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RESUMO 

A automutilação é um fenômeno contemporâneo que se faz cada vez mais presente 

na vida dos adolescentes destacando, portanto, a necessidade de compreensão, 

tomando por base as questões subjetivas associadas ao ato. Este trabalho tem 

como objetivo descrever os fatores emocionais atrelados à automutilação em 

adolescentes, por meio da teoria de orientação psicanalítica winnicottiana. Para 

tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica na área que procurou descrever a 

adolescência como uma etapa do desenvolvimento humano bem como sua análise 

na perspectiva psicanalítica. Buscou-se também caracterizar o fenômeno da 

automutilação, abordando suas definições, dados de incidência e prevalência e 

trazendo uma leitura dos aspectos psicológicos e sociais que envolvem a prática. 

Em uma leitura psicanalítica de base winnicottiana compreende-se que a 

automutilação está relacionada, principalmente, às falhas ambientais, que bloqueiam 

a capacidade do indivíduo de constituir um si mesmo, prejudicando deste modo sua 

relação com o meio, se valendo de comportamentos auto-lesivos para buscar a 

estabilidade. Destaca-se a necessidade de outras investigações com metodologias 

clínicas de pesquisa que possibilitem ampliar o conhecimento nesta área.  

 

 

 

 

 

Palavras chave: Adolescência, Automutilação, Psicologia Clínica, Psicanálise, 

Winnicott.   



 

ABSTRACT 

Self-mutilation is a contemporary phenomenon that makes itself more and more pre-

sent in adolescents' lives, emphasizing, therefore, the need for understanding, based 

on the subjective issues associated with the act. This study aims to describe the 

emotional factors linked to self-mutilation in adolescents, through the theory of win-

nicottian psychoanalytic orientation. For this, a bibliographic research was made in 

the area that sought to describe adolescence as a stage of human development as 

well as its analysis in the psychoanalytic perspective. It was also sought to character-

ize the phenomenon of self-mutilation, approaching its definitions, incidence data and 

prevalence and bringing a reading of the psychological and social aspects that in-

volve the practice. In a psychoanalytic reading with winnicottian basis, it is under-

stood that self-mutilation is related, mainly, to environmental failures, which block the 

individual's capacity to constitute a self, thus harming its relation with the environ-

ment, using self-injurious behaviors to look for stability. It is important to emphazise 

the need for further researches with clinical research methodologies that make it 

possible to expand the better understand in this area. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Percebe-se, atualmente, um interesse cada vez maior sobre o fenômeno da 

automutilação, uma vez que este tema desperta a atenção dos pesquisadores 

devido a grande prevalência e incidência na atualidade. A associação entre 

adolescência e automutilação pode ser considerada como um capítulo mais 

especifico deste amplo tema que se caracteriza também como um problema de 

saúde pública.  

O interesse pela temática da automutilação na adolescência surgiu a partir da 

minha participação no Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre a Infância e 

Adolescência (LEPIA), do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais de Volta Redonda (ICHS - VR), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Esse grupo de pesquisa tem por objetivo o desenvolvimento de 

estudos de fundamentação psicodinâmica e crítica sobre os problemas vivenciados 

por crianças e adolescentes no contexto da sociedade brasileira. Por meio das 

investigações do Laboratório busca-se a compreensão da realidade social e 

psicológica de crianças e adolescentes, em situação de sofrimento, risco e 

vulnerabilidade, buscando modelos de intervenção que possam ser utilizados nesta 

população, buscando minimizar o sofrimento, melhorando assim sua qualidade de 

vida.  

A partir das investigações e projetos, que possibilitaram entrar em contato 

com diversos temas sobre a adolescência em situação de vulnerabilidade, surgiu 

também o interesse em estudar os aspectos emocionais relacionados à 

automutilação perpetrada especificamente nesta etapa do desenvolvimento humano, 

buscando compreender sua manifestação bem como os aspectos emocionais que 

envolvem este fenômeno, na perspectiva da psicanálise winnicottiana, que é o 

referencial teórico adotado pelo LEPIA. 

O pediatra, psiquiatra infantil e psicanalista inglês Donald Woods Winnicott 

(1896-1971), por meio de sua extensa obra, dedicou-se à construção da teoria do 

amadurecimento emocional, partindo de um estágio de dependência absoluta e 

relativa, até o de rumo à independência, que configuram também a chave para a 
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análise e compreensão da natureza e etiologia das psicopatologias mais comuns na 

clínica contemporânea.  Segundo esse autor, vários tipos de sofrimento psíquico são 

decorrentes de vivências de privação nesses estágios do desenvolvimento, 

marcadas por falhas e intrusões ambientais que impedem a constituição de um Eu 

integrado.  

 Nesta perspectiva, este trabalho visa entender a automutilação sob a luz da 

teoria winnicotianna e como esta prática realizada por adolescentes pode estar 

associada à vivência de falhas ambientais que interrompem o desenvolvimento e o 

processo de construção do Eu.  

Cinco capítulos compuseram o corpus deste trabalho. No Capítulo 2, a seguir, 

serão abordadas questões referentes à adolescência como etapa do 

desenvolvimento humano, dirigindo a discussão sob a luz da perspectiva 

psicanalítica. O Capítulo 3 aborda o tema da automutilação focando sua definição e 

caracterização e apresentando de forma mais ampla algumas discussões sobre o 

assunto, assim como dados sobre incidência, prevalência, aspectos psicológicos e 

sociais envolvidos. No capítulo 4 é apresentada a teoria sobre o desenvolvimento 

emocional primitivo de Winnicott, as principais psicopatologias que podem surgir 

nesse percurso, finalizando com a discussão sobre a automutilação de adolescentes 

na perspectiva da psicanálise winnicottiana. Já no Capítulo 5 são feitas as 

Considerações Finais.  
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2. Adolescência como etapa do desenvolvimento humano 
 
2.1. Definição  

 

Ao se buscar a definição do que é adolescência, constata-se uma grande 

variedade de conceitos, que se transformam considerando o processo histórico-

cultural das sociedades. Mas de um modo geral, a adolescência vem sendo 

compreendida como uma das etapas do desenvolvimento humano, permeada por 

diversas transformações físicas, psicológicas e sociais, que demarcam um período 

de transição entre a infância e a vida adulta.  

A definição da palavra adolescência é vastamente discutida e de difícil 

consenso. Segundo Outeiral (1994, p.6), adolescência possui dupla origem 

etimológica, advindo do latim ad (a, para) e olescer (crescer), significando, a 

condição ou processo de crescimento, em que o indivíduo estaria apto a crescer. O 

outro termo do qual deriva é adolescer, que significa adoecer, enfermar. De acordo 

com o exposto, pode-se concluir que a interação das duas palavras traduziria bem 

as peculiaridades vivenciadas nesta etapa da vida.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o critério cronológico 

é utilizado para definir a adolescência, considerando dois períodos, o inicial entre 10 

e 14 anos, e o final, entre os 15 e os 19 anos (WHO, 1995). No Brasil, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 

12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 

18 anos de idade (artigo 2o), e, em casos excepcionais ao que se refere às medidas 

socioeducativas, quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até os 21 anos de 

idade (artigo 121). 

Aguiar, Bock e Ozella (2001), compreendem a concepção de adolescência 

como um acontecimento ligado diretamente a construção histórico-social quando 

aludem que: 

 
Ao falar do desenvolvimento humano e da adolescência, estaremos falando 
do desenvolvimento da sociedade. A adolescência deixa de ser analisada 
como algo abstrato, algo natural em si, para ser vista como uma etapa que 
se desenvolve na sociedade, uma fase do desenvolvimento e uma etapa na 
história da humanidade [...] passamos a compreender que as formas que 
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assumimos como identidades, personalidades e subjetividades são 
construídas historicamente. A sociedade, construída por nós mesmos, nos 
dá os limites e as possibilidades de “sermos”. A adolescência, na forma 
como se constitui deve ser entendida no seu movimento e suas 
características devem ser compreendidas no processo histórico de sua 
constituição. (2001, p. 167) 

 

O desenvolvimento humano na adolescência, dessa forma, compreende um 

período marcado por transformações atravessadas por marcas culturais e histórias 

sendo, portanto um processo dinâmico, não devendo ser analisado apenas por um 

viés puramente biopsicológico. Sua compreensão deve estar para além de 

concepções naturalizantes e discursos que visam universalizar a compreensão da 

adolescência esperando que as vivências sejam passivas e ou cristalizadas.  

Conforme Papalia (2009, p. 397):  

A adolescência é uma construção social. Antes do século XX não existia 
esse conceito. Nas culturas ocidentais, as crianças entravam para o mundo 
adulto quando amadureciam fisicamente ou quando começavam um 
aprendizado profissional.  

 
Corroborando a explanação anterior, Bernardes (2015, p.30), aponta que “as 

significações dadas aos diferentes períodos da vida e as transformações ocorridas 

com o corpo do jovem e mesmo com as práticas profissionais estão vinculadas às 

significações construídas naquela cultura”. Assim, a adolescência adquiriu diferentes 

configurações no decorrer da história das civilizações, de tal forma que o 

entendimento deste conceito como um processo particular na vida de um indivíduo, 

situado entre a infância e a idade adulta, tem sua origem bastante recente na 

história social do ocidente, e seu sentido atual só foi definitivamente consolidado, no 

fim do século XIX (ARIÈS, 1986). 

O critério cronológico vem sendo utilizado amplamente para delimitar os 

limites iniciais e finais da adolescência. No entanto, é valido ressaltar que devido a 

parâmetros de variabilidade biológica bem como fatores psicossociais este critério 

pode não ser o mais adequado, tampouco o único a ser utilizado (EISENSTEIN, 

2005). Dessa forma, os fatores biológicos compõem a análise desta etapa do 

desenvolvimento humano, por demarcar as transformações físicas e hormonais 

responsáveis pelas modificações deste corpo que se prepara para a maturidade. 

Cabe destacar que durante a infância o corpo de meninas e meninos pouco se 
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difere, excetuando os caracteres sexuais primários, pênis, nos meninos e vagina, 

nas meninas (PALACIOS, 1995). 

De modo geral, o início da adolescência segue acompanhado de mudanças 

corporais e hormonais característicos da puberdade, como o desenvolvimento das 

gônadas que estimulam o corpo para o amadurecimento sexual. Por conseguinte, o 

desenvolvimento sexual secundário acaba por diferenciar enormemente o corpo 

masculino e feminino. Nas meninas será observado o aparecimento dos pelos 

pubianos, crescimento gradativo dos seios e a menarca. Já nos meninos, será 

observado o aparecimento dos pelos púbicos e também no rosto, aumento dos 

testículos e do pênis, mudanças na voz e a primeira ejaculação (PALACIOS, 1995).  

  As transformações biológicas e fisiológicas que atravessam a adolescência 

são responsáveis também por mudanças na esfera afetiva, colocando o jovem 

diante de conflitos que precisa manejar para atingir a maturidade da vida adula. Tais 

mudanças são descritas a seguir, por meio de uma leitura de base psicanalítica.  

 

2.2 A adolescência na perspectiva psicanalítica 

 

A adolescência compreendida como uma das etapas do desenvolvimento 

humano possui suas especificidades e características fundamentais, não devendo, 

portanto, ser compreendida apenas como um simples movimento de preparação 

para a vida adulta. Permeada por conflitos, incertezas e dificuldades, que se 

amplificam neste momento vital, espera-se que ao término deste período o 

adolescente chegue à maturidade com determinado caráter e personalidade adultos 

(KNOBEL, 1981).  

A entrada do adolescente no mundo dos adultos faz com que este 

experimente um misto de sensações, ora temíveis, ora desejáveis, caracterizadas 

por conflitos internos, justamente por se afastar de sua condição de criança e por 

vivenciar uma série de transformações corporais e psicológicas, que refletem 

diretamente na forma como ele percebe seu corpo bem como na longa jornada em 

busca de sua identidade. Este processo é concebido como um período ambivalente, 

repleto de contradições, em que se caminha rumo à independência e maturidade ao 

passo em que se realiza o luto pelo corpo de criança. (ABERASTURY, 1981) 
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As exigências do mundo externo podem ser experimentadas num primeiro 

momento como uma verdadeira invasão, de tal forma que o adolescente busca se 

refugiar em seu mundo interno, levando-o “a reter como defesa, muitas de suas 

conquistas infantis, ainda que também coexista o prazer e a ânsia de alcançar um 

novo status” (ABERASTURY, 1981, p.14). Assim, segundo Anna Freud, “(...) toda a 

comoção deste período da vida deve ser considerada normal, assinalando também 

que seria anormal a presença de um equilíbrio estável durante o processo 

adolescente” (apud KNOBEL, 1981, p.27). 

Knobel (1981) reitera que, durante os constantes movimentos de transição 

entre puberdade e a adultice, há uma circunstância especial que perpassa toda a 

adolescência, sendo esta, uma de suas principais características. Trata-se da 

reformulação que o adolescente realiza acerca da representação que tem de si, uma 

via dupla, acompanhada por trocas e desprendimentos, que o leva a se afastar de 

sua autoimagem infantil e se projetar gradativamente como adulto em um futuro 

próximo. Mas cabe ressaltar que as variações e peculiaridades de cada cultura 

atravessam este processo como uma fonte externa, de modo a favorecer ou 

dificultar as transformações vivenciadas.  

