamento para a pesquisa etiológica nesse campo sem, 

no entanto, dispensar os conceitos metapsicológicos formulados por Freud e Lacan.  

Meu percurso se fixou à pesquisa teórico-clínica da etiologia do cutting e a minha 

monografia de conclusão de curso, ainda em produção, assim como a construção deste 

pré-projeto de Mestrado são a expressão deste aprofundamento. No que tange eixo da 

extensão, no meu estágio clínico na Clínica Escola do Serviço de Psicologia Aplicada, da 

Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda, assim como nas Supervisões 

Clínicas durante os estudos e discussões de caso, o contato com casos de cutting (que 

sobre minha responsabilidade somavam três) foram uma rica fonte de pesquisa, tanto para 

elucidação de questões, quando na possibilidade de encontrar novos questionamentos.  

                                                           
14LAPSICON (UFF. Volta Redonda. ICHS. Departamento de Psicologia).  O laboratório está registrado no 

CNPq, com financiamento da FAPERJ (APQ1/2012) e se dedica à pesquisa das condições clínicas 
contemporâneas (dependência química, anorexias, cutting) e dos impasses referentes ao diagnóstico 
estrutural. 
15O projeto intituladoA Produção de Material de Apoio Pedagógico para o Ensino da Psicanálise na 
Universidade, referente ao edital da Universidade Federal Fluminense, que me contemplou com uma bolsa 
no Programa de Monitoria do ano de 2016. 
16O projeto tem como título Psicanálise e a Clínica Diferencial do Cutting na Anorexia e concorreu ao 

edital (PIBIC/CNPq-UFF 2017-2018), tendo sido contemplado com uma bolsa de Iniciação Científica. 
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A relevância da proposta desta pesquisa está na escandalosa atualidade do tema. 

Verifica-se através de uma amostra de 103 depoimentos colhidos de blogs sobre anorexia 

e bulimia e da rede social Tumblr (www.tumblr.com), posteriormente analisados a luz de 

literaturas atuais e clássicas de psicanálise, a crescente presença do fenômeno do cutting, 

principalmente no que diz respeito a população mais jovem. E ainda, verifica-se nas 

discussões em supervisão a crescente presença desse fenômeno dentro clínica. 

Como meu trajeto até aqui se dedicou ao aprofundamento da elaboração teórica 

sobre a toxidade das pulsões e os efeitos de uma defesa psíquica superegóica, a partir dos 

escritos de Freud, fica em aberto a problematização teórica a respeito de onde seria 

possível localizar o desencadeamento do fenômeno do cutting. Assim, nas considerações 

finais, apresento a necessidade de dar continuidade à pesquisa conduzida ao longo de meu 

curso de graduação em Psicologia, na direção do aprofundamento da investigação em 

torno do caráter etiológico do cutting na neurose, de modo que seria, portanto, necessário 

verificar se ele se localiza dentro de uma estrutura neurótica, ou anterior a ela.  A partir 

da introdução sobre minha trajetória de pesquisa, coloco meu interesse em dar sequência 

à pesquisa no âmbito da psicanálise, propondo o tema do cutting como objeto de pesquisa 

e a interrogação sobre seu funcionamento, e suas formas de estabilização. 

 

2. Justificativa Teórica 

Com a finalidade de apresentar o desenvolvimento teórico que conduzi até chegar 

à formulação do objeto de pesquisa, proposto neste anteprojeto de mestrado, farei uma 

retomada de alguns pontos que considero importantes para sua fundamentação.  

Trabalhos anteriores (Henschel de Lima, Duarte Morais e Nishimura, 2013; 

Henschel de Lima, Valiante, Lopes Silva e Barbosa Fernandes, 2014; Henschel de Lima, 

Duarte Morais, Nishimura, Valiante, Lopes, Gonçalves Fernandes, 2015), investigaram o 

modo como o problema do recurso à droga era inseparável de uma consideração atenta 

das transformações da época obedecendo, assim, à hipótese de Freud (1930[1929]/2006) 

- de que a experiência subjetiva do mal-estar é uma resposta às restrições impostas pela 

civilização - e de Lacan (1953/1998), sobre a ética do psicanalista não ser indiferente à 

configuração cultural da época. De fato, os trabalhos privilegiaram a tese freudiana de 

que o recurso à droga tinha como função apaziguar a experiência do mal-estar pela ruptura 

promovida com a civilização (Freud, 1930[1929]/2006). 

