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Resumo 

Essa dissertação nasceu da inquietação a partir da experiência clínica com adolescentes que se 

escarificam. Atualmente tem-se observado que os jovens atravessados pela cultura 

contemporânea apresentam fragilidade e carência de vínculos afetivos estáveis, 

empobrecimento das experiências de vida, maior sensibilidade às frustrações, dificuldades para 

falar de si e aparente perda de sentido em viver. Muitos se queixam de um mal-estar, de um 

vazio, de uma dor interna, não sabem localizar onde dói e tampouco conseguem falar o que os 

incomoda. Uma das formas de apaziguar esse mal-estar é recorrer aos cortes no próprio corpo 

como maneira de descarregar a tensão que lhes causa sofrimento. Este trabalho teve como 

objetivo compreender o sentido da escarificação na adolescência à luz das narrativas de vida de 

duas adolescentes em acompanhamento em um Centro Atenção Psicossocial-CAPSinfantil de 

Anápolis. Recorremos às articulações de Freud (1095/1926/1927/1930) acerca da puberdade, 

da angústia e do desamparo para melhor compreendermos as narrativas dos adolescentes que 

se cortam. Além disso, utilizamos outros autores da psicanálise contemporânea para refletir 

sobre a adolescência e a escarificação, como meio de compreender a relação do adolescente 

com seu corpo. As narrativas de vida foram utilizadas como método de coleta dos fragmentos 

de histórias de vida das adolescentes, o desenho e a redação foram duas técnicas 

complementares que permitiram obter indícios psíquicos para a compreensão do ato 

escarificatório. Essa pesquisa permitiu concluir que a escarificação parece estar ligada a um 

sentimento de desamparo revivido na adolescência, que se manifesta como uma dor interior 

intensa, em que os cortes surgem como alívio ao excesso de angústia.  

 

Palavras-chave: Adolescência, Escarificação, Desamparo, Narrativas de vida, Angústia. 
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Abstract 

 

This dissertation originates itself from a restlessness caused by clinical experience with 

adolescents that practice scarification. Nowadays, teenagers marked by contemporary culture 

present fragility and lack of stable affective bonds, impoverishment of life experiences, greater 

sensibility to frustrations, difficulties to talk about themselves and seem to have lost the 

meaning of life. Their complaints are malaise, emptiness and unbearable inner pain. They do 

not know where it hurts and do not realize how little they can speak about what bothers them. 

Thus, they resort to cut their own bodies as a way of relieving the tension that causes suffering. 

This work had as general objective to understand the meaning of scarification during 

adolescence based on life narratives of two adolescents treated in a Psychosocial Attention 

Centre for Children (Children’s CAPS) in Anápolis. To comprehend the narratives of these 

teenagers that cut themselves, we used Freud's conceptions (1905/1926/1927/1930) regarding 

puberty, anguish and helplessness. In addition to that, we recurred to other contemporary 

authors of psychoanalysis to reflect on adolescence and scarification as a means of 

understanding the relationship between teenagers and their bodies. Life narratives were used as 

method to collect the adolescents’ fragments of life stories. We used drawing and writing as 

complementary techniques in order to obtain psychic indications that contributed to understand 

the scarification act. This research allowed us to conclude that scarification might be related to 

a feeling of helplessness revived during adolescence which manifests itself as great inner pain, 

and the cuts appear as a relief to the excess of tension. 

Key-words: Adolescence, Scarification, Helplessness, Life stories, Anguish. 
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Introdução 

 

A clínica psicanalítica tem nos colocado diante de casos em que o mal-estar se manifesta 

no corpo. Essa forma de sofrimento tem no registro corpóreo seu início e seu fim, compreendido 

como um alívio ao excesso pulsional.  O interesse pelo estudo surgiu a partir da experiência 

clínica em um CAPSinfantil, que permitiu o contato com adolescentes que descarregam em 

seus corpos o excesso de angústia através de cortes autoinfligidos em sua própria pele, 

denominados de escarificação.  

Essa prática tem aumentado entre o público jovem.  Nesse cenário, constantemente, 

deparamo-nos com as dificuldades no manejo clínico, pois são jovens fragilizados, marcados 

pela carência de vínculos afetivos estáveis e pelo esvaziamento das experiências, ou seja, alguns 

adolescentes atravessados pelas demandas da cultura contemporânea parecem não encontrar 

mais sentido em viver. Apesar de muitas vezes a escarificação ser realizada na companhia de 

outros adolescentes, esse sintoma denuncia a solidão de cada um deles. 

Estamos numa época em que “tudo que é sólido se desmancha no ar” (Marx, 1890/2005, 

p. 43), também as relações sociais são efêmeras e sem profundidade. Como consequência, 

alguns adolescentes enfrentam dificuldades em se ligarem afetivamente a outras pessoas e 

falarem de si mesmos. 

Em levantamento bibliográfico realizado em 01 de maio de 2017, foi utilizado na busca 

de material, a palavra automutilação. No portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia 

(PePSIC), encontramos somente dois artigos sobre a automutilação a partir do referencial 

psicanalítico. Utilizando ainda a palavra automutilação, na biblioteca eletrônica Scielo, 

apareceram 21 artigos, dentre os quais apenas um se aproxima do nosso objeto de pesquisa, 

pois aborda o tema da automutilação em mulheres entre 15 a 21 anos atendidas no CAPS. 

A Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia Brasil (BVS-Psi) foi outra fonte pesquisada. 

Nela encontramos o maior número de produções sobre automutilação, 93 no total. Mas, apenas 

um artigo trata da automutilação praticada por adolescentes no contexto brasileiro. Os outros 

resultados se dividem entre ‘automutilação em animais’; ‘automutilação em casos psicóticos’; 

‘prática em outros países’; ‘automutilação associada a algum tipo de patologia orgânica’; e 

‘automutilação e psicanálise’. Observamos, a partir desse levantamento, a pouca produção 

científica a respeito dos temas automutilação em adolescentes atendidos em um CAPSinfantil, 

foco de nossa pesquisa.  

Cabe ressaltar que essa busca ocorreu no início da pesquisa, em que o termo utilizado 

para o levantamento bibliográfico foi automutilação. Contudo, o percurso e amadurecimento 
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teórico encontrou, no termo escarificação, uma denominação mais precisa para a prática de 

marcar o próprio corpo por meio de cortes autoinfligidos. Investigaremos, portanto, a prática 

repetitiva e, muitas vezes, compulsiva, da escarificação. 

Compreendemos que não é possível abordar qualquer subjetividade sem levar em 

consideração os aspectos culturais que perpassam seu processo subjetivação. Freud 

(1927/2014a) em “O futuro de uma ilusão” ressaltou que a cultura de que participa o homem 

“impõe-lhe certo grau de privação, e as demais pessoas lhe trazem alguma medida sofrimento” 

(p.247). O sofrimento é parte de nosso processo civilizatório como consequência da renúncia à 

nossa condição primitiva, e por mais que o homem tente se proteger não terá sucesso na 

prevenção do sofrimento. Em “O mal-estar na civilização”, Freud (1930/2010) enfatiza que 

embora o sujeito esteja imerso em um mundo em constante progresso, ainda se encontra 

desamparado e demasiadamente angustiado. 

A escarificação, as tentativas de suicídio, o suicídio e a participação em desafios 

destrutivos via ambiente na virtual, têm sido cada vez mais estudada na contemporaneidade, 

por apontar uma manifestação do sofrimento que implica uma relação agressiva do sujeito 

adolescente com seu corpo. 

Acerca da escarificação, recorreremos às articulações de Freud (1905/2016, 

1926/2014a, 1927/2014b, 1930/2010) sobre o desamparo e a angústia para melhor 

compreendermos, nas narrativas de vida das adolescentes, o sentido da escarificação. Ademais, 

utilizamos os aportes teóricos de outros autores psicanalistas, como Anzieu, Birman, 

Maldavsky, Aberastury e Knobel para a compreensão da relação entre o adolescente, seu corpo 

e a escarificação. O sentido dessa prática será investigado por meio das narrativas de vida de 

Ellen e Helena, duas adolescentes em acompanhamento no CAPSinfantil. 

Aberastury (1981), em seu clássico Adolescência normal, ressalta que em presença de 

todas as transformações corporais, psíquicas e sociais que enfrenta, o adolescente necessita 

realizar basicamente três lutos: a) pelo corpo infantil perdido; b) pelo papel e identidade infantil; 

e c) pelos pais da infância. Esses lutos vão demandar um processo de abandono de ideais e de 

enfrentamento, e a elaboração de angústias ligadas ao desamparo. 

Embora Freud não tenha desenvolvido uma teoria sobre a adolescência, abordou o tema 

puberdade no terceiro ensaio do texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905/2016). 

Essa etapa é compreendida como reedição edípica, a partir das alterações na organização da 

sexualidade infantil. O desamparo parece ser atualizado ante a todas as mudanças 

experimentadas na adolescência. 

Além disso, esse desamparo infantil parece se tornar ainda mais intenso na 
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contemporaneidade, já que a tempestade de incessantes transformações, como afirma Berman 

(2007), “[...] nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de 

luta e contradição, de ambiguidade e angústia” (p.24). Para o autor, o homem moderno não tem 

ao que se agarrar de maneira permanente. Uma vez fragmentado e solitário, esse homem se vê 

mergulhado no abismo do desamparo, no qual as experiências modernas se tornaram efêmeras, 

sem sentido e incapaz de oferecer segurança ao sujeito. Assim, na cultura contemporânea, a 

escarificação parece surgir – embora seja uma prática conhecida e ainda pouco estudada – como 

denúncia de um sentimento de desamparo na adolescência e as impossibilidades de simbolizá-

lo. Esses corpos marcados parecem anunciar uma passagem da palavra – de sua ausência – ao 

corpo, em uma tentativa de laço social e de escoamento da angústia.  