Aberastury e Knobel (1981) apresentam em seu livro “Adolescência normal: 

um enfoque psicanalítico”, algumas das principais características comuns da 

adolescência, reunidas sob a designação de “síndrome normal da adolescência” ou 

“normal anormalidade da adolescência”. Tal denominação reúne um conjunto de 

sinais e sintomas que caracterizam esta fase da vida, sendo elas: busca de si 

mesmo e da identidade, tendência grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, 

crises religiosas, deslocalização temporal, a evolução sexual desde o autoerotismo 

até a genitalidade, atitude social reivindicatória, contradições sucessivas em todas 

as manifestações de conduta, separação progressiva dos pais e por último as 

constantes flutuações do humor.  

Knobel (1981) aponta que o corpo e o esquema corporal são variáveis inter-

relacionadas não podendo se desconectar ao longo do processo de definição de si e 

da identidade.  Durante a adolescência inúmeras mudanças corporais ocorrem e a 

percepção que o adolescente tem desse novo corpo se molda a cada momento, de 

tal forma que a representação mental que o adolescente tem sobre seu próprio 
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corpo será estabelecida como consequência das experiências em contínua evolução 

que o permeiam. Aberastury e Knobel (1981) consideram a existência de três tipos 

de luto vivenciados na adolescência durante a aquisição da identidade, sendo eles: 

o luto pelo corpo infantil, o luto pelo papel e identidades infantis e o luto pelos pais 

da infância, que serão abordados ao longo deste trabalho. Nesse sentido, torna-se 

de fundamental importância a elaboração desses lutos, processo este que o obriga a 

uma modificação do esquema corporal, bem como do conhecimento físico que se 

tem do próprio corpo.  

Conforme assinalado por Knobel (1981), na busca por identidade, o 

adolescente recorre a situações que se apresentam como as mais favoráveis e que 

lhe proporcionem a sensação de segurança e estima pessoal. A uniformidade é um 

destes modos, pois exprime um duplo movimento de identificação em massa, em 

que todos se identificam com cada integrante de um dado grupo, recorrendo a 

comportamentos de cunho defensivo.  Neste sentido, para que se consiga o encaixe 

desejado no mundo, o grupo é utilizado como uma estratégia de apoio e refúgio, em 

que os adolescentes acabam por perpetuar um movimento de acolhimento e de 

reconhecimento mútuos por estarem vivenciando experiências de vida parecidas 

(DANTAS, 2002). 

Entretanto, as circunstâncias favoráveis nem sempre serão adotadas e 

consideradas a melhor escolha para o adolescente, que em certas situações, para 

conseguir desenhar e definir sua própria identidade pode recorrer a identificações 

com figuras negativas.  Frente às constantes pressões impostas pela realidade, o 

mesmo pode optar por situações de risco, sendo preferível ser considerada uma 

pessoa indesejável e rebelde a não ser ninguém (ABERASTURY e KNOBEL, 1981). 

Continuando a discussão sobre a formação da identidade, Knobel (1981) 

aponta que o adolescente pode vir a adotar também diferentes tipos de identidades, 

ou identidades transitórias. Segundo o autor, os períodos marcados por atitudes 

machistas no menino ou de manifestações precoces de sedução nas meninas, ou 

mesmo os comportamentos que ora exprimem um posicionamento mais adulto ora 

mais infantilizado, são manifestações desta transitoriedade da identidade. De 

maneira sucessiva ou simultânea, os adolescentes acabam por adotar estes 
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diferentes tipos de personalidade, de acordo com a situação vivenciada.  Segundo 

Knobel (1981):  

São aspectos da identidade adolescente, que surgem como uma de suas 
características fundamentais, relacionadas com o processo de separação 
que posteriormente poderá ser definitivo das figuras parentais, com 
aceitação de uma identidade independente. (KNOBEL, 1981, p.34) 

 

É importante ressaltar que adotar diferentes tipos de identidade pode ser 

resultado do manejo que o adolescente utiliza, considerando as ansiedades 

persecutórias e as capacidades destrutivas, uma vez que estas favorecem a 

fragmentação do ego. Neste processo de busca por sua identidade o adolescente 

“tenta refugiar-se ferreamente em seu passado enquanto tenta também projetar-se 

intensamente no futuro” (KNOBEL, 1981, p.34).  Na medida em que a realidade 

adulta é imposta e que as transformações corporais se tornam cada vez mais 

perceptíveis, o adolescente realiza o processo de luto, iniciando-o pela negação da 

perda do corpo infantil e posteriormente pela não aceitação do corpo que caminha 

para a maturidade.   

Outra característica da síndrome da adolescência é a tendência grupal, que 

adquire grande importância, uma vez que, o adolescente transfere para os 

integrantes do grupo parte da dependência que mantinha especialmente com os 

pais. Nesse sentido, o grupo possibilita um movimento transitório no mundo externo 

que reflete no alcance da individualização adulta. Knobel (1981, p.37) sinaliza que 

“em outro nível, as atuações do grupo e dos seus integrantes representam a 

oposição às figuras parentais e uma maneira ativa de determinar uma identidade 

diferente da do meio familiar”.  

O fenômeno grupal por sua vez se dá de forma tão intensa que por muitas 

vezes o adolescente vivencia a separação do grupo como algo insuportável. Desta 

forma, o jovem se identifica e segue os padrões estabelecidos por este grupo 

identificando-se com seus integrantes ao que se refere à moda, a forma de vestir-se, 

aos costumes e preferências de modo geral. É importante mencionar que o 

fenômeno grupal é um facilitador da conduta psicopática normal. Ante a perda do 

corpo infantil o adolescente se vê frente aos desafios inerentes também a perda dos 

papéis infantis, favorecendo assim ao surgimento de “condutas de desafeto, de 
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crueldade com os objetos, de indiferença, de falta de responsabilidade, que são 

típicos da psicopatia, mas que encontramos na adolescência normal”. (Knobel, 1981, 

p.38) Assim, a grande diferença entre o psicopata e o adolescente é de que no 

primeiro a estrutura se encontra cristalizada e rígida, enquanto no segundo é um 

reflexo do dinamismo desta fase, sendo manifestada de forma efêmera e 

circunstancial.   

Frente à aceitação de novas responsabilidades que são constantemente 

impostas, o adolescente se vê obrigado a renunciar aos papéis e identidades infantis 

até então exercidos, estabelecendo um processo doloroso e lento de luto frente à 

perda do status de criança. (ABERASTURY e KNOBEL, 1981) A realidade irá exigir 

diferentes tipos de tomada de decisão que dependem cada vez mais dele mesmo. 

Assim a dependência vivenciada com relação aos pais dá lugar ao início de sua 

independência ao assumir suas próprias escolhas. Portanto, o adolescente 

experimentará com certa confusão a adoção de novos papéis, uma vez que não se 

sente mais uma criança e tampouco um adulto.  

Desta forma, confrontado pela realidade externa, mediante as constantes 

imposições e necessidade de renunciar ao corpo infantil e à proteção familiar, o 

adolescente sentindo-se impotente e fracassado, pode recorrer a pensamentos para 

compensar suas perdas, refugiando-se, portanto, em seu mundo interior, numa 

tentativa de encontro consigo mesmo. À vista disso, a necessidade de intelectualizar 

e fantasiar é compreendida como mecanismo de defesa frente às situações de 

perda em que se objetiva um reajuste emocional que mesclará pensamentos 

concretos com fantasias infantis (KNOBEL, 1981). Esta fuga ao mundo interior 

promove um reajuste emocional, uma vez que favorece a intelectualização, em que 

o adolescente passa também a realizar questionamentos éticos, filosóficos e sociais.  

Em contrapartida, as incessantes flutuações de identidade podem ser 

experimentadas com tamanha angústia que frente aos constantes embates entre 

mundo interno e externo, o movimento de refiar-se em si mesmo, utilizado pelo 

adolescente pode refletir também sinais de crises que o mesmo possa estar 

enfrentando. 
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Com relação à religiosidade, o adolescente tende a adotar posicionamentos 

extremos, podendo manifestar-se ora como um ateu exacerbado ora como um 

místico fervoroso. Como decorrência das frequentes mudanças, um mesmo 

adolescente pode apresentar oscilações entre uma conduta e outra, podendo 

apresentar comportamentos que condizem com um profundo misticismo, fanatismo 

ou ateísmo. Tais mudanças são condizentes com os inúmeros questionamentos 

acerca de sua identidade que emergem em decorrência das flutuações do seu 

próprio mundo interno (KNOBEL, 1981).  

Knobel (1981) enfatiza ainda que as divindades religiosas, seja qual for a 

religião, podem representar para o adolescente uma espécie de saída mágica. No 

entanto, ao experimentar frustrações intensas e penosas o mesmo pode refugiar-se 

em um modo de negação dos princípios religiosos, podendo representar uma atitude 

compensadora e defensiva.  

Para Aberastury e Knobel (1981), a maneira de pensar de um adolescente 

modifica-se frente ao tempo e espaço, de tal forma que o mesmo experimenta certa 

deslocalização temporal em que, numa tentativa de manejo, converte o tempo em 

presente e ativo, como um processo defensivo de negação. Para o adolescente, 

tudo a sua volta se torna urgente não podendo haver postergações, vivenciando 

uma relação objetal com relação ao tempo e espaço, de forma a manejá-lo, 

conforme suas necessidades. Na medida em que começa a elaborar suas perdas e 

lutos, os conceitos de tempo são estabelecidos implicando no reconhecimento da 

dimensão temporal e nas distinções entre passado, presente e futuro (Knobel, 

1981).   

Em meio ao processo de evolução do autoerotismo à genitalidade, Aberastury 

e Knobel (1981) apontam que é possível observar uma constante oscilação entre as 

atividades de caráter masturbatório e o início dos exercícios genitais. Antes de iniciar 

sua vida sexual, o adolescente passa primeiramente por um processo de 

autoconhecimento do próprio corpo, em que se evidenciam atividades muito mais 

preparatórias do que procriativas, que somente se efetivam no início da vida adulta 

ou ainda quando se verifica maturidade genital na adolescência.  

É nesta fase que se evidencia o amor apaixonado que adquire manifestações 

peculiares, em que o adolescente demonstra seus sentimentos de forma intensa e 
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peculiar. As grandes paixões são vivenciadas com tamanha intensidade e 

profundidade que o adolescente sente que não poderia viver sem a pessoa amada. 

É comum que o jovem recorra a histórias de amor presentes em contos de fadas 

para idealizar a pessoa amada como um ser mágico, um príncipe ou princesa, e que 

o romance vivido terá um lindo e esperado “felizes para sempre”. O amor à primeira 

vista, nutrido por figuras idealizadas como atores, cantores, grandes celebridades, 

etc., também aparece nesta etapa assumindo o papel de substituto parental que o 

adolescente vincula com fantasias edípicas. 

Acerca da atitude social reivindicatória, Knobel (1981) pontua que, para o 

adolescente, a primeira expressão da sociedade é o meio familiar, desempenhando 

um papel decisivo e constituinte de sua conduta. Dessa forma, parte das oposições 

e conflitos vivenciados na família são transferidos para o meio social, e, por isso, o 

adolescente acaba por projetar no mundo suas frustrações, raivas, bem como suas 

atitudes destrutivas.  

Na medida em que as restrições sociais são impostas ao adolescente, se 

observa um intenso movimento reivindicatório numa tentativa de modificar a 

realidade que o cerca. Por sua vez, o mundo dos adultos, mediante a toda força e 

vitalidade apresentada pelos jovens, percebe tais ações reivindicatórias como 

ameaçadoras, reagindo, portanto, de forma a deslocalizar ou reprimir os 

adolescentes (KNOBEL, 1981). De acordo com Knobel, “na medida em que o 

adolescente não encontre o caminho adequado para a sua expressão vital e para a 

aceitação de uma possibilidade de realização, não poderá jamais ser um adulto 

satisfeito” (1981, p. 54). 

Outra característica apontada por Knobel (1981) é a conduta típica dos 

adolescentes marcada pela ação (acting out), em que até mesmo seus pensamentos 

são colocados em prática numa tentativa de controle. Entretanto o adolescente 

ainda que pretenda e se esforce, encontra inúmeras dificuldades para manter uma 

linha contínua, estável e permanente de sua conduta, condizentes a sua 

personalidade então instável e permeável.  Em virtude do exposto, Knobel (1981, 

p.56) discorre sobre “uma normal anormalidade, de uma instabilidade permanente 

do adolescente. Só o adolescente mentalmente doente poderá mostrar rigidez em 

sua conduta”. Dessa forma pode-se compreender que as sucessivas contradições, 
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caracterizam a personalidade do adolescente, atuando como mecanismos de defesa 

que perpassam o estabelecimento dos lutos vivenciados neste período. 

Também a elaboração do luto pelos pais da infância se torna fundamental 

nesta etapa da vida. Por conseguinte, o adolescente tem como uma de suas tarefas 

básicas se separar gradativamente das figuras parentais. Entretanto, este luto não é 

vivenciado apenas pelo adolescente, sendo também experimentado por seus 

genitores. Estes, por sua vez, ante o desprendimento que permeia o despertar da 

sexualidade, bem como a evolução da genitália de seus filhos, podem assumir um 

posicionamento de negação frente a este crescimento, favorecendo desta maneira 

ao aparecimento de angústias e conflitos.   