Nesses trabalhos, foi isolado o traço que orienta o recurso à droga na 

contemporaneidade: um empuxo aditivo, vertiginoso e excessivo de recorrer a pequenos 
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objetos que, repetidamente, são substitutíveis a todo tempo. Interrogar, por meio do marco 

teórico da psicanálise, pelos processos psíquicos que regem o empuxo aditivo tem sido o 

objeto da investigação do laboratório de pesquisa desde sua criação. Assim, a hipótese 

que se desenhou para orientar a pesquisa, até o momento, é que o traço de excesso e 

repetição, que estão na base do recurso aditivo à droga, evidencia a irrupção da 

desestabilização pulsional sob a forma de uma satisfação autoerótica sem a evidência de 

quanto ao funcionamento da divisão subjetiva (típica, por exemplo, da clínica da neurose).   

A teorização freudiana clássica sobre o narcisismo (Freud, 1914/2006) foi, neste 

sentido, um excelente indicador teórico para elucidar o funcionamento psíquico nesses 

casos. De fato, ao tomar como referência a clínica da esquizofrenia, Freud pôde localizar 

a ocorrência de um modo de funcionamento autoerótico, definido como o “(...) desvio do 

interesse do mundo externo – de pessoas e coisas [...] sem substituí-las por outras na 

fantasia” (Freud, 1914/2006, p 90). Considerando a presença de uma satisfação 

autoerótica hegemônica - imanente ao recurso à droga, sem a intervenção do 

funcionamento da fantasia – coube, então, à pesquisa interrogar: 

1. A correlação entre o funcionamento do recurso aditivo à droga e a psicose já 

que, em ambas as condições clínicas, se verifica a retração do investimento 

pulsional.  

2. A possibilidade de pensar uma clínica diferencial do recurso à droga, para 

além de sua associação exclusiva ao consumo da substância psicoativa.  

Autores como Borderias (2008) e Naparstek (2012) conduzem uma investigação 

clínica em torno de uma clínica diferencial do recurso aditivo à droga. Por exemplo, 

Borderias (2008) toma como referência os objetos da pulsão para elucidar as modalidades 

de recurso à droga:  

O objeto anal pode fazer-se presente, por exemplo, no caráter compulsivo que 
ele estabelece com o tóxico, mas também em seu aspecto acumulável ou 
cedível. O objeto oral se revela na embriaguez e no envenenamento, passando 
por derivas tóxico-alimentares. Captamos a presença do objeto escópico nos 
desfiladeiros da mostração e da identificação, mas também no caráter 
fascinante das novas drogas sintéticas. (...) Outra perspectiva surge da 
localização do objeto não-extraído da psicose, em que o uso do tóxico, muitas 
vezes, vincula-se á tentativa de situar um gozo à deriva. O uso do tóxico na 
excitação maníaca é uma referência fundamental a esse respeito.   

A proposição crítica de Freud (1930[1929]/2006, p.97), posterior ao estudo sobre 

o narcisismo de que a investigação científica necessita avançar sobre a dimensão tóxica 
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dos processos psíquicos17, reforçou a necessidade de se interrogar se os traços de excesso 

e repetição revelariam o funcionamento tóxico do psiquismo verificando-se  em outras 

condições clínicas contemporâneas (anorexia e cutting), de modo que elas evidenciassem 

uma debilidade dos recursos psíquicos para lidar a irrupção da pulsão.  Lançar luz sobre 

esse ponto, permitirá avançar a pesquisa na direção de propor uma clínica diferencial das 

condições clínicas contemporâneas – e, em especial, do cutting. Assim, o objetivo geral 

do presente anteprojeto de pesquisa parte da referência freudiana sobre o funcionamento 

tóxico do psiquismo e sustenta que o recurso à droga, a anorexia e o cutting 

compartilhariam de um traço comum: são aditivas, porque são marcadas pelo excesso e 

pela repetição com a intensificação de procedimentos no corpo, em detrimento das 

formações do inconsciente. Por meio da pesquisa sobre os determinantes psíquicos do 

cutting(caracterizado pela realização de incisões ou cortes no corpo), objetiva-se 

aprofundar a investigação clínica da causalidade psíquica dos quadros de sofrimento 

psíquico contemporâneo que trazem a marca da adição. Uma breve descrição sobre a 

pesquisa em torno da anorexia lançará luz sobre a relevância de se propor uma 

investigação sobre o cutting.  

O desenvolvimento do projeto de iniciação científica, intitulado A Disciplina 

Psicanalítica do Diagnóstico Diferencial da Anorexia a partir da Psicose (PIBIC/CNPq-

UFF 2016-2017) privilegiara a pesquisa da clínica diferencial da anorexia, propondo 

focar especificamente na possibilidade de articulação entre o apetite de morte e o delírio 

de negação (ou síndrome de Cottard), típico dos quadros de psicose melancólica. 

Retomou-se o artigo de Charles Lasègue, intitulado Da Anorexia Histérica (1873/1998), 

sendo possível isolar a ordenação do vasto campo de sintomas da anorexia mental em 

dois grupos sintomáticos – a sensação de repulsa mais ou menos viva por certos alimentos 

e a aversão por qualquer tipo de substância alimentar - e a hipótese  de Lasègue 

(1873/1998) de que tais sintomas responderiam ao diagnóstico de neurose histérica.  