Esse estudo teve como objeto de investigação duas adolescentes que se escarificam. A 

partir das narrativas de vida contadas investigamos o sentido da prática escarificatória na 

adolescência, a partir dos aportes teóricos psicanalíticos. Para isso, tentamos 1.compreender a 

adolescência a partir da psicanálise; 2. Articular a clínica do desvalimento à prática 

escarificatória e 3.Refletir sobre a clínica psicanalítica com adolescentes. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e se estruturou a partir do 

estudo de caso de 02 adolescentes, utilizando o método de entrevista narrativa para composição 

e dados. Segundo Bertaux (2010), a narrativa de vida consiste nos relatos que o sujeito faz de 

sua história de vida à outra pessoa. Compreende-se, assim, que ao contar suas experiências o 

sujeito transforma sua produção discursiva em “narrativa”. Desta forma, as narrativas 

autobiográficas podem ser compreendidas como uma enunciação da própria vida do sujeito, 

que permite o florescimento da reflexão e escrita de si mesmo. Para a análise compreensiva do 

material narrativo, foi utilizado o método de interpretação a partir da psicanálise. 

O resultado dessa pesquisa se estrutura em quatro capítulos: No primeiro, Modernidade 

e desamparo, destacamos as transformações e as rupturas decorrentes da passagem da Idade 

Média para a Modernidade e como elas contribuíram para o surgimento do homem moderno. 

Enfatizamos o processo de individualização, o apagamento da alteridade, a privatização e crise 

da subjetividade. Articulamos essas mudanças sociais, históricas e subjetivas ao sentimento de 

desamparo na Modernidade. No segundo capítulo, Adolescência, corpo e escarificação, 

trabalhamos as temáticas da adolescência, do corpo e da escarificação a partir dos estudo de 

Freud (1905/2016, 1914/2004), de Aberastury (1981) e Maldavsky (1992). No terceiro capítulo, 

Narrativas autobiográficas e escritas de si, apresentamos o percurso metodológico, a 

composição e análise compreensiva dos dados, a partir das considerações de Bertaux (2010) e 

Benjamin (1936/1987b) sobre a arte de narrar uma história. No quarto capítulo, Uma história 
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em busca de narrador, apresentamos a história de vida de Ellen e Helena, seguida de análise 

compreensiva do estudo de caso, a partir das informações e indícios coletados na entrevista 

narrativa, na redação e no desenho livre. 

Em Costurando histórias, apresentamos as considerações finais sobre as duas narrativas 

de vida investigadas, apontamos as dificuldades durante o caminho da pesquisa e abordamos as 

questões deixadas em aberto no decorrer da pesquisa como apontamentos para serem 

desenvolvidas em trabalhos posteriores.  
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Capítulo 1 – Modernidade e Desamparo 

 

Ai de mim, onde anda essa estabilidade do mundo? 

(Thomas Hoccleve1) 

 

As transformações ocorridas ao longo da história fizeram o homem mudar sua forma de 

se relacionar com o mundo, com seus pares e consigo mesmo. Para compreender sobre os 

adolescentes que se cortam, consideraremos as mudanças ocorridas no mundo a partir da 

Modernidade e como essas modificações se desdobraram em novos processos de subjetivação, 

visto que cada época produz formas peculiares de subjetivar a experiência humana. Contudo, 

não entraremos nas questões epistemológicas que envolvem a existência ou não de uma pós-

modernidade, mas consideraremos a Modernidade como um movimento de transformação 

social e surgimento do capitalismo, e o período pós-revolução tecnológica (segunda metade do 

século XX) como sendo Contemporaneidade ou Modernidade tardia ou Hipermodernidade, 

conforme Sennett (2006), Lipovetsky (2005) e Giddens (2002) teorizam. Esses autores 

defendem a ideia de que há um acirramento de características da Modernidade na 

Contemporaneidade, mas sem uma ruptura paradigmática. Embora a passagem para a 

Modernidade tenha sido marcada pelas transformações que se processaram na relação espaço-

tempo, e na percepção e experiência do homem em relação ao tempo, não se trata aqui, de 

reconstituir a divisão cronológica da história da humanidade, mas destacar as rupturas que 

marcaram a transição do Renascimento para a Modernidade e modificaram os modos de 

subjetivação. Além disso, discorreremos sobre a imbricação da contemporaneidade na 

formação de sintomas considerados contemporâneos, como a toxicomania, a anorexia e a 

bulimia, pois muito se tem discutido sobre o adoecimento psíquico na contemporaneidade, o 

que nos remete à ideia freudiana de desamparo original. Isso se deve ao fato de a Psicanálise 

compreender a singularidade em sua dimensão social a partir dos aspectos culturais que 

perpassam a formação psíquica.  