Segundo Knobel (1981) a internalização das boas imagens dos pais, com 

papéis bem definidos, sem ambiguidades ou encobrimentos, favorecem o processo 

de separação, facilitando, assim, o caminho do adolescente rumo à maturidade. Por 

outro lado, quando os pais não demonstram uma imagem estável de suas 

personalidades, o adolescente se sente obrigado a buscar a identificação com 

outras figuras adultas que lhe pareçam mais estáveis e seguras. Nestes casos, as 

identificações com ídolos do esporte, cinema, televisão, etc., se evidenciam. 

Convém pontuar que nas situações em que as figuras parentais não se apresentam 

de forma estável ou definida, o adolescente pode recorrer, ainda, a identificações de 

caráter patológicos, se valendo dessas, como mecanismos defensivos, chegando a 

reviver também os papéis que atribui ás pessoas ou personagens com quem se 

identificou.   

Knobel (1981) assinala que devido às perdas vivenciadas, não raro os 

sentimentos depressivos e angustiantes acompanham o adolescente. A maneira 

peculiar como lida com suas perdas e como elabora seus lutos, influenciará 

diretamente na intensidade e forma das flutuações de humor, bem como seu estado 

de ânimo.  Uma vez que a realidade nem sempre é capaz de satisfazer seus desejos 

ou sucumbir as suas idealizações, os sentimentos dolorosos surgem acompanhando 

as flutuações de humor como ansiedade e depressão. Entretanto, tais variações são 

típicas da adolescência, sendo necessário compreende-las sob a luz dos 

mecanismos de defesa e elaboração dos lutos (Knobel, 1981). 
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Os aspectos aqui discutidos sobre a perspectiva psicanalítica da adolescência 

e consequentemente acerca da síndrome normal da adolescência elucidam sobre a 

compreensão dessa etapa do desenvolvimento favorecendo a compreensão dos 

conflitos enfrentados pelo adolescente. Entender o adolescente sob este viés teórico 

facilita a compreensão de seu processo evolutivo bem como dos meios utilizados 

para a elaboração de sua identidade. Da mesma forma, tal perspectiva teórica pode 

lançar luz ao fenômeno de automutilação cometida por adolescentes, que vem se 

apresentando, atualmente, como um grave problema de saúde pública.  
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3. A Automutilação em adolescentes 

3.1 Definições e caracterização 

Na literatura científica o fenômeno da automutilação foi descrito formalmente 

pela primeira vez por Menninger (1938) em seu livro “Man against himself”. O autor 

descreve detalhadamente sobre as diferentes formas de suicídio e subcategorizou 

os comportamentos de automutilação como um suicídio parcial ou focal, sinalizando 

que tais ações poderiam ser analisadas como um processo de cura, utilizado para 

prevenir o suicídio completo.  

Contudo cabe ressaltar que existem relatos de diferentes formas de 

automutilação descritos ao longo da história da humanidade. Uma das citações mais 

antigas de autolesão realizada por cortes pode ser encontrada, por exemplo, em 

citações bíblicas que descrevem a história de um homem possuído por um demônio 

que estava chorando e cortando-se com pedras sendo, posteriormente, curado por 

Jesus via exorcismo (NOCK, 2010). 

Segundo Carraz, R., Ehrhardt, Y. (1973 apud Dicionário Internacional da 

Psicanálise, 2005, p.199) apresenta uma das definições do termo automutilação: 

 

Forjado a partir da raiz grega autos (si mesmo) e do verbo latino mutilare 
(mutilar, retalhar, cortar), o termo “automutilação” designa, no vocabulário 
psiquiátrico, as condutas caracterizadas por lesões físicas provocadas em si 
mesmo, pelo próprio sujeito, e cuja significação se apresenta muito diversa; 
alguns autores propuseram o termo “gestos com efeito auto vulnerante”, o 
que não pressupõe a intencionalidade.  

 
 

Na comunidade científica não existe um consenso sobre uma única 

nomenclatura a ser utilizada para definir os comportamentos autolesivos. Cabe 

ressaltar que terminologias distintas são utilizadas em diferentes grupos de trabalho 

dificultando o entendimento e a posterior comparação dos dados epidemiológicos, 

clínicos e de prevenção. (NOCK, 2010) 

Corroborando com estes dados, Muehlenkamp et al (2012), ao realizarem 

uma revisão sistemática de estudos empíricos a nível internacional sobre   

comportamentos autolesivos entre adolescentes nos anos de 2005 a 2011,  sugerem 

que devido a dificuldade em se estabelecer uma definição compartilhada sobre o 
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tema, torna-se complexo comparar as taxas de prevalência entre países. Esses 

autore sinalizam que a utilização de uma mesma nomenclatura promoveria o avanço 

das pesquisas sobre o tema da automutilação, de modo a identificar os fatores de 

risco entre diferentes países, permitindo que políticas internacionais possam ser 

desenvolvidas bem como estudos interculturais, visando prevenir tais 

comportamentos entre adolescentes.  

Nessa perspectiva, Nader e Boehme, (2003) afirmam que na literatura inglesa 

o termo automutilação encontra diversas nomeações como: non-suicidal selfinjury, 

selfinjury, self-mutilation, self-harm, self-cutting y self-agression. Já na literatura 

española encontram-se: auto mutilación, auto daño, auto agresión, auto heridas, etc. 

Entretanto, para estes autores o termo mais adequado para expressar esta prática 

seria autoagressão corporal, devido ao caráter mais amplo que permite descrever e 

abarcar melhor o fenômeno.  

Já Guerreiro e Sampaio (2013) pontuam que em Portugal os pesquisadores 

responsáveis pelo Plano Nacional de Prevenção do Suicídio optaram por descrever 

tal fenômeno como comportamentos autolesivos. Em pesquisas brasileiras o termo 

automutilação, segundo Bernardes (2015), é o mais encontrado, sendo descrito 

também em cartilhas do Ministério da Saúde. Por este motivo, esta designação será 

utilizada no presente trabalho. No entanto, é válido ressaltar que outras 

denominações também são encontradas na literatura brasileira, como por exemplo, 

lesão autoprovocada, autolesão, autoagressão, escarificação, etc.  

Favazza (2011) em sua descrição sobre o fenômeno da automutilação a 

definiu como autoagressões deliberadas resultando na destruição direta ou alteração 

do tecido corporal, sem a intenção consciente de cometer suicídio. Segundo este 

autor, a automutilação é um comportamento que desperta cada vez mais a atenção 

dos pesquisadores clínicos devido a grande prevalência e incidência na atualidade.  

A maior parte das pesquisas sobre automutilação se concentra em 

adolescentes e início da vida adulta, sendo poucas as pesquisas encontradas com 

amostras de crianças. Corroborando o exposto, diversos autores assinalam que a 

automutilação tende a ocorrer pela primeira vez durante a adolescência 

(MUEHLENKAMP et al., 2012; WHITLOCK et al., 2006; FAVAZZA, 2006). 

Entretanto, é difícil estabelecer a idade de início, uma vez que esta varia de acordo 
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com a população estudada. Washburn et al. (2012) consideram que a idade típica de 

início é entre 11 e 15 anos de idade. Já para Whitlock et al. (2006) em média os 

comportamentos autolesivos começam entre 14 e 15 anos de idade.  

Um dos aspectos revelados por Moran et al. (2012) foi a redução substancial 

na frequência de automutilações durante o final da adolescência, o que sugere que a 

maioria dos comportamentos autolesivos entre adolescentes diminui 

espontaneamente. Apenas 10% dos casos que iniciam na adolescência continuam 

na fase adulta e somente 2% relataram que o início da automutilação ocorreu na 

idade adulta jovem. Menos de 1% praticaram tais atos em ambas as fases, 

adolescência e adultície (MORAN et al., 2012). Embora se encontrem divergências 

entre os estudos clínicos, a idade média em que os comportamentos autolesivos 

cessam é em torno dos 20 anos (KLONSKY, 2011). 

De acordo com Klonsky (2011), é comum o uso de mais de um método para a 

prática da automutilação. Seu estudo mostrou que em 50% dos casos mais de um 

método era utilizado para provocar os ferimentos, em média dois tipos. Este aspecto 

também é comentado por Gratz (2001) em seu estudo que evidenciou que 68% dos 

indivíduos utilizaram mais de um método para se automutilar.  

As manifestações mais frequentes são cortes superficiais, arranhões 

extensivos, bater em partes do corpo e/ou contra a parede ou objetos, queimaduras, 

mordidas e interferência na cicatrização de ferimentos com aumento progressivo dos 

mesmos (FAVAZZA, 1998). Este mesmo autor enfatiza que, ao contrário do 

comportamento suicida, a automutilação está associada à baixa letalidade e à 

ausência de tentativas suicidas. 

É válido ressaltar que o ato de se beliscar com as unhas é exercido até o 

ponto em que o sangramento ocorra ou deixe marcas na pele; já o ato de bater-se é 

realizado até que este provoque hematomas ou sangramento. Quanto á perfuração 

da pele com objetos, essa se estende até a ocorrência de contusões, corte ou 

perfuração (WHITLOCK et al., 2006). É importante destacar também que as lesões 

ocorrem em mais de uma parte do corpo e as áreas mais atingidas são: braços 

(52,9%), pernas (24,7%) e barriga (16,7%), outras áreas do corpo (22,5%), verifica-

se que a parte frontal é comumente lesionada, justamente pela facilidade de acesso 

(MATOS et al., 2010). 
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Dados de uma pesquisa realizada no Brasil, com 31 jovens cuja faixa etária 

variava de 19 a 34 anos, aponta que os objetos mais utilizados para se automutilar 

eram giletes, navalhas e facas. Esta análise utilizou dados obtidos na internet a 

partir de um grupo de praticantes de automutilação de redes sociais. (DINAMARCO, 

2011). 

 

3.2 Incidência e Prevalência 

Na literatura científica não existe unanimidade entre os estudos acerca da 

prevalência da automutilação, pois diferentes estudos apresentam resultados 

bastante variáveis. As diferenças entre as designações, amostra e metodologia 

utilizada contribuem para a ocorrência das variações. Segundo Swannell et al. 

(2014), as estimativas de prevalência de automutilação ao longo da vida, 

procedentes da revisão da literatura mais atual sobre o tema apontam que a 

variação nos dados apresentados em diferentes trabalhos é de 1,5% a 54,8%.  

A discrepância entre os resultados é estudada por Muehlenkamp et al. (2012), 

que afirmam que a ferramenta de medição utilizada para constatar a automutilação 

influencia de maneira categórica para a confiabilidade das estimativas de 

prevalência. Verifica-se que a automutilação é comumente avaliada por meio da 

utilização de inúmeros tipos de ferramentas distintas, que levantam indicadores 

diferentes (SWANNELL, et al., 2014). 

Muehlenkamp (et al., 2012) ao analisarem as taxas de prevalência da 

automutilação entre adolescentes em níveis mundiais, subdividiu os estudos a esse 

respeito em dois grupos, devido as diferentes denominações encontradas. Os dados 

mostraram uma prevalência de 18,0% para comportamentos de autolesão não 

suicida (NSSI) e 16,1% para autoagressão deliberada (DSH). 

Em relação à população norte americana, um dos maiores estudos 

epidemiológicos realizados entre adolescentes (n = 61.767) por Taliaferro et al 

(2013) relatam uma prevalência estimada 7,3% para autolesão não suicida. Outra 

investigação com adolescentes e adultos jovens nos EUA revelou que a taxa de 

prevalência de pelo menos um incidente ao longo da vida, foi de 17,0%, sendo que 
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75% dos envolvidos praticaram atos de automutilação mais de uma vez (WHITLOCK 

et al,  2006). 

Em pesquisa realizada na Universidade de Massachusetts, Boston, com 150 

alunos de psicologia, os dados mostraram que 35% dos participantes da amosttra 

apresentaram pelo menos um histórico de automutilação, 15% relataram uma 

história de mais de 10 incidentes de automutilação e 9% mais de 100 incidentes no 

passado. (GRATZ, 2001) 

Outro estudo conduzido pela investigadora Ana Xavier, da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Coimbra, envolveu 2.863 adolescentes entre os 12 e 

os 19 anos, que frequentavam entre o 7º e o 12º ano de escolaridade. Os dados 

concluem que, desta amostra, cerca de 20% relataram ter exercido pelo menos uma 

vez na vida, comportamentos autolesivos (XAVIER, 2017). 

Em outro estudo clínico realizado com cerca de 30.000 adolescentes de 14 a 

17 anos, em sete países europeus, Madge et al. (2008) encontraram uma estimativa 

de prevalência média de 4,3% em meninos e 13,5% em meninas. Tal investigação 

viabilizou a comparação das taxas de prevalências entre os países participantes, 

corroborando com o pressuposto de que a automutilação apresenta resultados 

diferentes conforme a população estudada.  

Moran et al (2012), realizaram uma pesquisa em 44 escolas do estado de 

Victoria, Austrália, entre agosto de 1992 e janeiro de 2008, contando com a 

participação de 1802 pessoas que foram acompanhadas desde a adolescência até a 

idade adulta buscando identificar o percurso da automutilação. Os resultados 

apontaram que 8% dos participantes com idades entre 14 a 19 anos se 

automutilavam, sendo maior a prevalência de meninas, dado que corrobora os 

achados de outras pesquisas que evidenciam o sexo feminino como mais 

susceptível a automutilação.  (WHITLOCK et al., 2006; MADGE et al., 2008; 

XAVIER, 2017). 

Em amostras clínicas de adolescentes, a prevalência destes comportamentos 

é ainda maior, atingindo taxas que variam de 12 a 82% (Washburn et al., 2012). 