O artigo contem oito estudos de casos de jovens entre 18 e 32 anos com anorexia 

histérica e, por meio de sua intuição clínica, (Lasègue, 1873/1998) ressalta um traço 

comum à todos os casos, um mesmo estado mental: o excesso de quietude 

“verdadeiramente patológica” e testemunhada por meio de uma fórmula típica - “não 

conseguia, era mais forte do que eu e, além do mais, estava passando bem” (Lasègue, 

1873/1998, p. 171). Quanto à direção de tratamento, Lasègue (1873/1998) defendia uma 

                                                           
17 “É extremamente lamentável que até agora esse lado tóxico dos processos mentais tenha escapado ao 
exame científico”.(Freud, 1930 [1929]/2006, p.97) 
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conduta mais expectante, sustentando que “o excesso de insistência evoca um excesso de 

resistência” (Lasègue, 1873/1998, p. 170).  Os estudos de caso não evidenciavam, no 

entanto, a presença do delírio de negação característico da síndrome de Cottard. 

A hipótese de uma possível correlação entre anorexia e psicose melancólica se 

deu a partir das indicações de Freud (1892-1899/2006; 1917/2006) de que a perda do 

apetite poderia ser indicativa da mesma perda da libido que caracterizava a melancolia. 

Essa hipótese fora, de algum modo corroborada pelo psiquiatra Henri Ey (1981), que 

distinguira dois extremos na anorexia: os casos que se aproximavam da histeria e os casos 

de anorexia na esquizofrenia.  

Essas indicações permitiram delinear uma clínica diferencial, posicionando a 

anorexia, como:  

1. Formação sintomática: anorexia como sintoma histérico. 

2. Síndrome de Cottard típica dos quadros clínicos de psicose melancólica: 

apetite de morte na anorexia como fenômeno de automatismo corporal.   

O recolhimento de uma amostra extraída de quatro blogs sobre anorexia e 

bulimia18 com o objetivo de verificar a correlação entre anorexia e síndrome de Cottard, 

permitiu evidenciar o núcleo do pathos anoréxico: a paixão pelo nada, um nada querer 

sentir. Por exemplo, o blog Mundo de uma anorexic girl19 apresenta, em sua abertura - 

além de uma série de listas de exercícios físicos e dietas para perda de peso - a seguinte 

frase: “adoro a sensação de lembrar que comi pouco e que à cada ‘NÃO’ dito para recusar 

comida, mais próximo da minha meta estarei”. A presença do não, respaldado pela recusa 

do alimento, também foi verificado no blog LifeStyle... Anna e Mia: 

Mesmo que eu esteja fraca, não me alimente. Mesmo que eu desmaie, não me 
alimente. Mesmo que eu sofra, não me alimente. Mesmo que eu grite, não me 
alimente.Mesmo que eu me debata no chão, não me alimente. Mesmo que eu 
reclame de dor, não me alimente. Mesmo que eu tenha um ataque cardíaco, 
não me alimente. Mesmo que eu vá para o hospital, não me alimente. Quando 
eu decidir que ja é hora lhe aviso, mas por enquanto, por favor, NÃO ME 
ALIMENTE. 

Lendo atentamente o testemunho, evidencia-se o detalhe da presença do caráter 

aditivo da paixão pelo nada no cerne do enunciado do não: ele se repete, 

vertiginosamente, indicando a aderência do sujeito ao não, sem posicionar o outro como 

alguém que possa perceber o que se passa com ele. Entre o primeiro e o último não, há a 

                                                           
18 As integrantes dos blogs se autodenominam como Anna (anorexia) e Mia (bulimia) e a maioria utiliza 
um nome anônimo para se identificarem. A nomeação Anna e Mia delimita um espaço de prescrição de 
dietas, exercícios físicos, contabilização de calorias de alimentos, fotos comparativos de modelos e atrizes 
e modos de dizer não a comida. 
19https://proanadiario.wordpress.com/ 
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frase: “Quando eu decidir que já é hora lhe aviso, mas por enquanto, por favor, NÃO ME 

ALIMENTE”. O que contradiz a hipótese de Lacan em A Direção do Tratamento e os 

Princípios do seu Poder (1958/1998), que ressalta a paixão pelo nada, na anorexia, a 

partir da dialética da demanda e do desejo, e cuja formulação é: ao orquestrar o próprio 

dejeto (da comida, do sexo, do corpo feminino) como um desejo, a anorexia histérica 

coloca em cena o estatuto simbólico do sintoma como mensagem inconsciente escrita no 

corpo. E na condição de mensagem inscrita no corpo, a anorexia demandaria o Outro para 

interpretá-la, ainda que ao preço do risco quanto a sobrevivência do corpo.  