1.1 Do Medieval ao Moderno – Rupturas e Expansões 

1.1.1 Ruptura com a tradição e com a vida coletiva – o homem à deriva.  

A experiência do homem a partir das transformações sociais, políticas e econômicas da 

Modernidade pode ser considerada como uma experiência de deriva. Sennett (2005) destaca, 

                                                
1 Citado por Sennett (2005, p. 33). 
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que as constantes mudanças, o encurtamento do tempo, o dinamismo e a flexibilidade impostos 

pelos novos modos de subjetivação da Modernidade fizeram com que a vida cotidiana se 

transformasse em uma sequência de meros episódios e fragmentos. Consequentemente, essas 

transformações no cotidiano afetaram a organização social, flexibilizaram o lugar previamente 

definido que o sujeito ocupava na sociedade, diluiu a vida pública em vida privada, converteu 

o interesse público em interesse privado, sobrepondo a vida individual à vida coletiva. Marx 

(1890/2005), no discurso de aniversário da revista The People’s Paper, proferiu que “tudo o 

que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado e os homens 

são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os 

outros homens” (p. 43). As mudanças desencadeadas pelo modo de produção capitalista e as 

aceleradas transformações nas relações de trabalho, associadas às diversas transformações da 

expansão das fronteiras e novas tecnologias, levaram à ruptura com a estabilidade do mundo 

tradicional. De maneira que aquilo que era sólido, ou seja, a estabilidade social, a tradição, a 

identidade, as instituições sociais, foram gradativamente perdendo sua solidez e se 

liquefazendo. 

Essa fissura na estrutura tradicional surgiu no final da Idade Média. Até então, o homem 

estava inserido num contexto definido, apoiado em instituições sociais estáveis como a família 

e a Igreja, que, de alguma forma, lhe ofereciam segurança e certezas quanto ao funcionamento 

do mundo e à sua identidade. A tradição, portanto, pode ser compreendida como um conjunto 

estável de regras e de instituições rígidas que davam bordas ao desamparo ontológico do sujeito, 

ou, pelo menos, era um ponto organizador em sua vida, que compartilhada reduzia a 

necessidade de liberdade e orientava o homem a partir de seu referencial social.  

Contudo, a transição da Idade Média para a Modernidade implicou no desenvolvimento 

da subjetividade. O contato com diferentes culturas e novas tecnologias – consequentes da 

expansão mercantilista e da inovação do sistema de locomoção e de comunicação – levaram o 

homem a questionar e a romper com a tradição, de forma que o presente e o futuro acabaram 

por suplantar o passado. 

De acordo com Kehl (2001), esse ideal rompeu com a perspectiva de que cada membro 

da comunidade era uma parte de um todo e com a ideia de uma identidade compartilhada, que 

conferia ao sujeito estabilidade e destinos razoavelmente seguros. A história de vida pessoal 

passa a dizer de um “sujeito que pensa a si próprio como separado de seus semelhantes, 

responsabilizado por seus erros e acertos e encarregado, sozinho de traçar/escrever o curso de 

sua passagem na terra” (p.37). A ideia de homem autossuficiente nos faz lembrar um dos contos 

mais famosos d’As Aventuras do Barão de Münchausen (Raspe, 1985). Em uma das narrativas 
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do conto, o Barão, durante uma fuga, se viu afundando num pântano, sem possibilidades de 

socorro, ele teve a ideia de retirar a si e a seu cavalo se puxando pelo próprio cabelo. Essa 

história do barão parece tipificar o homem moderno, desgarrado da experiência coletiva, autor 

de seu próprio destino, livre e autônomo. Mas também demasiadamente angustiado. 

Em análise acerca dessa experiência de individualização e separação do coletivo, Kehl 

(2001) retrata as mudanças nos modos de subjetivação a partir da Reforma luterana. Esse foi 

um dos acontecimentos que favoreceu o desligamento do sujeito das formações sociais e o 

processo de relativização das certezas. A ruptura com o monopólio da Igreja católica significou 

o rompimento com a verdade, o surgimento do livre-arbítrio no tocante às decisões e 

interpretações da verdade e, consequentemente determinou uma nova forma de produção de 

subjetividade. Além disso, o reformador Martinho Lutero defendeu a democratização do 

conhecimento até então pertencente à Igreja, criticou a corrupção e o enriquecimento do clero, 

e foi contrário à inacessibilidade da Igreja à população. Mas, acima de tudo defendeu a ideia de 

que o cristão era livre e deveria ser autônomo em seu caminho de salvação, não precisando mais 

do representante da Igreja para chegar até Deus. Com essa revolução eclesiástica Lutero 

enfraqueceu toda a hierarquia do catolicismo. Sua tradução dos textos sagrados do latim para a 

língua corrente também abalou profundamente a hegemonia da interpretação da verdade. De 

maneira que o monopólio da Igreja sobre acesso e interpretação dos textos sagrados – que 

facilitava seu controle sobre a população – foi destituído.  

A popularização e apropriação do conhecimento remonta a tragédia grega Prometeu 

Acorrentado. No mito de Ésquilo (465 a.C./2011), Zeus, ao assumir o controle do universo, 

pretendeu destruir a raça humana ou mantê-la próxima à animalidade irracional. Porém, o titã 

Prometeu, compadecido dessa condição da humanidade, roubou o fogo sagrado do Olimpo e 

ofereceu aos humanos. Sua esperança era de que os homens se libertassem da servidão pelo uso 

da razão, da ciência e da arte. Contudo, Prometeu foi punido de seu crime, Zeus o condenou a 

viver acorrentado num rochedo à mercê do sofrimento e da solidão. Apesar do castigo, 

Prometeu não se isentou de argumentar sobre suas benfeitorias destinadas aos humanos. O que 

pode ser observado em seu diálogo com as Ninfas, filhas do Oceano: 