Quanto aos dados sobre comorbidade, YIP (2005) aponta que a automutilação 

ocorre em 70 a 80% dos casos em que os pacientes atendem aos critérios para 

transtorno de personalidade boderline, já em pacientes bulímicos nervosos a 
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associação à automutilação é relatada em 80% dos casos. No entanto, é válida a 

ressalva de que a automutilação em adolescentes não é um fenômeno exclusivo de 

indivíduos que sofrem de transtornos psiquiátricos. 

Se a literatura internacional apresenta dados de incidência e prevalência 

consistentes acerca desse fenômeno, o mesmo não acontece no Brasil. Segundo a 

psiquiatra da infância e da adolescência Jackeline Giusti, responsável pelo 

ambulatório de adolescentes e automutilação do Instituto de Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 

apesar da preocupação generalizada de que tal prática está em constante 

crescimento, não existe estimativa confiável da prevalência, entre a população geral 

de adolescentes e adultos jovens no Brasil, inexistindo estudos epidemiológicos 

sobre a automutilação na população brasileira (GIUSTI, 2013). 

 

3.3. Intervenção e tratamento 

Apesar da prevalência e do crescente interesse sobre a automutilação, 

verifica-se que poucos acompanhamentos psicoterapêuticos foram desenvolvidos 

especificamente para adolescentes. Entretanto, na literatura científica tais 

abordagens são as mais discutidas estando concentradas em psicoterapia 

ambulatorial, com pouca atenção para formas agudas de tratamento, como 

hospitalização, hospitalização parcial ou tratamento residencial (WASHBURN et al., 

2012) 

  A literatura científica internacional sugere que algumas diretrizes clínicas 

foram desenvolvidas para a orientação dos profissionais da saúde para o manejo de 

casos em que ocorra a automutilação. Entretanto, na maior parte destas diretrizes 

houve a combinação da automutilação que por regra possui um caráter não suicida 

com casos em que a intenção deliberada de suicídio está presente (WASHBURN et 

al., 2012)  

Em consonância com a literatura, em 2004, o Instituto Nacional de Saúde e 

Excelência Clínica, do Reino Unido publicou uma diretriz clínica para casos de 

automutilação deliberada de caráter suicida (DSH). Tal diretriz não é específica para 

casos de autolesão não suicida (NSSI) englobando também casos de 

autoenvenenamento, independentemente do propósito aparente do ato. As 
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intervenções psicoterapêuticas são pouco abordadas, expondo, entretanto, a 

necessidade de ao menos três meses de intervenção terapêutica intensiva para 

pessoas em que haja risco eminente de autodano repetitivo (WASHBURN et al., 

2012). 

A Royal Australian & New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP) 

publicou em 2009, diretrizes de prática clínica para automutilação, combinando a 

autolesão suicida e não suicida. As diretrizes do RANZCP fornecem detalhes sobre 

abordagens de tratamento recomendadas para a autolesão, como por exemplo: 

tratamento de doenças mentais associadas, prevenção de futuros danos pessoais, 

melhora das habilidades de enfrentamento, redução da angústia, prevenção ao 

suicídio, aumento do intervalo entre os autodanos, redução da gravidade da lesão e 

auxílio à família para que possa intervir e ajudar aquele que pratica o autodano 

(WASHBURN et al., 2012). 

Uma das exceções exibidas pela literatura é o Programa de Pesquisa e 

Treinamento de Primeiros Socorros em Saúde Mental da Universidade de 

Melbourne, que fornece diretrizes clínicas específicas para casos em que ocorra 

automutilação. Em suma o programa propõe métodos de como abordar e conversar 

com uma pessoa que pratica atos de automutilação, como por exemplo, o que fazer 

quando se testemunha alguém se automutilando, como encaminhar para o devido 

auxílio profissional e maneiras de manter a pessoa segura (WASHBURN et al., 

2012). 

As Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 

Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, no Brasil, postulam que:  

 

A violência autoinfligida do ponto de vista explicativo é vista hoje, dentro de 
três modelos principais: o sociológico que trata o fenômeno no contexto 
histórico e cultural; o psicológico que o trata como resultado de conflitos 
internos das pessoas; e o nosológico que o vê do ponto de vista da 
enfermidade. (BRASIL, 2010a, p. 108). 

 

Na cartilha do Ministério da Saúde, Linha de Cuidado para a Atenção Integral 

à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências: 

Orientação para Gestores e Profissionais de Saúde, a automutilação é descrita de 

forma sucinta, estando inclusa como uma das características do comportamento 

suicida (BRASIL, 2010b, p. 28). Contudo, verifica-se a falta de explanação teórica 
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que inviabiliza uma orientação eficaz e aprofundada para os profissionais de saúde 

sobre o tema. 

Segundo Bernardes (2015) não foi encontrado no Brasil uma cartilha 

contendo orientações específicas para os profissionais da saúde que trabalham com 

os adolescentes que praticam atos de automutilação. Neste contexto, faz se notar a 

falta de aprofundamento das políticas públicas de saúde sobre o assunto no Brasil.  

Porém, considerando as taxas apresentadas em investigações internacionais 

e ao aumento considerável de casos de adolescentes que se automutilam, deve-se 

considerar esse fenômeno com um grave problema de saúde pública, demandando, 

assim, investimentos em pesquisas e políticas públicas que, ao mesmo tempo em 

que procurem desvelar os aspectos sociais e psicológicos envolvidos, possam 

favorecer o delineamento de estratégias interventivas e de prevenção.  

 

3.4 Aspectos psicológicos e sociais envolvidos 

 

A automutilação exercida por um adolescente, seja qual forma o método 

adotado, cortes, queimaduras ou perfurações, está vinculada com a experimentação 

da dor física. Ao realizar este ato contra o próprio corpo, o físico se sobressai ao 

emocional, de tal forma que a atenção é voltada unicamente à dor vivenciada 

naquele momento. Desta maneira estes comportamentos adquirem um viés 

prazeroso, uma vez que a dor física se inscreve como substituto de algo insuportável 

no campo psicológico. 

Ao que diz respeito à prática da automutilação, esta ocorre de forma velada, 

pois a família e até mesmo os amigos desconhecem tal prática, e poucos sabem que 

os mesmos apresentavam tal comportamento. Poucos são os adolescentes que 

procuraram ajuda médica, ainda que os mesmos relatem que em diversas ocasiões 

seria necessária uma assistência devido aos danos provocados. A tendência para 

evitar a busca de ajuda profissional é notavelmente alta (WHITLOCK et al,  2006). 

Tais constatações corroboram para o entendimento deste fenômeno como 

uma prática silenciosa e geradora de vergonha e, justamente, por este motivo acaba 

por passar despercebida pelas instituições de saúde.  
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Nos manuais de psiquiatria a automutilação está associada a quadros em que 

ocorrem alterações da percepção de si, como um sintoma de quadros 

psicopatológicos relacionados a transtornos de humor, transtornos depressivos e 

transtornos de personalidade. A 5ª revisão do Manual de Diagnóstico e Estatística 

de Distúrbios Psiquiátricos (DSM-V) utilizou o termo autolesão não suicida para 

designar tal prática. Entretanto, foi adicionado como um diagnóstico em pesquisa, 

postulando que não há evidências suficientes para aprovar a inclusão da mesma 

como uma categoria oficial entre os demais diagnósticos de transtornos mentais, 

havendo a necessidade da realização de pesquisas mais específicas neste campo 

(DSM-V, 2014).       

Na literatura científica há evidências de que a automutilação exerce diferentes 

funções para cada pessoa, estando a serviço de finalidades distintas (Klonsky, 

2007). Ainda que a singularidade de cada indivíduo seja levada em consideração, 

parecem existir semelhanças entre os adeptos às práticas de automutilação. A 

compreensão do fenômeno possibilita conhecer os determinantes subjacentes ao 

ato, assim como seu significado e a função que a automutilação cumpre para cada 

um que a pratica. Desta forma, diversos autores buscam contextualizar os 

comportamentos apoiando-se em correntes teóricas distintas visando ao 

estabelecimento de modelos explicativos confiáveis (NOCK, 2010).  

No entanto, constata-se como fator limitante para a compreensão deste 

fenômeno a escassez de informações, sobretudo, com relação ao motivo pelo qual 

os adolescentes se automutilam, bem como os fatores associados ao 

comportamento mencionado. Apesar da carência de informações, a literatura no que 

tange as razões da automutilação é unânime em postular que os motivos para tal 

prática podem ser “entendidos à luz das dimensões psicológica, social e biológica”. 

(RÓIAS, 2016, p.24)  

Segundo Klonsky, (2007) a automutilação pode ser equiparada a uma 

estratégia de regulação emocional. Em outras palavras, a pessoa passa a ferir seu 

corpo como uma estratégia de redução dos problemas emocionais, uma vez que a 

dor psicológica adquiriu um viés incontrolável, ao passo que a dor física é palpável, 

podendo ser posteriormente controlada. Neste sentido a incapacidade do 

adolescente em manejar e controlar tais impulsos se torna uma das preocupações. 
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O alívio experimentado após o ato da automutilação se torna desejado, levando 

aqueles que praticam a uma tendência a repetição do comportamento 

supramencionado.  

Desta forma percebe-se que o alívio é descrito como um dos sentimentos 

mais frequentes após o comportamento de automutilação em adolescentes. De 

forma instantânea e imediata, ocorre a diminuição das tensões que antecipam o ato. 

Nessa perspectiva, Bernardes (2015, p.90) diz que: 

 

A automutilação ocorre após um evento estressor e, assim, é escolhida 
como uma maneira de lidar com a raiva dirigida ao mundo. O medo de 
aniquilar ou de ser aniquilado faz com que o direcionamento da ação 
voltada para o mundo volte-se para si. 

 
 

Eventos geradores de estresse acompanham o cotidiano de um adolescente, 

e por isso a automutilação por estar associada ao estado de alívio obtido 

posteriormente à prática, sendo visto como uma maneira de amenizar tais 

sentimentos. A inabilidade e o medo se mesclam, tornando a automutilação uma 

prática frequente no cotidiano adolescente. Nesse sentido, de acordo com Giusti 

(2013), os motivos mais frequentemente relacionados à automutilação são: parar 

sentimentos ruins (75%), aliviar sensações de vazio (70%), se castigar (70%), sentir 

algo, mesmo que fosse dor (47,5%) e sentir-se relaxado (40%).  

Segundo Dinamarco (2011) a automutilação deve ser entendida como um 

sintoma. Para a autora, ao analisar a automutilação em uma comunidade virtual de 

automutiladores, aponta que a mesma deve ser compreendida como um sintoma, 

uma vez que esta prática assume um papel notoriamente exaltado por quem a 

pratica, realizado como um ritual, em que se escolhem os objetos utilizados para a 

realização do corte e, ainda, por seus integrantes exporem gostos pessoais por 

filmes, livros e músicas, como sendo influenciados pela prática da automutilação. A 

autora assinala, assim, que a exaltação ao sintoma aparece por diversas vezes 

embutindo elementos subjetivos que são exemplificados através das escolhas 

realizadas por cada integrante do grupo.  

Outro apontamento que reforça o entendimento da automutilação como um 

sintoma é o caráter repetitivo, ritualizado e compulsivo característicos desta prática. 
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Dinamarco (2001) pontua que, numa perspectiva psicanalítica, a pulsão contida no 

sintoma se amplifica, invadindo o corpo e a psique, não se limitando apenas ao 

corte, mas também ao surgimento de outras atitudes vinculadas a ele. Desta forma, 

o prazer que a identificação proporciona é observada mediante o estabelecimento 

de um limite entre o Eu e o outro. Ao se deparar com a possibilidade da perda de 

sua identidade, o corte então surge como forma de “religar o sujeito à vida” 

(DINAMARCO, 2011, p. 27). 

As cicatrizes por sua vez, provenientes da automutilação podem perdurar por 

toda uma vida, fato que também resulta no isolamento, por ser percebido por quem 

exerce tal prática como um fator que acarreta desmoralização social (FAVAZZA, 

2006). O caráter irreversível que as cicatrizes produzem ao corpo tem sido um 

aspecto preocupante na atualidade, sendo estudado por diversos autores, que 

esquadrinham o entendimento deste aspecto tão peculiar.   

Entretanto, há de se pontuar que os cortes provenientes da automutilação 

bem como suas cicatrizes não são realizados para serem mostrados, diferindo-se 

neste ponto das tatuagens. Tais cortes são escondidos do olhar alheio, por 

produzirem críticas, julgamentos, e por ser alvo de preconceitos. 