A elucidação dos processos psíquicos em jogo no testemunho, reproduzido acima, 

não decorre da hipótese de que a anorexia seria uma mensagem inconsciente escrita no 

corpo. Será necessário recorrer ao O Seminário. Livro 10. Angústia, onde Lacan (1962-

1963/2005) apresenta as coordenadas teóricas para a investigação do que Freud 

(1930[1929]/2006) definira como a dimensão tóxica, aditiva, dos processos psíquicos. A 

consideração sobre o dejeto anoréxico muda, então, de perspectiva: ele se converte em 

uma modalidade de satisfação autoerótica irredutível a qualquer tomada pelo Outro. A 

partir dessa referência, é possível sustentar que o não me alimente desobjetiva o desejo 

pela ascensão de uma satisfação independente, nirvânica, autodestrutiva (Cosenza, 2008).  

Avançando na coleta da amostra, outro testemunho recolhido do blog Iniciando...Anna & 

Mia20chamou particularmente atenção por trazer uma outra modalidade específica de 

comprometimento de corpo junto à anorexia: o cutting, ou seja, a realização de incisões 

ou cortes no corpo. O título do testemunho é Cutting Descoberto: 

Antes de mais nada queria desejar à todas uma feliz páscoa... Que Cristo reviva no 
coração de cada uma, durante todo o ano. Não se esqueça na páscoa lembramos que ele 
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e agora vive.... pra nos dar vida!!!*****Bom 
quero falar da minha páscoa, que alias não tem sido tão ruim..... Pra começar ganhei 
mtomto chocolate... tanto dos professores lá da Facul onde trabalho, quanto do meu 
irmão e do meu pai.ão conclusão estou com 3 ovos de páscoa fechado, fora os bombons 
que ganhei. Como não poderia deixar de acontecer, meu irmão me deu um ouro Branco 
e eu simplesmente amo de paixão... Conclusão comi metade do ovo....Não vou ficar me 
cobrando, Mas nessa Segunda começo um NF BEM restrito.....*****Queria Falar sobre 
o cutting. Mas antes de tudo queria falar da minha amiga X. Acho que vcs lembram 
dela, ela trabalha comigo, é bem mais velha e me espelho pra caramba nela.... enfim ela 
é o tipo de pessoa que eu admiro....Mas há alguns dias, a gente se desentendeu por 
besteira, acabei brigando com ela "gritando" pq ela ñ me chamou pra almoçar e tal.... 
no fim ela ficou chateada e meio que tá me dando um gelo.... com isso fiquei mto triste 
a acabei me cortando mais.... dessa vez queria causar um estrago, queria me ferir de 
verdade tirar todo o sangue e aliviar a minha dor.....conseguir vários cortes nessa brisa. 
estava a mais ou menos 20 dias sem me cortar, por que estava com medo d minha mãe 
ver..... mas não tive como.....Minha mãe acabou vendo os cortes ontem, mas ela achou 
que tivesse sido a minha gatinha, nem falou nada....Minha amiga continua me dando 
gelo, eh complicado pq ficamos num clima mto chato, eu morrendo de vontade de ser 
como era, mas me entristece o jeito como ela me trata, e acabo tratando ela diferente 
tmb. 

                                                           
20http://alfa-anna-mia.blogspot.com.br/2012/04/cutting-descoberto.html 
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A riqueza clínica desse testemunho contemporâneo reside no fato de situar, no 

mesmo campo da paixão pelo nada na anorexia, a angústia decorrente da experiência 

subjetiva de destituição pelo Outro e o procedimento de cutting. O que conduziu a 

pesquisa contemplada pelo edital PIBIC/CNPq-UFF 2016-2017 para a interrogação 

quanto a especificidade da conjuntura de desencadeamento do cutting na anorexia, 

tomando como quadro referencial as estruturas psíquicas (neurose e psicose). Essa 

interrogação fundamentou o projeto de iniciação científica (PIBIC/CNPq-UFF 2017-

2018) que me contemplou com uma bolsa. O desenvolvimento deste projeto trouxe 

algumas observações que tendem a especificar o quadro de cutting, separadamente do de 

anorexia. O presente projeto de mestrado resulta dessa separação. 

A hipótese deste projeto encontra fundamento na formulação de Lacan sobre a 

constituição do sujeito, apresentada ao longo de O Seminário Livro 10. A angústia (1962-

1963/2005). Dando continuidade à tese de sua constituição pelo significante, o autor 

sustenta a dependência do sujeito ao campo do Outro. A leitura da vinheta clínica de Zoe, 

à luz desta formulação, permite localizar o recuo do significante “(...) tão essencial a todo 

advento da vida humana quanto tudo que possamos conceber do unwelt natural” (Lacan, 

1962-1963/2005, p. 179).  