Antes de mim, eles viam, mas viam mal; e ouviam, mas não compreendiam. Tais 

como fantasmas que vemos em sonhos, viviam eles, séculos a fio, confundindo 

tudo. Não sabendo utilizar o tijolo, nem a madeira, habitavam como as próvidas 

formigas, cavernas escuras cavadas na terra. Não distinguiam a estação invernosa 

da época das flores, das frutas, e da ceifa. Sem raciocinar, agiam a acaso, até o 

momento, em que eu lhes chamei a atenção para o nascimento e o ocaso dos 

astros. Inventei para eles a mais bela ciência, a dos números, formei o sistema do 

alfabeto, e fixei a memória, a mãe das ciências, a alma da vida (Ésquilo, 465 
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a.C./2011, pp. 37-38). 

A ideia de libertação pelo conhecimento é o cerne do pensamento iluminista, que 

também acreditava que, por via da racionalidade, o homem alcançaria a felicidade e a liberdade. 

A partir do acesso ao conhecimento, o homem se tornou o portador da verdade, autônomo e 

supostamente livre. Não é ao acaso que a obra fictícia Frankenstein, de Mary Shelley 

(1831 /2014), tem em seu subtítulo a denominação “Prometeu Moderno”. Nela, o ambicioso 

Dr. Victor Frankenstein descobriu o segredo da criação da vida – conhecimento até então 

limitado a Deus, o criador. Com base nas ciências naturais, Victor criou seu monstro gigante. 

O romance de terror se desenrola numa trama de perseguição, perdas e vinganças como 

consequência da criação de sua criatura. Esse ato de despertar para o conhecimento trouxe para 

o homem moderno a possibilidade de progresso, as promessas de felicidade e a esperança de 

um mundo melhor, sem barbárie. Porém, essa libertação em subjetividades individualizadas 

implicou uma carga pesada de responsabilidades e desdobramentos trágicos em o que homem 

pagou com sua própria vida ou com a vida de outros.  

A obra de Frankenstein representa os anseios do século XIX, que correspondem às 

expectativas e aos medos decorrentes do desenvolvimento da ciência e do apagamento da 

instituição religiosa. Ou seja, embora os homens se tornassem detentores do conhecimento – 

como em Prometeu – a ambição em controlar a vida e o tempo aumentou cada vez mais, fazendo 

o homem moderno ocupar desta forma o lugar de criador e não mais o de criatura. 

Berman (2007) destaca que a ambição pelo domínio da ciência e da natureza também 

pode ser observada no Fausto goethiano, que faz pacto com o diabo em troca da realização de 

seus desejos. Essas três produções literárias representam os Mitos da Modernidade, pois 

ilustram a liberdade de expressão da interioridade humana, a busca pelo conhecimento e a 

consequência, de certa forma, desastrosa do desenvolvimento. 

Se o sistema de referências era como bússola na Idade Medieval, orientando e guiando 

o homem em seus aspectos éticos e morais, com a Modernidade isso é alterado. Uma vez 

retirada o domínio da verdade da Igreja, o homem passou a ser o portador de sua própria verdade 

e o dogma cedeu lugar à dúvida e às múltiplas escolhas. A partir disso, o cristão fiel ao clérigo 

e aos dogmas da Igreja ficou semidescoberto, à deriva no mar de possibilidades de crenças e de 

interpretações do que era certo e errado. A autonomia fez com que o homem relativizasse a 

verdade e se tornasse o modelo de referência de si mesmo. Contudo, essa liberdade de 

interpretação se pautava não somente no referencial interno do sujeito, mas também em seu 

contexto de vida. Podemos inferir que o homem moderno então, uma vez sem as amarras da 

Igreja, imaginou-se livre tanto para interpretar o mundo quanto para interpretar sua própria 
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verdade. Kehl acrescenta que “onde existe a escolha, a verdade já não é uma” (2001, p. 37). 

Isso quer dizer que com essa relativização da verdade, decorrente da liberdade de interpretação, 

a palavra de autoridade das instituições sociais deixou de ser uma verdade única, interpretada 

como destino ou preestabelecida pela tradição, para representar as verdades de cada um. 

Consequentemente, a emergência do livre arbítrio em relação às escolhas e às decisões 

pessoais levaram ao enfraquecimento da memória coletiva. Em um mundo tradicional, essa 

memória permitia ao sujeito um direcionamento mais claro em suas escolhas e opções, fundadas 

e transmitidas de geração a geração. Na Modernidade, esse referencial social e coletivo foi 

enfraquecendo, deixando exposto o desamparo do sujeito e “revelando-se o tempo todo como 

uma ferida exposta e sangrenta” (Birman, 2005, p. 79).  

 Le Goff (2005) ressalta que a memória coletiva pode ser considerada enquanto 

propriedade capaz de conservar os costumes, as tradições e as histórias da origem de um povo, 

transmitidas oralmente e articuladas ao presente e ao futuro. Cabe à dimensão narrativa permitir 

ao homem narrador dar continuidade em sua história de vida por meio do ato de narrar suas 

experiências a partir da coletividade. Le Goff ainda destaca que o desenvolvimento da escrita e 

sua posterior popularização tornou a arte de narrar cada vez mais rara, fragilizando a memória 

coletiva e consequentemente favorecendo o fim da tradição.  