Nesse contexto, Paola Mieli (2002) psicanalista italiana, em seu texto “Sobre 

as manipulações irreversíveis do corpo”, discorre sobre as diferentes formas de 

manipulações voluntárias e irreversíveis do corpo, citando as tatuagens, cirurgias 

plásticas e as cicatrizes voluntárias. A autora volta-se para o caráter instável e 

oscilatório da imagem do eu. Segundo a autora (2002, p.11) a “manipulação 

irreversível é uma tentativa de dar estabilidade a uma forma que oscila”. Desta 

maneira, através do corte se conseguiria estabelecer o desenho imaginário do eu 

corporal, instituindo assim uma demarcação territorial. A pessoa estaria, portanto, “a 

procura de um corte simbólico que dá forma definida a um contorno flutuante” (p.16), 

ou seja, algo que sinaliza um acontecimento, uma marca, chamada por ela de 

“landmark”. Assim as inscrições destas marcas, destas cicatrizes, assumem o 

caráter de linha fronteiriça entre o Eu e o Outro, uma “inscrição simbólica que, no 

próprio ato de sua sedimentação, permitem ao sujeito passar a um novo estado” 

(MIELI, 2002, p. 21). Logo, o existir se torna vinculado à inscrição de tal modificação, 

permitindo que o mesmo se reconheça através desta marca.  
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A partir do exposto, verifica-se que as motivações para a prática da 

automutilação em adolescentes está diretamente relacionada aos aspectos afetivos, 

podendo ter suas raízes em vivências emocionais bastante primitivas, localizadas 

nas primeiras relações com o outro e no estabelecimento do Eu.  Assim, acredita-se 

que a psicanálise de orientação winnicottiana pode lançar luz na compreensão da 

etiologia desse fenômeno, considerando que Winnicott, célebre psicanalista inglês, 

dedicou várias décadas ao estudo do desenvolvimento emocional primitivo e aos 

diferentes transtornos psíquicos muito presentes na clínica contemporânea.  
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4. A AUTOMUTILAÇÃO EM ADOLESCENTES NA PERSPE-

TIVA DA PSICANÁNALISE DE WINNICOTT 

 

 Para discorrer acerca das contribuições da psicanálise de orientação 

winnicottiana para a compreensão da automutilação em adolescentes torna-se 

necessário, primeiramente, discutir como esse autor concebe os diferentes 

transtornos psíquicos, tendo como sustentação a teoria por ele construída sobre o 

desenvolvimento emocional. Assim, a seguir são apresentadas as principais 

características da dita teoria, as psicopatologias associadas, para, finalmente, tecer 

algumas considerações sobre o fenômeno objeto desse trabalho. 

4.1 A teoria do desenvolvimento emocional primitivo de Winnicott  

 

No decorrer de sua obra Winnicott dá ênfase à influência do ambiente sobre o 

desenvolvimento psíquico do ser humano. Segundo o autor, todo ser humano traz 

consigo uma tendência inata para se desenvolver e a se unificar, tendência esta que 

se atualiza em meio ao funcionamento dos processos de maturação. Por 

conseguinte, os referidos processos de maturação e expressão referentes ao plano 

psíquico se aplicam à formação e a evolução do Eu, do Isso e do Supereu, assim 

como ao estabelecimento de mecanismos de defesa elaborados pelo Eu (NASIO, 

1995). 

Para Winnicott, a saúde psíquica seria tecida mediante o livre desenrolar de 

tais processos de maturação. Cabe destacar que o ambiente, que é decisivo para o 

desenvolvimento dos processos de maturação, atuará como facilitador ou entrave 

para tal desenvolvimento, sendo de início, representado pela figura da mãe ou pelo 

responsável pela criança que exerce tal função (NASIO, 1995). 

Segundo Saes (2003), o processo de amadurecimento se inicia na gestação, 

momento em que o bebê, tendendo a se integrar, parte rumo ao estado de unidade, 

iniciando as distinções entre Eu e não Eu. Contudo, desde esses momentos iniciais 

o ambiente já imprime influências decisivas. Sobre isso, Winnicott afirma que não é 

possível descrever o bebê em seus estágios iniciais sem antes falar do ambiente, ou 
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em suas palavras: “ao considerarmos um bebê, também consideraremos as 

condições ambientais e, por trás delas a mãe” (WINNICOTT, 1964/1987, p.29). 

Destacando a importância da interação entre o ambiente e o desenvolvimento 

psíquico do ser humano, Winnicott teorizou sobre este processo de amadurecimento 

discorrendo sobre a existência de três fases de desenvolvimento relacionadas à 

dependência, que são: dependência absoluta, dependência relativa e rumo à 

independência. Nas palavras do autor: 

 

O desenvolvimento, em poucas palavras, é uma função da herança de um 
processo de maturação, e da acumulação de experiências da vida; mas 
esse desenvolvimento só pode ocorrer num ambiente propiciador. A 
importância desse ambiente propiciador é absoluta no início, e a seguir 
relativa; o processo de desenvolvimento pode ser descrito em termos de 
dependência absoluta, dependência relativa e um caminhar rumo à 
independência. (WINNICOTT, 1965/2001, p. 27). 
 

 

Segundo Ferreira (2010), a passagem do bebê por estas fases, quando 

efetuada de forma bem sucedida, se fundamenta pelo existir de um ambiente 

suficientemente bom, um facilitador exercido inicialmente pela figura da mãe.  A 

seguir serão discutidas as fases do desenvolvimento afetivo, de acordo com o 

pensamento winnicottiano. 

 

4.1.1 Fase da dependência absoluta  

 

A fase de dependência absoluta inicia-se no nascimento do bebê, indo até os 

seis primeiros meses de vida. Nesta etapa, a criança encontra-se num estado de 

dependência absoluta do meio e dos cuidados recebidos, expressos pela figura da 

mãe ou de seu respectivo cuidador (NASIO, 1995). O bebê não possui controle 

algum para com o ambiente, encontrando-se em extrema vulnerabilidade física e 

afetiva, uma vez que depende exclusivamente de seu cuidador.  

Segundo Winnicott (1964/1987) nesta etapa o bebê depende inteiramente do 

mundo, sendo este apresentado pela figura materna, com quem é estabelecida uma 

relação de dependência absoluta. Este mesmo autor sustenta que: 
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A história do desenvolvimento infantil é uma história de dependência 
absoluta, que avança firmemente através de graus decrescentes de 
dependência. (...) É importante reconhecer o fato da dependência. A 
dependência é real. É tão óbvio que os bebês e as crianças não conseguem 
se virar por si próprios, que as simples ocorrências da dependência passam 

facilmente despercebidas (Winnicott 1964/1987, p.73). 

 

É notável pontuar que o bebê desconhece seu estado de dependência 

absoluta para com o mundo que o permeia, pois nesse momento não há, ainda, 

distinções entre ele e o mundo, os dois não estão separados, são uma única coisa 

(NASIO, 1995). Winnicott (1990) afirma que o bebê nessa etapa do 

desenvolvimento, ainda, não possui uma unidade emocional, o bebê. Portanto no 

início de seu amadurecimento, a criança encontra-se num estado de não integração.  

Para Winnicott (1990), a não integração é acompanhada por um estado de não 

consciência, e deste modo fica evidente um período marcado pela “ausência de 

globalidade tanto no tempo quanto no espaço” (p.136).  

A partir da teoria winnicottiana, Frota (2006, p.54) compreende que cada bebê 

traz consigo uma tendência inata rumo ao amadurecimento e à integração, 

entretanto, pontua que esta tendência, pode ou não ser cumprida, uma vez que 

depende não somente do aparato biológico como também do meio social que 

circunda o bebê. Sobre isso, Winnicott afirma: “se o ambiente facilitador não for 

satisfatório, rompe-se a linha da vida, e as tendências herdadas, muito poderosas, 

não podem levar a criança à plenitude pessoal" (WINNICOTT, 1999, p. 139). 

Na fase de dependência absoluta o bebê possui tarefas a realizar sendo que 

a mãe é a facilitadora deste amadurecimento, bem como de suas realizações. Faria 

(2012) aponta que o bebê precisa realizar tarefas importantes, como a integração e 

a personalização, sendo estas primordiais para o estabelecimento da relação 

psicossomática do sujeito. Corroborando as afirmações deste autor, Saes (2003), 

salienta que a mãe suficientemente boa é aquela que fornece condições para 

concretização de tais tarefas, exercendo também o papel de protetora das intrusões 

e falhas ambientais, além de cumprir a função de ego auxiliar, justamente pelo fato 

do bebê não separar o não-Eu do Eu.  

Desta forma, o bebê, na fase de dependência absoluta, se relaciona de forma 

subjetiva com os objetos, pois os mesmos não são percebidos de forma objetiva por 
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ele. Na realidade, o perceber de tal separação entre Eu e não-eu se dará de forma 

gradativa. O bebê, então, nessa etapa do desenvolvimento, acredita que todas as 

suas necessidades são atendidas de forma natural, inexistindo capacidade de sua 

parte para o reconhecimento das mesmas, apenas vivenciando-as (FERREIRA, 

2010). 

Nesta fase, as necessidades do bebê são em sua maioria corporais, no 

entanto, permanecem as necessidades pertinentes ao desenvolvimento psíquico do 

Eu, sendo tarefa da mãe se adaptar para que a concretização de tais aspectos de 

fato ocorra. A “mãe-ambiente” deve, portanto, se adaptar às necessidades de seu 

filho, conseguindo entende-las para realiza-las. Este movimento ocorrerá de forma 

adequada através do modo como a mãe efetua os cuidados para com seu filho, no 

modo como o segura, como o olha e o manipula, transformando sua preocupação 

materna em cuidados corporais (FARIA, 2012).  

Segundo Winnicott (1979/1983) a partir do fenômeno descrito por ele como 

“preocupação materna primária”, a mãe conduzirá o bebê para que este alcance sua 

integração.  Por sua vez para que o processo de integração ocorra, será necessária 

a presença de um ambiente facilitador, de uma mãe devotada que por meio dos 

cuidados despendidos a seu bebê e através da técnica utilizada, favoreça ao recém-

nascido que consiga unir seus pedaços, estabelecendo uma unidade, para que a 

formação do Eu ocorra.  

A preocupação materna primária pode ser considerada como um estado 

psicológico, pertinente ao vínculo entre mãe e bebê, em que ambos se encontram 

ligados de maneira quase visceral, uma verdadeira fusão emocional, em que ela é o 

bebê e o bebê é ela. Segundo Winnicott (1979/1983), este vínculo se inicia durante a 

gravidez e de forma sensível e gradualmente a mãe vai se identificando com o filho. 

Sobre este aspecto ele assinala:  

 

Gradualmente, esse estado passa a ser o de uma sensibilidade exacerbada 
durante e principalmente ao final da gravidez. Sua duração é de algumas 
semanas após o nascimento do bebê. Dificilmente as mães o recordam 
depois que o ultrapassaram. Eu daria um passo a mais e diria que a 
memória das mães a esse respeito tende a ser reprimida. (Winnicott, 
1945/2000, p.401) 
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Para que o bebê possa confiar no meio, este momento é de fundamental 

importância, pois a mãe volta-se exclusivamente para suprir as necessidades de seu 

bebê, afastando seu interesse por outras demandas que a permeiam (SANTOS e 

MOTTA, 2014). 

Santos e Motta (2014, p. 520) mencionam ainda que a mãe também necessita 

de um “ambiente acolhedor e facilitador”, que lhe permita voltar sua atenção e 

interesse integralmente ao filho.  Desta forma, a capacidade da mãe em se adaptar 

a seu bebê deve ser compreendida como uma conquista, facilitada por um entorno 

que favoreça a preocupação materna primária.  

Winnicott (1958/2000) pontua que algumas mulheres podem enfrentar 

problemas para cumprir as funções maternas, justamente por não serem funções 

inatas. Segundo Winnicott (1958/2000, p. 402), estas mulheres: 

 

Não conseguem preocupar-se com o seu bebê a ponto de excluírem 
quaisquer outros interesses, de maneira normal e temporária. É possível 
inclusive imaginar que com algumas dessas pessoas ocorre uma ‘fuga para 
a sanidade’. Algumas delas têm certamente outras preocupações 
importantes, que não abandonam muito prontamente, ou talvez não 
consigam deixá-las de lado até terem o seu primeiro bebê. (WINNICOTT, 
1958/2000, p. 402). 

 

Por este mesmo motivo, em diferentes gestações uma mulher pode 

apresentar–se de maneira distinta ao exercer os cuidados para com seus filhos 

(WINNICOTT, 1958/2000), o que reforça a ideia de que não se trata de uma 

capacidade inata, sendo necessário também um ambiente que propicie condições 

necessárias para que ela consiga manifestar e voltar seu interesse e afeto para seu 

bebê.  

Assim, se tudo correr bem e a genitora ou cuidadora conseguir desenvolver a 

preocupação materna primária, o cuidado materno será empregado através de três 

funções: a apresentação do objeto, o holding e o handling, que ocorrem de forma 

simultânea (NASIO, 1995).  

A função materna de apresentação do objeto diz respeito à maneira como o 

bebê se relaciona com os objetos, bem como ao reconhecimento dos mesmos como 

algo externo a ele. Winnicott descreve este momento como a “primeira mamada 

teórica”, referindo-se à apresentação do seio materno no momento em que o bebê 
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demanda a saciedade de sua necessidade de se alimentar. Assim, a mãe é a 

responsável pela apresentação do mundo para seu filho, pois é ela quem estabelece 

o primeiro contato dele com a realidade.  

Segundo Faria (2012), se o ambiente apresentado pela mãe consegue 

satisfazer as necessidades do bebê, este o vivencia como se tivesse sido capaz de 

criá-lo, sentindo-se onipotente, uma vez que tem a sensação de ter criado o objeto 

que o satisfaz. No momento em que sente fome o seio surge e o alimenta, o que 

possibilita ao bebê sentir-se criador de seu próprio mundo. Para Winnicott 

(1968/1988), a criatividade do recém-nascido é despertada neste momento de 

invenção do objeto que o alimenta. Entretanto, este momento somente se vivenciado 

caso a mãe esteja sensível e atenta o bastante para conseguir se adaptar e 

identificar as necessidades de seu filho.  