Algumas referências às pesquisas nacionais sobre o tema do cutting revelam uma 

hipótese específica sobre o cutting (Lang, Barbosa E Caselli, 2011) e também apontam 

para uma metodologia que recorre a depoimento de redes sociais (Besset, Carrijo, 

Benedicto, Gaspard e Telles, 2008). 

Segundo Lang, Barbosa e Caselli (2011) o cutting uma forma de sustentar a vida 

e manter a sanidade ao lidar com conflitos psíquicos. Se tornam uma forma do sujeito 

comunicar aquilo que não é possível ser verbalizado. O que é de caráter subjetivo, ganha 

no corpo, caráter objetivo. E com o advento da contemporaneidade e das redes sociais, 

passa ainda a permitir identificação, criação de laço social e novas formas de expressão e 

comunicação.  

O estudo recente, conduzido por Besset, Carrijo, Benedicto, Gaspard e Telles 

(2008) com testemunhos de cutting, extraídos da rede social Orkut, orientou a escrita 

deste projeto de pesquisa no sentido de recolher um número maior de testemunhos que 

permitissem respaldar a coerência na formulação da hipótese. Dessa forma, foi extraída, 

da rede social Tumbrl (http://www.tumblr.com/search)21,entre os meses de outubro de 

                                                           
21 O Tumblr é uma rede social em que se pode produzir e publicar conteúdo, que posteriormente pode ser 
reblogado (compartilhado) por outros usuários em suas páginas pessoais cadastradas nessa mesma rede. 
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2016 e fevereiro de 2017, uma amostra preliminar, para o desenvolvimento da pesquisa, 

de 103 testemunhos. Eles foram divididos entre imagens (fotografias, vídeos) e textos 

escritos, com indicação (nas notas das postagens) de compartilhamentos e curtidas de 

outros usuários variando entre 10 e 3 mil. Para a coleta foi utilizada, como ferramenta de 

pesquisa para localizar postagens relacionadas, as hashtags (#):cut, cutting, cuter e corte. 

E por meio da primeira fase da metodologia de análise de conteúdo (fase de pré-

exploração do material ou leitura flutuante do corpus dos testemunhos e imagens), foi 

posssível estabelecer algumas categorias de análise da amostra de testemunhos sobre 

cutting para o projeto de pesquisa. A tabela 1 representa uma primeira ordenação de 16 

testemunhos. 

Tabela 1. Categorização Flutuante dos Testemunhos de Cutting. 
TESTEMUNHOS CATEGORIZAÇÃO FLUTUANTE DO 

CORPUS DO TESTEMUNHO 
[...]Eu sinto que estou arquejando por ar 
Gritando por ajuda 
Mas todos apenas me olham 
Com faces confusas 
Imaginando com o que estou sufocando 
Quando todos eles estão bem 
E isso faz eu me sentir louco 
O que diabos tem de errado comigo?  
(Mãos Proibidas, Outubro de 2016) 
 
 
Estou me sentindo tão perdido agora. Estou cansado 
dessa cidade, cansado dessas pessoas, cansado desses 
sentimentos. Eu quero sair. 
(Nosso Projeto De Recuperação, Fevereiro de 2017) 

O Outro é qualificado como confuso. 
A confusão do Outro gera efeitos no sujeito 
(isso faz eu me sentir louco). 
Invasão da angústia (arquejando por ar). 
Procedimento de incisão de cortes na pele. 
 
 

Tudo bem. Eu mereço isso. (Cortar e Desejar, junto com 
uma foto de seus braços todos cortados, Outubro de 2016) 
 
 

O excesso aparece no sujeito. 
O sujeito carrega em si a ideia de que 
merece o corte. 
Procedimento de incisão de cortes na pele. 

Porque você está tão quieto? Eu não sei, talvez porque 
alguém muito importante me disse que eu sou ‘irritante’ 
e que eu ‘falo demais’ quando eu estava apenas tentando 
ser eu mesmo e agora eu estou com medo de ser eu 
mesmo perto dos outros. (Apenas um Pouco Triste, 
Outubro de 2016) 
 
Eles disseram: "Destrói o que te destrói." Então eu o fiz. 
Eu destruí a mim mesmo. (Suícida Alíviado, Janeiro de 
2017) 
 
Me desculpe por ser tão fodido. Me desculpe por ser 
tamanha falha. Me desculpe por ser uma desgraça. Me 
desculpe por ser eu. (yuiwashibi, Fevereiro de 2017) 

O Outro o qualifica como quieto. 
O excesso aparece no sujeito (sou irritante, 
falo demais). 
Destituição subjetiva. 

Mas quem se apaixona por uma garota 
Que tem o braço coberto de cicatrizes? 
Mas quem se apaixona por uma garota 
Cujo sorriso desaparece rapidamente? 
Mas quem se apaixona por uma garota 
Que não permite a si mesma ser amada? 