 Benjamin (1936/1987b), considera que o processo de industrial favoreceu o declínio da 

tradição. No texto Experiência e Pobreza (1933/1987a), ele tece críticas radicais ao 

desenvolvimento técnico da Modernidade e justifica que o declínio da experiência e da narrativa 

está no surgimento do capitalismo, na invenção da imprensa e nas guerras. Mais tarde essas 

críticas foram reafirmadas em O Narrador (1936/1987b), ensaio no qual ele coloca em xeque 

a capacidade do homem moderno em comunicar suas experiências.  

De acordo com Benjamin 1936/1987b), “a arte de narrar está em vias de extinção” 

(p.197). Pois o surgimento da imprensa e a popularização das tecnologias de memória, o ato de 

narrar se tornou cada vez mais raro. Para ele, a informação culminou na crise narrativa, a partir 

da qual “ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história” (p. 205). Benjamin considera a 

narrativa uma forma artesanal de comunicação, em que a ausência do artífice não permite a 

produção artesanal, nem a narração. Para ele, a narrativa oral era a responsável pela transmissão 

da experiência e pela preservação dos valores éticos e morais de uma cultura. O fato de narrar 

uma história a alguém é considerado por ele como produção artesanal, como a argila na mão 

do oleiro que imprime sua marca. O narrador agregava algo da tradição em sua narrativa e a 

transmitia ao ouvinte. Além disso, o próprio narrador se transformava a cada nova história 

contada. Benjamin destaca que eram trocas interpessoais e a transmissão dos valores e da 
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memória cultural que embasavam a identidade da comunidade. Segundo Gagnebin (2013), 

“essa importância sempre foi reconhecida como a da rememoração, da retomada salvadora pela 

palavra de um passado que, sem isso, desapareceria no silêncio e no esquecimento” (p. 3).  

 Contudo, o estabelecimento do capitalismo contribuiu para a derrocada da narrativa, 

não só implicou na mudança do trabalho artesanal para o trabalho técnico, mas também 

empobreceu a experiência de vida. Era durante o trabalho manual, demorado e lento, que as 

histórias e estórias ocupavam o tempo e transmitiam a tradição. Com o empobrecimento das 

narrativas e do tempo comprimido da sociedade da técnica, já não havia mais lugar para o 

intercâmbio de experiências. Na análise de Benjamin o homem moderno, marcado pelas novas 

configurações do mundo do trabalho e da mercadoria, pautado na rapidez e eficiência, foi 

obrigado a responder de modo instintivo aos estímulos exteriores, inaugurando uma nova 

experiência temporal. O encurtamento do tempo para refletir e interpretar os acontecimentos da 

vida, assemelha-se à produção industrial, em que os trabalhadores da linha de montagem, num 

curto espaço de tempo, executam movimentos repetitivos e automáticos como as máquinas. 

Sem possibilidade de trocar e sedimentar o conhecimento, o homem padece de sua pobreza de 

experiência. Benjamin (1936/1987b) enfatiza a ruptura com a tradição, a “geração que ainda 

fora à escola num bonde puxado por cavalos se encontrou ao ar livre numa paisagem em que 

nada permanece inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças e torrentes 

e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano” (p. 115).  

Essa forma de vivência e percepção do tempo acabou por incorrer no surgimento do que 

Benjamin (1940/1983) nomeia de tédio existencial. Em sua análise sobre Baudelaire, ele aponta 

o spleen como estado de melancolia, ou tempo esvaziado, consequente desse estranhamento do 

mundo e do tempo voltado para a produtividade. O ócio criativo passa a ser visto como um 

vício moral.  

Lima (2013) nos lembra que no chão das fábricas e no trabalho seriado, não há tempo a 

se perder com conversas e contação de histórias. O mestre portador do conhecimento de um 

ofício, geralmente transmitido pela narrativa, foi substituído pelo apêndice técnico e os 

manuais, deixando uma lacuna entre as narrativas e a experiência. Com a narrativa em extinção, 

a comunidade de ouvintes também deixa de existir. Consequentemente, numa sociedade em 

que cada um possui sua verdade e se torna independente do sistema de referência, ser narrador 

ou ouvinte se torna supérfluo.       

Compreendemos que a ruptura com a tradição e com a vida coletiva fez parte de um 

mesmo processo não linear, mas marcado pela simultaneidade e por continuidades nas quais as 

estruturas econômica, social e cultural tornaram-se mais fluidas e dinâmicas, com novas 
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maneiras de se pensar a arte, a ciência, a religião e de se viver em sociedade. De forma que a 

transição da Idade Média para o Renascimento significou a entrada numa outra era. Le Goff 

(2005) considera que essas transformações refletiram em rupturas, ou seja, as formas de ser e 

de pensar, próprias da época anterior, tornaram-se ultrapassadas, muitas práticas cotidianas e 

formas de pensamento desapareceram e outras nasceram na vida diária.  