Após este primeiro momento em que a mãe oferece o seio ou a mamadeira, 

“o bebê está pronto para criar e a mãe torna possível para o bebê ter a ilusão de que 

o seio e aquilo que o seio significa foram criados pelo impulso originado na 

necessidade” (WINNICOTT 1988/1990, p. 121). Desta maneira, o bebê está apto 

para imaginar, criar e, portanto encontrar o seio. No momento em que a mãe oferta o 

seio, ela dá ao bebê a ilusão de tê-lo criado. Sobre isso Winnicott comenta: 

 

Temos que dizer que o bebê criou o seio, mas não poderia tê-lo feito se a 
mãe não tivesse chegado com o seio exatamente naquele momento. O que 
se comunica ao bebê é: Venha para o mundo de uma forma criativa, crie o 
mundo; só o que você criar terá significado para você. (Winnicott, 
1968/1988, p. 89-90). 

 

Da mesma forma, a realização por sua vez também é favorecida por meio da 

apresentação do objeto pela mãe. Laurentiis (2008, p.71), assinala que “por meio do 

encontro, mágico e paradoxal, em que, ao conceber o objeto, ele já está lá para ser 

concebido, o bebê o encontra de fato, materialmente, e não só em sua imaginação”.  

Já a função materna correspondente ao manejo, foi descrita por Winnicott de 

“handling”, englobando os aspectos relacionados aos cuidados para com o bebê, a 

forma como é cuidado e tratado. Através do manejo delicado, sensível e cuidadoso, 

exercido pela mãe, a relação entre ambos vai sendo estabelecida e mantida 

gradualmente. Tal contato físico permite a criança construir imaginariamente seu 
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próprio corpo e posteriormente, reconhecê-lo. Segundo Frota (2006) nesta tarefa a 

mãe favorece o alojamento da psique no corpo, ou seja, a localização do bebê no 

próprio corpo.  

Faria (2012) pontua que no início de sua vida, o recém-nascido pode ser 

compreendido como um ser dotado de partes ainda não integradas, sendo por meio 

do colo que a mãe sustentará e acolherá seu bebê. A este conjunto de cuidados que 

abarcam a sustentação do bebê Winnicott chamou de “holding”.  

É através do holding que o bebê experimentará sensações de integração, 

pois o mesmo possibilita que suas partes não integradas sejam reunidas. Phillips 

(2006) pontua que através do cuidado da mãe, o bebê é aquecido, abraçado, 

banhado, embalado e nomeado, de tal forma que é possível integrar-se. Todos os 

cuidados que envolvem o manejo do bebê desde aqueles que compreendem sua 

higiene, bem como o modo carinhoso de massageá-lo ou fazê-lo dormir, favorecem 

o processo de integração. Por meio dos cuidados físicos perpetrados pela mãe o 

bebê tem a possibilidade de sentir seu amor. Dessa forma, o conjunto de cuidados 

quando realizado de forma afetuosa, amorosa e atenciosa favorece o processo de 

integração do recém-nascido, uma vez que este pode sentir que está no próprio 

corpo.  

Desta maneira tanto o holding e como o handling só podem ocorrer de forma 

satisfatória, mediante a presença de uma mãe uma mãe zelosa e carinhosa. Mas, 

além disso, é necessário que ela esteja identificada e que consiga observar e se 

adaptar prontamente para atender às necessidades de seu bebê.  

Deve-se salientar que, segundo Winnicott (1988/1990), para que o alojamento 

da psique no corpo ou o processo descrito por ele como personalização ocorra é 

necessário um ambiente bom o bastante que facilite tal acontecimento que faz parte 

do processo de desenvolvimento do indivíduo. Nas palavras do autor:  

 

Universalmente, a pele é de importância óbvia no processo de localização 
da psique exatamente no e dentro do corpo. O manuseio da pele no 
cuidado do bebê é um fator importante no estímulo a uma vida saudável 
dentro do corpo (...) (Winnicott, 1988/1990, p. 143). 
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O bebê ao ser tocado tem sua pele estimulada, e dada estimulação, 

desempenha um papel crucial neste momento. Abram (2000, p.138) aponta que “o 

toque que é suficientemente-bom inaugura uma psique que habita o soma”. Desta 

forma, a personalização não é um processo óbvio, não é automático devendo ser 

compreendido como uma conquista. De acordo com Winnicott (1988/1990, p.143) “a 

localização da psique no corpo se trata de algo a ser alcançado. É uma aquisição 

que de modo algum se encontra ao alcance de todos”.  

Quando a integração e a personalização foram minimamente alcançadas de 

forma satisfatória, a criança está apta, aos poucos, de desfazer a identificação com 

a mãe suficientemente boa e adentar a próxima fase, descrita por Winnicott de Fase 

de Dependência Absoluta. Essa discussão é feita abaixo.  

 

4.1.2 Fase da dependência relativa 

A fase de dependência relativa inicia-se aos seis meses de vida indo até os 

dois anos. Neste período, ao contrário da fase anterior, a criança está em um estado 

de dependência relativa para com o meio.  

Nasio (1995) pontua que após o bebê experimentar a ilusão de ser 

onipotente, de poder criar os objetos de suas necessidades, assim como o fato dele 

e sua mãe serem uma única pessoa, a criança pouco a pouco vai descobrindo que 

está separada da mãe e que depende da mesma para que suas necessidades 

sejam satisfeitas. Segundo Frota (2006), o bebê nesta fase não deixa para trás a 

criação, ele apenas abandona a onipotência da criação.  

Para Nasio (1995), na fase da dependência relativa a criança começa a se 

conscientizar de sua sujeição e, por conseguinte tolera com mais facilidade as falhas 

de adaptação do ambiente, sendo capaz de se desenvolver mediante as mesmas.  

Frota (2006, p.56) pontua que a distinção entre este o estágio da dependência 

relativa e o estágio anterior é que neste momento ocorrerá a “desadaptação da mãe 

às necessidades do filho”.  Entretanto, a criança ainda necessita da ajuda da mãe 

para continuar a progredir e se desenvolver.  Por conseguinte Winnicott (1975/1982, 

p. 102) pontua que: 
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Gradativamente a mãe habilita a criança a aceitar que, embora o mundo 
possa fornecer o que é preciso e procurado e que pode, portanto, ser 
criado, não o fará automaticamente, nem no momento exato em que a 
disposição surge ou o desejo é sentido. (Winnicott, 1975/1982, p. 102) 

 

Ao chegar nesta fase a criança, então, já progrediu consideravelmente, 

estando em condições de realizar o reconhecimento tanto dos objetos como das 

pessoas como parte de uma realidade externa a ela. A mãe já é percebida como 

separada dela e nesta fase a criança já consegue alcançar a união entre sua vida 

psíquica e seu corpo. A capacidade de se situar no tempo e espaço também se 

desenvolveu, assim como a possibilidade de atuar e se antecipar frente aos 

acontecimentos que a permeiam (NASIO, 1995).  

Nasio (1995) aponta que com relação à mãe também houve uma evolução 

psíquica, pois, ela, aos poucos, vai se desligando do estado de identificação com o 

filho, que na fase anterior fora extremamente intensa, passando a reconduzir 

atividades que foram deixadas de lado, retomando por sua vez sua carreira 

profissional e ou mesmo pessoal, e introduzindo, aos poucos, as falhas de 

adaptação.  

Segundo Frota (2006), nesta fase também ocorrem os processos que 

permitem ao bebê lidar com a desadaptação materna. Para Winnicott (1975, apud 

Frota, p.57) “existe um espaço entre a dependência absoluta e o mundo subjetivo, e 

a dependência relativa e o mundo objetivo, o qual nomeia de transicional”. As 

ocorrências que se dão neste espaço permitem que o bebê saia da onipotência da 

criação e experimente a desilusão.  

Assim, a ilusão abre espaço para as desilusões, pois de maneira gradual a 

mãe vai se separando de seu filho e este para tolerar o afastamento fará uso de 

recursos que lhe permitam vivenciar tais experiências geradoras de angústia. A 

criança passa, então, a eleger objetos tais como ponta da fralda, bichinhos de 

pelúcia, a ponta do lençol, etc., que possibilitem de alguma forma representar a mãe 

e que possam ajudá-la a enfrentar estes momentos de angústia. Winnicott chamou 

estes objetos de “objetos transicionais”, que adquirem grande importância para a 

criança que, por ocasião especialmente das separações da mãe, lança mão destes 

recursos para lidar com a angústia vivida. 
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Contudo, Nasio (1995) ressalta que a existência em si de um objeto não é o 

mais importante, mas sim a existência de um espaço transicional que possa ser 

habitado pelo fenômeno transicional. Este espaço serve como uma defesa criada 

pela criança frente a angústia vivenciada. Sobre tais conceitos Winnicott, afirma: 

 

Introduzi as expressões ‘objeto transicional’ e ‘fenômeno transicional’ para 
designar a área intermediária da experiência, entre o polegar e o ursinho, 
entre o erotismo oral e a verdadeira relação objetal, entre a atividade da 
criatividade primária e a projeção do que já teria sido introjetado, entre a 
não consciência e primária da dívida e o reconhecimento da dívida 
(WINNICOTT, 1958/2000, p. 317). 
 
 

Segundo Dias (2003), a realidade somente ganha significado através da 

criatividade, pois sem ela a realidade não adquire sentido, sendo o objeto 

transicional aquele que torna viável este contato. Desta forma, o espaço transicional 

marca também o desenvolvimento da criatividade, que persiste ao longo da vida, 

sendo ocupado por atividades lúdicas e criativas, tendo por função aliviar o indivíduo 

frente às constantes tensões suscitadas pelo manejo da realidade interna versus a 

realidade externa (NASIO, 1995, p.194).  

Galván e Amiralian (2009) apontam que as falhas de maternagem prejudicam 

o indivíduo em seu sentimento de continuidade de ser, na constituição de um “si 

mesmo”. Desta maneira, caso o espaço transicional não seja favorecido ao longo 

deste processo de amadurecimento emocional, poderá resultar em defesas como o 

“falso self”, uma vez que mediante as falhas ambientais, o mesmo se constitui na 

tentativa de substituir uma maternagem que não fora eficiente e que falhou.  

Segundo Galván e Amiralian (2009, p.52) o falso self se constitui em 

substituição a uma mãe que em sua incapacidade de reconhecer a singularidade 

das necessidades de seu bebê o obriga a se submeter e acomodar-se frente às 

insuficiências do ambiente. Para Phillips (2006, p.190) o falso self “trata-se de uma 

forma primitiva de autossuficiência na ausência do cuidado”. Mediante as falhas 

ambientais o falso self visa à proteção do verdadeiro self, para que este continue a 

se desenvolver. Winnicott (1969/1994) afirma que a existência por meio de um falso 

self tornaria a vida vazia de sentido e que ela estaria envolta por um sentimento de 

irrealidade ou mesmo de que não há razões para se viver.  
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Como dito, permeada por sentimentos de culpa e angústia depressiva, a 

criança se empenha em atividades que lhe permitam reparar e restaurar a figura 

materna. Tal reparação para ser bem sucedida demanda a presença de uma mãe 

que sobreviva aos ataques de seu filho e que acolha o gesto da criança. Laurentiis 

(2008, p.19) pontua que na teoria winnicottiana através do gesto espontâneo, 

quando este é atendido é dada a possibilidade ao bebê de explorar e descobrir, 

podendo assim dar sentido a si mesmo e ao outro, “um sentir-se real”. Entretanto a 

autora assinala que é necessário um ambiente que consiga acolher os gestos do 

bebê, proporcionando, assim, um enquadre humano que vá ao encontro de suas 

manifestações (LAURENTIIS, 2009).  

Sobre a dependência relativa Dias (2003, p.110) aponta que:  

 

À medida que o bebê alcança mais maturidade, a dependência torna-se 
cada vez menor por adaptar-se continuamente ao processo de mutação e 
amadurecimento da criança, a mãe favorece a desadaptação gradual, e ela 
o faz falhando gradualmente na adaptação à necessidade, de modo a 
ajudá-lo a separar-se dela e a permitir-lhe viver a dependência relativa, para 
que faça as passagens que levam à independência.     

 

Neste momento o bebê já pode ser capaz de dizer "Eu sou". Após todas as 

experiências, o bebê sente que agora existe um interior assim como um exterior, 

revelando uma realidade subjetiva e uma objetiva, pois agora ele pode habitar o 

próprio corpo e seu mundo interior já está constituído por suas experiências. A partir 

deste momento é possível falar em instalação de Eu constituído. Ao atingir esse 

estádio, a criança está apta a caminhar rumo à independência, destacando que, na 

visão de Winnicott, será sempre relativa.  

 

 

4.1.3 Fase rumo à independência  

 

Nesta fase a criança gradativamente será capaz de se defrontar com o mundo 

que a cerca, estabelecendo uma relação com o mesmo, conseguindo, portanto, 

vivenciar uma existência pessoal que descreve seus esforços e inaugura sua 
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independência (WINNICOTT, 1979/1983). Sobre esta fase Winnicott (1963, p.72) diz 

que: 

O desenvolvimento implica um ego que começou a se tornar independente 
do ego auxiliar da mãe, podendo-se agora dizer que há um interior no bebê, 
e, portanto, também um exterior. O esquema corporal começa a viver e 
rapidamente adquire complexidade.  Daí em diante o lactente vive uma vida 
psicossomática. (apud FERREIRA et al., 2010, p.69) 

 

Fundamentada na teoria winnicottiana, Dias (2003, p. 302) alude que na fase 

rumo à independência se chega ao complexo edípico, afirmando que “é preciso 

haver antes um indivíduo para que algo como a sexualidade humana possa 

acontecer”. Para a referida autora, a criança terá, agora, a capacidade de vivenciar 

as relações do Édipo, demarcando, portanto, que a mesma alcançou sua identidade 

unitária (DIAS, 2003, p. 272).  