O sujeito aparece na posição de menos-
valia. 
O corte se torna ao mesmo tempo punição e 
erro. solução e problema.  
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Exatamente. (Perdendo a Cabeça-Ajuda, Outubro de 
2016) 
 
Nada faz com que meu ódio por mim mesmo 
desapareça... Você já se odiou tanto a ponto de querer 
desaparecer? (Em Busca de Pandora, Janeiro de 2017) 
 
Mas quem iria querer uma uma falha gorda e feia com 
um corpo cheio de cicatrizes? - M.M. (Beijo e Lamina, 
Favereiro de 2016) 
É difícil quando você constantemente se sente indesejado 
pra caralho. (Preenchido de Depressão, Outubro de 2016) 
 
Eu queria gritar por ajuda, mas sei que ninguém viria 
por mim. (Expresso-Caos, Fevereiro de 2017) 

Sentimento de ser indesejado pelo Outro.  

É triste dizer que esse website sabe mais sobre você do 
que qualquer pessoa.- Triste, mas verdadeiro (Últimas 
Palavras São Superestimadas, Fevereiro de 2017). 
 

O Outro mais próximo é qualificado como 
aquele que sabe menos do sujeito, do que o 
website. 

ESTOU PENSANDO DEMAIS. ME AJUDE. (Canções 
de Ninar Psicóticas, Outubro de 2016) 
 
Porque esses pensamentos causam tanta dor? (s7yl, 
Outubro 2016) 

Sensação do invasão de pensamento que 
tende a anteceder os momentos do corte.  

Quando você é um Cutter você nota coisas diferentes. 
Você nota como algumas pessoas só usam mangas longas 
e calças mesmos nos dias mais quentes de verão. Você 
nota cortes vermelhos quando braceletes escorregam para 
baixo em classe. Você nota os olhos vazios das pesssoas 
e a forma que elas puxam com força quando alguém 
agarra seus braços. E você vislumbra o lugar olhando para 
os pulsos das pessoas procurando por cicatrizes como as 
suas. (Minha Própria Pequena Guerra, Fevereiro de 
2017).  
 
“03:18 am. A dor é a unca coisa me dizendo que ainda 
estou viva.” (Garota Perdida , Quebrada e Triste, 
Fevereiro de 2017) 

Formação identitária pelo cutting (cutter).  
 
A dor localiza a existencia do sujeito. O 
corte é a garantia de que o sujeito ainda está 
vivo. 

 

Esses testemunhos sugerem que o cutting possa ter valor de estrutura elementar 

do significante, exatamente em quadros clínicos em que se verifica o recuo da 

determinação do sujeito pelo significante (sou um cutter, por exemplo) e o 

desencadeamento da angústia. Assim conforme indica a vinheta clínica e a tabela 1, 

hipotetiza-se que o cutting permite a localização do sujeito em relação a alguém (um 

parceiro, os pais, alguém do trabalho ou da escola) sem, no entanto, ser suficiente para 

estabilizar a desordem em sua constituição decorrente do recuo do significante unário - 

tão essencial a todo advento da vida humana - e, consequentemente, regular o caráter 

aditivo da angústia e que, no cutting, se apresenta na forma do corte. Essas observações 

preliminares sugerem ainda a relevância de se retomar referencias clássicas extraídas de 
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obras de Freud, em especial aquelas que se referem ao superego e sua atuação no aparelho 

psíquico. 

Em o Ego e o Id Freud (1923) explica que o Ideal do Eu, sendo o grande 

responsável pela dura missão de recalcar o Complexo de Édipo, é quem vai permitir ao 

sujeito entrada na neurose. Contudo é possível que algo ocorra de tal modo que essa 

transmissão do Ideal do Eu apareça fragilizado no sujeito, que apesar de resultar na 

neurose, acarretará em um sujeito com ferramentas psíquicas insuficientes para lidar com 

a ananke, as questões postas pela vida com as quais todos precisam lidar. 

O Superego surgindo nesse contexto, aparece como uma formação reativa a frágil 

localização do Ideal do Eu na forma de uma agressividade introjetada, que mais tarde em 

O Mal-Estar na Civilização, Freud (1930/[1929]) vai argumentar como sendo inerente ao 

nosso aparelho Psíquico. Entretendo é importante pontuar que o Superego, enquanto 

formação reativa vai ser responsável por uma radical repressão do Édipo, que resulta em 

uma relação com o Eu que transforma a formulação “não deve ser (como seu pai)”, na 

formulação “não pode ser”. Então temos uma instancia psíquica que retém os resíduos 

desse pai, para além da lei paterna, para além do Ideal, e que leva o sujeito a sucumbir 

rapidamente a qualquer tipo de repressão.  