Heller (1982/1978) destaca que “o Renascimento foi a aurora do capitalismo” (p. 11). 

Da mesma forma que Le Goff (2005) considera que a mudança de mentalidade acompanhou as 

trocas materiais, para Heller, o desenvolvimento do homem renascentista tinha, em suas raízes, 

o processo de mudanças que anunciavam o surgimento do capitalismo. Até o início do século 

XVI, o homem estava voltado para fora de si, para a vida coletiva e compartilhada. No entanto, 

ainda neste mesmo século, a crise decorrente das guerras, da miséria e das pestes enfraqueceram 

as práticas feudais, intensificando o êxodo rural e o aumento populacional urbano. A 

proximidade do homem com o mundo foi, aos poucos, cedendo “o lugar a um afastamento do 

mundo, à retirada dos homens para seus problemas interiores e para a introversão” (1982 p.163). 

Em meio a tudo isso, novos modos de subjetivação e organização social emergiram. Como 

consequência, percebemos o abalo social e o rompimento do sistema feudal que, 

progressivamente, cedeu lugar ao desenvolvimento mercantil e ao industrial. 

Percebemos, assim, um homem recolhido em si, mas aberto a uma infinitude de novas 

possibilidades e em processo de afastamento do mundo coletivo. Se compararmos o homem 

medieval ao homem moderno observaremos que os modos de vida naquela época eram mais 

estáveis devido às poucas possibilidades de mudança e pelo engessamento social que não 

favorecia o desenvolvimento da individualidade. Contudo, foi o Renascimento que flexibilizou 

essa estrutura rígida, tornando-a mais dinâmica, fez com que o homem rompesse com seu 

referencial social, político, religioso e filosófico. Rupturas que conduziram o homem ao 

encontro com o seu desamparo, revelando, então, os efeitos da Modernidade na subjetividade. 

1.1.2 Ruptura com as fronteiras geográficas e a expansão da subjetividade.  

Simultaneamente à ruptura com a tradição e com a vida coletiva, estava a acelerada 

mudança dos modos de produção, de circulação das mercadorias e do fortalecimento do 

comércio. As modificações estruturais da sociedade foram determinantes na maneira do homem 

ser e estar no mundo, aumentaram o consumo e a necessidade de novas mercadorias, isso 

corroborou para a ampliação do comércio, que, por sua vez, resultou na abertura de novos 

mercados internacionais. A substituição da produção artesanal pela produção industrial resultou 

na reformulação da vida medieval, inaugurando, desta forma, a vida moderna.  
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É interessante observar que a Idade Média foi uma época rica na circulação marítima, 

pois as dificuldades das fronteiras geográficas terrestres impunham que os homens explorassem 

o alto-mar. Essas expedições, entretanto, eram carregadas de fantasias e desconfianças em 

relação ao mar. Para os navegantes, o mar era traiçoeiro. Além disso, ninguém sabia exatamente 

o que existia além dos limites já explorados. No mar poderia acontecer tudo, naufrágios, ataques 

de monstros, tempestades e o aparecimento de seres míticos. Le Goff (2005) ressalta que, nessa 

época, qualquer possibilidade de se arriscar a algo novo e desconhecido era rejeitada, pois, na 

Idade Média a concepção de novus estava associada ao apocalipse, devido a forte presença da 

Igreja. A palavra novitas era rejeitada por importantes pensadores da Idade Média. O adjetivo 

novo fazia alusão à heresia e enchia de medo àqueles que o ouviam. Ainda, acreditavam que 

qualquer sentido de novidade era capaz de amaldiçoa-los. Por isso, afirmavam que eram 

“imitadores de autoridades veneráveis. Retomam, dizem eles, ideias antigas, limpam-lhes a 

poeira e as fazem renascer” (p. 68). O medo do estranho, por muito tempo, impediu que o 

homem medieval avançasse em suas descobertas.  

Contudo, a partir do aprimoramento dos mapas marinhos, cada vez mais precisos, e do 

desenvolvimento náutico e de novas tecnologias, a descoberta de novas rotas tornou-se possível. 

O desbravamento do horizonte permitiu que o homem rompesse com as barreiras geográficas e 

dominasse o alto-mar. A expansão das ações humanas num mundo, agora, ilimitado, favoreceu 

também a ruptura das fronteiras psíquicas. O fato de imaginar, conhecer e dominar outros 

territórios, associado ao desenvolvimento de tecnologias de comunicação fizeram com que o 

homem medieval começasse a expandir seu horizonte subjetivo e identitário.  

Sobre essa abertura do mundo e para o mundo, Figueiredo (2007) destaca a variedade e 

a diferença das coisas na época renascentista. Para isso utiliza-se do exemplo do português 

comerciante que tem uma grande variedade de coisas em seu armazém, muitas foram trazidas 

de outros lugares do mundo, as pessoas que lá frequentam falam várias línguas, e também fazem 

parte dessa variação. Essa variedade de peças está fora de seu contexto natural, logo sem razão 

de ser: 

Não só amostras de todo o mundo vegetal, mineral e cultural em sua exótica 

variedade, mas temos todos os seres vivos, coisas e homens, extraídos de seus 

lugares naturais (...) agora destituídos de toda naturalidade, estão ali expostos à 

convivência uns dos outros sem que nada de orgânico os ligue, mas também sem 

que nada naturalmente os possa separar; todos reduzidos à condição de 

mercadoria numa prateleira ou vitrine (p. 33). 