Segundo Frota (2006, p.58) a teoria winnicottiana pontua que a vivência do 

Édipo é também processual, pois: “somente quando a criança é capaz de usar os 

objetos, ela poderá manter uma relação triangular”. O estágio edípico é, dessa 

forma, a fase onde a criança irá viver junto a seus pais situações que envolvem 

amor e ódio. Para a ocorrência desse conflito e sua devida resolução, a criança deve 

ser capaz de uma diferenciação entre a fantasia e o afeto para com seus genitores. 

Nas palavras de Winnicott (1990): 

 

Quando os pais existem e também uma estrutura doméstica e a 
continuidade das coisas familiares, a solução vem através da possibilidade 
de distinguir entre o que chamamos de realidade e fantasia. Ver os pais 
juntos torna suportável o sonho de separação ou morte de um deles. (p. 77). 

 

Quando acontece a resolução do complexo de Édipo a criança entra, então, 

no período de latência, para depois retomar a sexualidade genital em sua 

puberdade, prosseguindo pela adolescência. Dias (2003, p. 292) mostra que na 

adolescência, o sujeito já deve ter alcançado o amadurecimento da sexualidade, 

“caso o contrário, não estará capaz de enfrentar as importantes e difíceis mudanças 

físicas associadas ao próprio amadurecimento pessoal que eclode na adolescência”. 

Dessa forma, o adolescente irá utilizar suas defesas psíquicas frente aos conflitos 

dessa fase.  
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A adolescência sob a luz da teoria winnicottiana vislumbra, portanto, esta 

etapa como desalojadora uma vez que neste momento algo o novo é introduzido, 

promovendo um rompimento com o que já fora estabelecido, ou seja, o Eu infantil 

(WINNICOTT, 1979/1983). O autor elucida ainda que este período precisa ser vivido, 

como uma descoberta pessoal em que cada adolescente estaria empenhado “numa 

experiência vital, um problema de existência, e de estabelecimento de uma 

identidade” (WINNICOTT, 1984/1999, p. 163).  

Segundo Winnicott (1984/1999, p. 198) uma das principais características do 

adolescente seria sua imaturidade:  

 

(...) a imaturidade é uma parte preciosa da adolescência. (...) Nela estão 
contidos os aspectos mais excitantes do pensamento criativo, sentimentos 
novos e diferentes, ideias de um novo viver. A sociedade precisa ser 
abalada pelas aspirações daqueles que não são responsáveis 
(WINNICOTT, 1984/1999, p.198).  

 

Assim, ao mesmo tempo em que a sociedade necessita da imaturidade 

juvenil, ela confronta o adolescente para que ele cada vez mais adquira um 

posicionamento responsável, sendo cobrado, portanto para que manifeste atitudes 

adultas. Esse fato alude para os conflitos típicos da adolescência, que foram 

descritos por Aberastury e Knobel (1981) e discutidos no capítulo 2 desse trabalho. 

Nessa perspectiva, Frota (2006), a partir da leitura winnicottiana, destaca 

também que a adolescência evidencia um estágio peculiar na linha do 

amadurecimento, uma vez que o jovem experimenta inicialmente um sentimento de 

potência de poder concretizar, através de suas escolhas.  Mas em outro momento, 

as angústias vivenciadas nessa etapa podem ser apontadas como uma repetição 

das angústias vividas nos estágios primitivos, justamente por nesta fase se 

inaugurar uma nova subjetividade. No entanto a autora pontua que: “somente quem 

teve um nascimento psíquico anterior pode, na adolescência, viver um novo 

nascimento, uma reinstalação do si mesmo” (FROTA, 2006, p. 60). 

A partir do exposto, verifica-se que o ambiente desempenha um papel 

fundamental em todo processo de constituição do Eu, inclusive na fase de Rumo à 

independência e na adolescência. Mas deve-se salientar que, como bem aponta 

Winnicott, a independência nunca será completa, considerando que o indivíduo de 
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alguma forma sempre estará vinculado às provisões ambientais. O que muda é a 

intensidade de sua dependência, pois como descreve o autor, “o indivíduo normal 

não se torna isolado, mas se torna relacionado ao ambiente de um modo que se 

pode dizer serem o indivíduo e o ambiente interdependentes” (Winnicott, 1979/1983, 

p. 80). 

Assim, na perspectiva winnicottiana, as provisões ambientais são decisivas 

para a saúde psíquica do individuo ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento, e as psicopatologias e as diferentes formas de sofrimento mental 

estão diretamente associadas às falhas ou intrusões ambientais que o sujeito 

maneja por meio de mecanismos defensivos. A seguir, são discutidas as 

concepções de Winnicott acerca da nosografia psicopatológica, tendo como base a 

teoria do desenvolvimento emocional primitivo.  

 

4.2 As patologias decorrentes do processo de desenvolvimento 

emocional primitivo  

 

A partir da teoria winnicottiana, pode-se compreender a natureza do 

sofrimento psíquico em associação diretamente ligada a uma das etapas do 

processo de desenvolvimento, em que algum tipo de dificuldade ocorreu.  Segundo 

Dias (2008a) as manifestações do sofrimento psíquico estão relacionadas ao ponto, 

na linha do desenvolvimento, em que o sujeito perdeu por algum motivo a esperança 

em se comunicar com ambiente, deixando de manifestar que algo vai mal ou que 

ninguém percebe que lhe falta algo.  

Dias (2008b) também pontua que a natureza do distúrbio tem a ver também 

com determinados tipos de patologia materna (ou paterna) que seriam responsáveis 

pelas manifestações de ambientais traumatizantes. Ao considerar o sofrimento 

psíquico em si, deve-se levar em conta o processo de amadurecimento emocional, 

desde seus estágios mais primitivos, buscando a localização do momento ou estágio 

em que o fenômeno teve sua origem. Dentre os vários distúrbios psíquicos ao longo 

do desenvolvimento emocional, descritos por Winnicott, destacam-se: a Psicose, a 
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Personalidade limítrofe ou Borderline, a Tendência Antissocial, e os Distúrbios 

Psicossomáticos. 

Winnicott destaca que as psicoses seriam distúrbios relacionados ao fracasso 

total do ambiente, uma vez que tem por função ser um facilitador de conquistas nos 

estágios iniciais. Caso o ambiente falhe por repetidas vezes em se adaptar as 

necessidades do bebê, podem ocorrer traumas significativos durante o processo de 

amadurecimento seja na etapa da dependência absoluta ou relativa, justamente por 

suscitar a uma ruptura no amadurecimento, interrompendo por sua vez o processo 

de constituição da personalidade, dando origem ao distúrbio psicótico. (DIAS, 

2008a)  

Na psicose algo de errado aconteceu nas fases mais precoces do 

desenvolvimento infantil, resultando num distúrbio na estruturação básica da 

personalidade do indivíduo. A psicose está ligada as experiências mais precoces do 

indivíduo, e em casos extremos, tampouco a pessoa consegue passar pelo 

complexo edípico, justamente por estar preso ao estágio anterior do 

desenvolvimento em que o relacionamento triangular verdadeiro não se tornou um 

acontecimento (WINNICOTT, 1979/1983). 

Segundo (Winnicott, 1969/1994), há grande proximidade entre o distúrbio 

psicótico e a personalidade limítrofe ou borderline, uma vez que ambas derivam de 

uma falha ambiental, entretanto, a diferença fundamental entre elas é a presença de 

cisão. Na esquizofrenia, a cisão é total, enquanto que em casos de indivíduos 

borderlines evidencia-se a presença de uma cisão parcial referente ao verdadeiro e 

falso self.    

Para Busnardo (2012), a personalidade limítrofe ou borderline pode ser 

definida como uma patologia decorrente das falhas ambientais e na defesa realizada 

frente a elas por meio da formação de um falso self que forneceria suporte para lidar 

com angústias geradas frente às falhas vivenciadas no período de dependência 

absoluta. De acordo com Winnicott (1969/1994): 

 

[...]pela expressão borderline, quero significar o tipo de caso em que o cerne 
do distúrbio do paciente é psicótico, mas onde o paciente está de posse de 
uma organização psiconeurótica suficiente para apresentar uma   
psiconeurose,   ou   um   distúrbio   psicossomático,   quando   a ansiedade  
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central  psicótica  ameaçar  irromper  de  forma  grosseira. (Winnicott, 
1969/1994, p. 172) 

 

Segundo Guerra (et al., 2014) aponta que um dos aspectos essenciais da 

personalidade borderline seria a insuficiente integração do self, demonstrando, 

frequentemente, numa má relação com o corpo manifestada através de  

comportamentos autodestrutivos. Desta forma a pessoa com personalidade 

borderline estaria entre a normalidade e a patologia, oscilando entre esses limiares, 

estas duas condições, durante sua vida.   

  Sobre a etiologia da psicopatia ou tendência antissocial segundo Busnardo 

(2012, p.62), esta estaria relacionado à perda de algo que em algum momento já se 

teve, estando associada a uma “deprivação” do ambiente. Nas palavras de Winnicott 

(1965, p.16): “Acredito que esta seja uma reação à perda de algo e não o resultado 

de uma privação; neste sentido, a tendência antissocial é própria do estágio de 

dependência relativa (e não absoluta)”. Sobre a tendência antissocial, Busnardo 

(2012, p.63) cita Winnicott (1963, p. 232): 

 

Uma dificuldade na formulação deste conceito é o fato de haver uma 
posição intermediária em que a provisão ambiental é boa de início, mas 
falha depois. Tem êxito na organização do ego de extensão considerável e 
então falha em um estágio em que o indivíduo ainda não foi capaz de 
estabelecer um ambiente interno isto é, de ficar independente. Isto é o que 
habitualmente é chamado de “perda” então leva à psicose; leva ao 
desenvolvimento no indivíduo de uma “tendência antissocial”, que pode por 
sua vez forçar a criança a ter um distúrbio de caráter e se tornar um 
delinquente e reincidente (WINNICOTT, 1963, p. 232, apud BUSNARDO, 
2012, p.63). 

 

Assim, a tendência antissocial não se relaciona com uma carência direta 

ligada à privação, mas ligada por vivências que evidenciam os momentos em que a 

criança foi destituída de algum aspecto essencial em sua vida em familiar. Dessa 

forma, esse tipo de organização psíquica faz com que a pessoa se relacione com o 

mundo de modo a demandar do ambiente aquilo que não lhe fora ofertado, ou que 

em algum momento foi oferecido, porém retirado. Portanto, o indivíduo recorre ao 

ambiente para que este lhe propicie a estabilidade necessária para transpor os 

estágios iniciais do desenvolvimento (WINNICOTT, 1984/1999).   
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Ao que diz respeito ao distúrbio psicossomático, sabe-se que o termo é 

amplamente utilizado para vislumbrar as inúmeras maneiras em que o corpo é 

afetado por aspectos emocionais. Entretanto, o fato de uma pessoa apresentar uma 

enfermidade cujo agente não seja claramente físico e sim de cunho emocional, não 

é o suficiente para caracterizar-se como o verdadeiro distúrbio psicossomático, na 

concepção winnicottiana (FARIA, 2012).  

Faria (2012, p.53) pontua que a etiologia do distúrbio estaria ligada também 

às tarefas iniciais do amadurecimento emocional, especialmente “aos processos de 

integração psique e soma e de personalização, ou alojamento da psique no corpo”. 

Busnardo (2012) aponta que o verdadeiro distúrbio psicossomático estaria ligado a 

uma cisão no arranjo do ego do indivíduo. Tal cisão seria uma referência às falhas 

ambientais e as falhas nos cuidados recebidos pelo bebê bem como a compreensão 

que fora associada por ele.  

Estas falhas nas etapas primitivas do desenvolvimento emocional estariam, 

portanto, diretamente ligadas ao desenvolvimento dos distúrbios psicossomáticos. 

Segundo Dias (2008b) ao falar em distúrbios psicossomáticos, deve-se considerar 

que uma série de falhas ambientais provocaram, de forma frequente, uma ruptura na 

ligação, que estava sendo constituída, no sentimento de estar reunido e habitar seu 

próprio corpo.  Logo após as falhas, se estabelece um padrão de defesa, que busca 

evitar a repetição desta agonia. O ponto central do distúrbio psicossomático seria, 

portanto, “uma falha no processo de alojamento da psique no corpo e toda a 

organização defensiva que é erigida a partir daí” (DIAS, 2008b, p. 107).  

A função do distúrbio psicossomático seria, dessa forma, estabelecer um 

sistema defensivo por meio da cisão e da dissociação mantendo distante a ameaça 

de aniquilamento vivenciado pelas inúmeras intrusões ambientais (DIAS, 2008b).  A 

autora destaca que as repetidas cisões e dissociações promovem o favorecimento 

da despersonalização, uma vez que esta seria a forma encontrada pelo individuo 

para se defender contra a desintegração mediante ao fracasso da provisão 

ambiental. Dias (2008b, p.116) evidencia ainda que a defesa teria a seguinte 

formulação: “não serei mais atingido porque estarei espalhado, não podendo, 

portanto, ser encontrado em nenhum lugar, desse modo, não serei aniquilado pela 

perda da integração porque já vivo semi-integrado.” 
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Segundo Winnicott (1966/1994, p.89) o fracasso na associação 

psicossomática resultaria na incerteza da “morada” ou conduziria a 

despersonalização uma vez que a mesma adquiriu um aspecto que pode ser 

perdido. É válido ressaltar que morada elucida a ideia de integração entre psique e 

corpo.  Winnicott (1966/1994, p.89) nos coloca ainda que: 

 
A enfermidade psicossomática é o negativo de um positivo, com este último 
sendo a tendência no sentido da integração em vários de seus 
significados.... O positivo é a tendência herdada que cada indivíduo tem de 
chegar a uma unidade da psique e do soma, uma identidade experiencial do 
espírito, ou psique, e da totalidade do funcionamento físico. Uma tendência 
conduz o bebê e a criança no sentido de um corpo que funciona, no qual e a 
partir do qual se desenvolve uma personalidade que funciona, completa 
com defesas contra a ansiedade de todos os graus e espécies (Winnicott, 
1966/1994, p.89). 