Quando avançamos para o Mal-Estar na Civilização encontramos a seguinte 

afirmação de Freud (1930/[1929], pg 31-32): 

O êxito jamais é seguro, depende da conjunção de muitos fatores, e de nenhum a mais, 
talvez, que a capacidade da constituição psíquica para adaptar sua função ao meio e 
aproveitá-lo para conquistar prazer. Quem possuir uma constituição libidinal 
particularmente desfavorável e não tiver passado apropriadamente pela transformação 
e reordenação de seus componentes libidinais imprescindíveis para realizações 
posteriores, terá problemas em obter felicidade da sua situação externa, ainda mais 
quando for colocado frente a tarefas mais difíceis. [...] O indivíduo que numa idade 
posterior fracassa nos esforços pela felicidade, encontra ainda consolo no prazer obtido 
por meio da intoxicação crônica.  

 

Seguindo no O Mal-Estar na Civilização, Freud (1930/[1929]) vai avançar em 

suas formulações acerca do Superego. Quando ele apresenta o Eu como uma primeira 

fronteira – uma primeira camada do aparelho psíquico – entre a infinitude do mundo 

inconsciente e as interferências do mundo externo, ele apresenta a civilização como 

aquela que exige o controle das nossas pulsões. Não nos é possível tudo, assim como não 

nos é possível o prazer absoluto, a satisfação de todos os nossos impulsos.  

Ora, podemos entender então que nossa agressividade não pode ser plenamente 

externada, essa mesma agressividade, que se apresenta na forma de pulsão de morte e é 

inerente a um aparelho psíquico econômico. Desse modo toda a agressividade que não é 
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direcionada ao meio externo, e que apesar de não poder ser plenamente externada, pode, 

sim ser externada de outras formas, se volta contra o Eu. A baixa funcionalidade do ideal 

e a consequente baixa capacidade de formulação simbólica, vão permitir ao Supereu 

assumir o principal controle dessa agressividade.  

A agressividade é introjetada, internalizada, mas é propriamente mandada de volta para 
o lugar de onde veio, ou seja, é dirigida contra o próprio Eu. Lá é acolhida por uma 
parte do Eu que se contrapõe ao resto como Super-eu, e que, como “consciência”,* 
dispõe-se a exercer contra o Eu a mesma severa agressividade que o Eu gostaria de 
satisfazer em outros indivíduos. À tensão entre o rigoroso Super-eu e o Eu a ele 
submetido chamamos como consciência de culpa; ela se manifesta como necessidade 
de punição. (pg.92) 

 

Temo então o Superego, herdeiro do Complexo de Édipo e das pulsões de morte, 

exercendo forte domínio sobre o Eu. Freud (1930/[1929]) vai ainda acrescentar nessa 

fórmula uma das suas principais influências externas: O medo de fazer o mal. Mal esse 

que não aparece como no senso comum, podendo inclusive ser algo prejudicial ao próprio 

sujeito ou ao meio, e sim, como tudo aquilo que leva o sujeito a perda do amor do outro. 

A gravidade da questão é amplificada quando Freud explica que diante do Superego nada 

pode se esconder; pensar o mal e fazer o mal ganham estatuto de igualdade. Qualquer 

pensamento e sentimento que são entendidos como causadores da perda do amor do outro, 

são entendidos como iguais as ações que poderiam levar a perda desse amor. Resultado: 

Culpa, seguido da necessidade de penitência. O outro é preservado em detrimento do eu.  

Sendo assim, a retomada dessas referências de Freud a respeito do Superego, 

permitiria construir para o cutting a seguinte hipótese diagnóstica: 

5. A angústia é inicialmente desencadeada pelo excesso do outro, cujo o sujeito 

não localiza no outro, mas em si. Diante do Superego, isso ganha estatuto de 

causa da perda do amor desse outro; 

6. A fragilização do Ideal do Eu, vai fazer com que a agressividade – inerente ao 

nosso aparelho psíquico – e que a toxidade pulsional sejam redirecionadas ao 

Eu, que no sujeito cutter vai aparecer na forma do corte, em detrimento das 

formulações simbólicas (Ex.: fala, escrita, arte).  

7. Logo, o Superego passaria a trabalhar contra o sujeito, na forma de uma 

resolução muito precária diante da angústia causada pela perda do amor. 

Culpado e na figura de seu próprio carrasco, o sujeito transforma o corte na 

punição, que temporariamente diminuí os efeitos da angustia. 
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8. Devido a postura econômica assumida por nosso aparelho psíquico, forma-se 

um movimento pulsional circular, que deixa claro o caráter repetitivo do 

sintoma. 

 

Figura 4 Funcionamento Cíclico no Cutting 

A hipótese sobre a etiologia psíquica do cutting, se verificada responderia a 

seguinte pergunta: Seria possível localizar o cutting na neurose, como uma resposta 

reativa, anterior as formações histéricas e obsessivas ou seria ele o resultado direto a 

inflação do superego na histeria e na neurose obsessiva?  