 

Desta forma o distúrbio psicossomático estaria associado ao “Ego fraco (a 

depender grandemente de uma maternagem suficientemente boa) com um 

estabelecimento débil de morada no desenvolvimento pessoal” (WINNICOTT, 

1966/1994, p. 90). Logo, o bebê dependeria do reforço do ego da mãe, em uma 

relação pautada pela dependência, ou ainda frente ao fracasso materno o bebê 

estaria “sem elementos essenciais para o funcionamento dos processos 

maturacionais” (WINNICOTT, 1966/1994, p. 89).  

A partir do exposto, as psicopatologias aqui descritas ocorrem devido às 

falhas e intrusões ambientais ocorridas ao longo do processo de desenvolvimento do 

indivíduo, ou seja são decorrentes de mecanismos defensivos frente ao ambiente 

que falha, produzindo diferentes modos de reação. Portanto, a maneira como o 

sujeito responde e maneja tais intrusões e falhas ambientais serão decisivas para 

evolução, ou não, de uma das formas de organização patológica. 

 

 

4.3 A automutilação na perspectiva da psicanálise winnicottiana 

  

Partindo da ideia de que a natureza da automutilação também pode estar 

relacionada com a forma como as falhas e intrusões ambientais ao logo do 

amadurecimento emocional foram vivenciadas e manejadas pelo sujeito, procurou-



   53 

 

 

se traçar algumas considerações a respeito desse fenômeno por meio das 

concepções da psicanálise de orientação winnicottiana.  

A literatura evidencia o grande número de casos de automutilação que 

ocorrem na adolescência. Deste modo, a compreensão do fenômeno não deve 

desconsiderar o momento em que ele me manifesta, sendo importante relacionar os 

aspectos condizentes a essa fase peculiar de desenvolvimento, pois o adolescente 

que se automutila geralmente possui mais dificuldade para lidar com o sofrimento 

emocional, utilizando a auto agressão como uma das formas de enfrentamento. 

Assim, a automutilação pode funcionar como uma tentativa de comunicação, por 

meio do ato, justamente por apresentar dificuldade em se expressar (JATOBÁ, 

2010).  

Nessa perspectiva, a ameaça psíquica vivida pelo adolescente adquire forma 

através da dor, provocada pelos cortes, justamente por não conseguir expressar em 

palavras aquilo que sente, encontrando na automutilação um ato para se defender. 

O uso de recursos não verbais tais como a auto lesão, poderia ser entendido como 

uma maneira de buscar alívio para vivências angustiantes que adquirem níveis 

insuportáveis no mundo interno do adolescente.  

 Cabe ressaltar que para Winnicott (1984/1999, p.164) as vivências da 

adolescência serão experimentadas de forma mais branda uma vez que os estágios 

anteriores sejam cumpridos de forma satisfatória, “a criança saudável chega à 

adolescência já equipada com um método pessoal para atender aos novos 

sentimentos, tolerar situações de apuro e rechaçar situações que envolvam 

ansiedade intolerável”. Mas quando os estágios primitivos não foram vivenciados de 

forma a favorecer a constituição de si de forma saudável, o sujeito na adolescência 

pode lançar mão de estratégias defensivas bastante peculiares.  

 Dessa forma, quando o ambiente se mostra incapaz em se adaptar as 

necessidades do indivíduo, especialmente nas fases iniciais, levando-o a viver 

momentos de intenso desconforto, descritos por Winnicott (1962/2008), como 

agonias impensáveis, resultando em estados de se sentir despedaçado, ou de estar 

caindo em um abismo sem fim, essa pessoa pode imaginar que não há conexão 

alguma com o corpo. Desta forma, a automutilação pode desvelar a busca pelo 

alívio de uma dor psíquica impensável, dor esta que necessita de um lugar para se 
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manifestar, justamente por ser geradora da sensação de estabilidade, retomando e 

retornando, portanto aos estágios anteriores do desenvolvimento, causadores de 

danos ao funcionamento psíquico.  

 Neste sentido, questões relacionadas á automutilação estariam vinculadas às 

falhas ocorridas nas fases iniciais e muito primitivas bem como sua relação com o 

ambiente, o que resultaria em um prejuízo, sobretudo nos processos de integração e 

personalização, afetando negativamente o processo maturacional.  É por isso que 

Winnicott (1984/1999, p.117) assinala: “muitas das dificuldades por que passam os 

adolescentes, e que muitas vezes requerem a intervenção de um profissional, 

derivam de más condições ambientais”. 

Winnicott (1958/1999), da mesma forma, aponta que os indivíduos de 

personalidade limítrofe, ou borderline, trazem consigo as marcas de uma experiência 

que os levou a vivência de uma ansiedade inimaginável, oriundas de falhas na 

comunicação nos estágios iniciais do desenvolvimento, época em que o ego estava 

desorganizado tendo encontrando o ego auxiliar imperfeito da mãe. O autor 

assinala, ainda, que posteriormente pode ocorrer um impulso no sentido de dar 

continuidade ao desenvolvimento emocional que fora interrompido. Logo, os 

significados da automutilação poderiam apontar para o reviver das experiências 

primitivas, uma vez que estas, por terem sido demasiadamente dolorosas quando 

ocorreram, buscam no presente um lugar para se manifestar.  

Desta maneira, a personalidade do tipo borderline, patologia que decorre das 

graves falhas ambientais e também do estabelecimento de defesas realizadas frente 

às mesmas, pode estar relacionada ao fenômeno da automutilação, uma vez que 

frente ao ambiente intrusivo no período de dependência absoluta, o sujeito busca se 

defender e assim conseguir lidar com as angústias geradas. Ao entrar na 

adolescência este jovem reviveria as angústias iniciais, experimentando sentimentos 

de não existir dentro do corpo, que o levariam a comportamentos destrutivos como a 

automutilação, justamente por buscar o olhar e a atenção do outro que lhe fora 

negada anteriormente. Assim, automutilação seria ao mesmo tempo uma tentativa 

de restabelecer os limites do Eu, como também uma forma de comunicação que 

apesar do caráter destrutivo, possibilitaria a reparação do self (GUERRA,2014). 
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Sobre isso, Jatobá (2010) aponta que na clínica com adolescentes que se 

automutilam, há com frequência o diagnóstico psiquiátrico de transtorno de 

personalidade borderline, ressaltando que a automutilação é um dos critérios para 

este diagnóstico, que incluem além desta outras manifestações de cunho destrutivo 

(DSM-IV, 2014). Essa constatação corrobora com as pesquisas que apontam para 

associação entre automutilação e a personalidade borderline, presente em 70 a 80% 

dos casos entre pacientes que apresentam comportamentos de autolesivos (YIP, 

2005; Castilho et al.,2010).  

Para Castilho et al. (2010), os adolescentes que se automutilam que 

apresentam ou não uma psicopatologia associada, apresentam um alto nível de auto 

criticismo, em que este majoritariamente foca em evidenciar seus erros, sentimentos 

de inadequação, expressos na vontade de magoar e machucar a si mesmo, dando 

lugar a comportamentos agressivos contra si. Para os autores, “essa visão do Eu é 

incongruente com a capacidade de ter afecto pelo Eu, de recordar os aspectos 

positivos do Eu, de continuar a gostar e a cuidar de si próprio, mesmo perante 

situações de embaraço e decepção” (2010, p.354). 

Para ViIlhena (2016, p. 695) também o caráter repetitivo da automutilação 

torna a prática um comportamento quase automático ou até mesmo viciante, 

demarcando uma atitude destrutiva que pode ocultar “uma busca desesperada de se 

manter vivo, enquanto seu território interno encontra-se devastado pelo ódio ao 

outro e pelo vazio.” Tal sentimento de vazio pode ser devido às falhas ambientais e 

privações vivenciadas nas fases iniciais do desenvolvimento primitivo, que 

impediram a completa integração do Eu e a personalização. Dessa forma, os cortes 

e as diferentes automutilações representariam uma tentativa de sentir-se vivo dentro 

de um corpo.  

Cabe salientar que os cortes realizados pelos adolescentes atingem não 

somente o corpo, estando para além de uma superfície corporal, atingindo também o 

self do jovem. Nas palavras de Ramos (et al., 2012, p.46) as incisões “vão além da 

superfície cutânea, atingindo o psiquismo, cortando e fazendo sangrar a 

subjetividade”. Nesse âmbito, percebe-se que as noções de corpo e psique não se 

podem ser vistas em separado, pois remontam a estados mais primitivos em que 

possíveis falhas ambientais ocorreram e que por ora ganham forma se inscrevendo 
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no corpo através dos cortes auto praticados, como uma tentativa de alcançar a 

integração psicossomática não realizada a seu tempo.  

Ademais, Teixeira (2011) sinaliza que os atos de automutilação praticados por 

adolescentes remontam ao sentido de purificação de experiências que afligem o 

aparelho psíquico, em meio à impossibilidade em conter toda a excitação e o 

excesso pulsional, que recaem sobre o corpo, de maneira destrutiva. Através do 

sofrimento que vai sendo marcado no corpo, o adolescente adquire conhecimento 

sobre si mesmo, pois segundo Metzger (2006, p.45) “nesse momento, através da 

dor, o sujeito consegue ter alguma noção de si mesmo”. Neste sentido, a dor seria 

também constitutiva do Eu, da mesma forma que sinaliza uma busca pela integração 

até então não alcançada.   

A partir do exposto, em uma perspectiva de análise tendo como âncora os 

aportes teóricos da teoria do desenvolvimento emocional primitivo de Winnicott, 

pode-se compreender a automutilação em adolescentes como uma expressão de 

um sofrimento que pode estar enraizado nas etapas primitivas do processo de 

constituição de si, decorrente de mecanismos defensivos frente às graves intrusões 

ou falhas ambientais. Como um pedido de ajuda, a agressão auto infligida pelo 

jovem, que tanto assusta a sociedade atualmente, demanda e compele 

constantemente o ambiente a reagir e oferecer a sustentação necessária para 

possibilitar uma integração psicossomática ainda não conquistada. Nesse sentido, 

torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias clínicas e interventivas que 

assegurem ao jovem a oportunidade de resignificar e se recuperar dos efeitos das 

privações ambientais sofridas e recuperar o seu desenvolvimento pessoal de forma 

sadia.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano marcada por 

profundas transformações, tanto em um plano físico como psíquico, social e cultural, 

ou seja, um processo dinâmico que não se reduz apenas a uma transição entre 

fases. Atravessada por conflitos, incertezas e dificuldades que a perpassam, a 

adolescência se caracteriza por sua ambivalência e contradições que suscitam 

inúmeros conflitos internos que, acrescidos da inabilidade do adolescente em lidar 

com os mesmos, por vezes, se manifestam de maneira agressiva seja contra o meio, 

seja mediante atos destrutivos contra si mesmo.   

É notório, principalmente na clínica contemporânea, o aumento no número de 

casos de adolescentes que, frente às dificuldades na resolução dos conflitos 

internos, recorrem às práticas de automutilação, sendo necessário, portanto, uma 

compreensão abrangente dos fatores afetivos associados com essa prática.  

A partir da teoria winnicottiana, pode-se vislumbrar que a natureza do 

sofrimento psíquico está diretamente atravessada por momentos, ao longo do 

amadurecimento, em que algum tipo de falha grave ocorreu, produzindo a 

desesperança e o sentimento de desraizamento. Desta forma as falhas de um 

ambiente que se mostrou inadequado e intrusivo podem contribuir para a 

incapacidade do indivíduo de se constituir de um si mesmo, favorecendo o 

desenvolvimento de uma configuração psicopatológica teorizada por Winnicott como 

borderline, que pode estar associada com a automutilação, como uma tentativa de 

voltar para si mesmo e para aquilo que o ambiente não fora capaz de proporcionar, 

ainda que de maneira agressiva e destrutiva. 

É importante destacar que o presente estudo de base psicanalítica de 

orientação winnicottiana não exclui outras explicações sobre a automutilação, uma 

vez que tal fenômeno envolve uma série de fatores sociais, culturais, políticos e 

históricos que perpassam esta temática devendo, portanto ser considerados, 

evitando, desta forma uma visão unilateral e/ou reducionista. 

Considerando as taxas apresentadas em investigações internacionais e ao 

aumento considerável de casos de adolescentes que se automutilam, deve-se 
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considerar esse fenômeno com um grave problema de saúde pública, demandando, 

assim, investimentos em pesquisas e políticas públicas que, ao mesmo tempo em 

que procurem desvelar os aspectos sociais e psicológicos envolvidos, possam 

favorecer o delineamento de estratégias interventivas e de prevenção.  
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