3. Objetivos: 

O projeto possui os seguintes objetivos:  

3.1.Objetivo Geral:  

Verificar a possibilidade de localizar o cutting, dentro dos quadros de neurose, 

como anterior as formações histéricas e de neuroses obsessivas. 

3.2.Objetivos Específicos: 

1. Verificar, por meio da amostra de testemunhos extraída de blogs dedicados a 

anorexia e bulimia e da rede social tumbrl, o estatuto de defesa psíquica assumido pelo 

cutting estabelecendo uma distinção entre a ação constitutiva do significante e a 

constituição de uma marca, de uma impressão, por meio da incisão na pele como 

estabilizadora da angústia e da culpa diante da perda do amor do outro. 

2. Interrogar, com base na análise de conteúdo dos testemunhos e na pesquisa 

bibliográfica e documental de psicanálise, se o cutting seria uma tentativa superegóica de 

estabilizar a angústia ou se este se apresentaria como sintoma de um quadro de neurose. 
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4. Metodologia e Forma de Análise dos Resultados: 

O projeto de pesquisa, comprometido de inscrição na plataforma Brasil, será 

desenvolvido ao longo de dois (02) anos com início previsto para o mês de Março de 

2019. O projeto tem por base metodológica a pesquisa bibliográfica e documental da 

literatura psicanalítica disponível em livros e artigos científicos e a análise de conteúdo 

de testemunhos sobre cutting, extraídos de blogs dedicados a anorexia e bulimia e da rede 

social tumbrl.  

A pesquisa bibliográfica e documental da literatura psicanalítica fundamentará 

teoricamente a pesquisa em torno da construção de defesas superegóicas e da causalidade 

psíquica do cutting e a elaboração de critérios para as categorias de análise da amostra de 

testemunhos. Serão utilizadas referências de: 

1. Sigmund Freud – em especial, os textos Mal-Estar na Civilização (1930), Sobre 

o Narcisismo: Uma Introdução (1914/2006), O Ego e o Id (1923/2006) e 

Inibições, Sintoma e Angústia (1926[1925]).  

2. Jacques Lacan – em especial os escritos Formulações sobre a Causalidade 

Psíquica 1946/1998), O estádio do espelho como formador da função do Eu 

(1949/1998) e o capítulo VII de O Seminário. Livro 10. A Angústia (1962-

1963/2005). 

No que se refere a análise de conteúdo, esta objetivará a tabulação dos 

testemunhos colhidos em textos e imagens em blogs sobre anorexia e bulimia e na rede 

social Tumblr. A tabulação dos depoimentos objetivará formalizar e verificar a correlação 

entre desencadeamento da angústia, recusa do corpo e cutting.  

 

5. Plano de trabalho de pesquisa: 

5.1.Cronograma de atividades para o desenvolvimento da pesquisa: 

Março/2019:Pesquisa bibliográfica e documental da classificação do cutting no DSM-V.  

Abril/2019 a Junho/2019:Pesquisa bibliográfica e documental da literatura 

psicopatológica sobre formação do Eu. 

Julho/2019 a Setembro/2019: Pesquisa bibliográfica e documental da literatura 

psicanalítica sobre Superego.  

Outubro/2019 a Dezembro/2019: Pesquisa bibliográfica e documental da literatura 

psicopatológica sobre Neuroses Atuais Angustia. 
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Janeiro/2019 e Fevereiro/2019: Pesquisa bibliográfica e documental da literatura 

psicopatológica sobre a Angústia. 

Março/2020: Exame de Qualificação. 

Abril/2020 e Maio/2020: Escrita da Tese.Tabulação dos estudos de caso. Análise de 

resultados.  

Junho/2020 e Julho/2020: Organização do material de pesquisa para elaboração de 

artigos para serem publicados em revistas científicas indexadas. Apresentação de 

trabalhos em congressos. 

Agosto/2020 e Setembro/2020: Organização do material de pesquisa para elaboração de 

artigos para serem publicados em revistas científicas indexadas. Apresentação de 

trabalhos em congressos. 

Outubro/2020:Conclusão da pesquisa. 

Novembro/2020 e Dezembro/2020: Revisão final da Tese de Mestrado. 

Janeiro/2021 e Fevereiro/2021: Entrega e defesa da Tese de Mestrado. 
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ANEXO 2 
 

Amostra preliminar completa de 103 testemunhos, divididos entre imagens 
(fotografias, vídeos) e textos escritos, com indicação (nas notas das postagens) de 
compartilhamentos e curtidas de outros usuários. Para a coleta foi utilizada, como 
ferramenta de pesquisa para localizar postagens relacionadas, as hashtags (#):cut, cutting, 
cuter e corte. 
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