O processo de homogeneização misturava todas essas peças, o que gerava confusão e 

fazia uma peça ser tomada no lugar de outra. Restava ao português duas questões: “como manter 
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tantas variedades de coisas juntas e como impedir que se confundam e misturem? (Figueiredo, 

2007, p. 33). Essa infinitude de variações é considerada por Figueiredo como algo maravilhoso 

e ao mesmo tempo inquietante, pois representa o mundo infinitamente diverso descoberto pelo 

homem.  

De acordo com Figueiredo (2007) as experiências interiores “fertilizaram o canteiro da 

subjetividade privatizada” (p.111). Houve, assim, o início de uma supervalorização da 

experiência privada em detrimento da experiência coletiva. Os espaços públicos, antes de uso 

coletivo, passaram a ser de cultivo da experiência privada. Cafés, pubs e jardins passaram a ser 

ponto para encontros amorosos, conversas íntimas, passeios e reflexões, independentemente da 

condição social daqueles que ali frequentavam.  

Essa dualidade entre as esferas públicas e privadas contribuiu para a consolidação da 

privacidade. Poder tomar decisões, guardar os pensamentos somente para si, não comunicar 

sentimentos e emoções, sentir que determinada experiência é íntima e única, são aspectos da 

subjetividade privatizada decorrente do longo processo histórico que resultou na vida moderna. 

Ser livre implica recorrer ao foro íntimo nos momentos de conflito já que os sistemas de 

referências coletivas, como a família e a Igreja, na Modernidade entraram em declínio. 

Resultando, assim, num homem que é sua própria medida, responsável por suas decisões, 

pautado em seus referenciais internos e desgarrado das regras e costumes postos pela vida 

coletiva.  

Em um mundo de constantes transformações, o passado tornou-se sinônimo do que era 

ultrapassado, o futuro se mostrou incapaz de suprir as necessidades e promessas de felicidade, 

e, finalmente, o presente passou a ser superinvestido na esfera do aqui e agora. Na 

Modernidade, o fluxo temporal passou a ser experimentado de forma não linear e não articulada. 

Essa descontinuidade pode ser compreendida a partir da análise de Sennett (2005) que afirma 

que a dimensão temporal do sujeito moderno tornou-se cada vez mais flexível em resposta às 

exigências do mundo moderno. Com isso houve uma redução do tempo a longo prazo em tempo 

a curto prazo. Tudo pode e deve ser vivido em um curto espaço de tempo. O estatuto da 

Modernidade pode ser compreendido, assim, como sendo o do tempo comprimido, reduzido, 

um tempo sem tempo, como observado por Benjamin nos textos Experiência e Pobreza 

(1933/1987a) e O Narrador (1936/1987b).  

A relação do homem com o passado, portanto, altera-se. Na perspectiva de Sennett 

(2005, p.73), a “capacidade de desprender-se do próprio passado, e confiança para aceitar a 

fragmentação” seriam os traços de caráter de pessoas que estariam à vontade no novo 

capitalismo. Esta capacidade de mudança, de adaptação e reinvenção – tanto na economia 
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quanto nas relações humanas – é característica fundante da etapa do capitalismo denominada 

por Sennett de capitalismo flexível. Essa flexibilidade em relação às formas burocráticas e 

rígidas da estrutura capitalista se torna o esconderijo de um sistema de poder, que exige do 

sujeito moderno certa maleabilidade frente a reestruturação do tempo. Para exemplificar, o 

autor utiliza a metáfora da envergadura da árvore, como forma de ilustrar o quanto o homem 

moderno precisa ser versátil e flexível. Na metáfora, durante uma ventania, embora uma árvore 

tivesse seus galhos dobrados ao máximo, sempre retornaria à sua posição normal. Para ele, 

assim deve ser o sujeito, capaz de readaptar-se às novas e constantes mudanças, como a 

“flexibilidade designa essa capacidade de ceder e recuperar-se da árvore, o teste e restauração 

de sua forma” (p.53). 

Embora essa capacidade de flexibilidade e adaptação possa soar de forma positiva e 

virtuosa num mundo globalizado, não passa de uma ideia que reproduz velhas formas de 

controle. O desejo de liberdade supostamente resultado da capacidade de mudança não foi 

possível, já que, no lugar de condições libertadoras, foram criados novos dispositivos de 

controle e monitoramento. 

A tempestade de incessantes transformações desencadeada, “nos despeja a todos num 

turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e 

angústia”, ressalta Berman (2007, p.24). O homem moderno não tem ao que se agarrar de 

maneira permanente, uma vez fragmentado e solitário, esse homem se vê mergulhado no 

abismo do desamparo, no qual as experiências modernas se tornaram incapazes de dar sentido 

à vida. Além disso, as constantes e sucessivas mudanças acabaram por demonstrar que a 

liquidez se tornou o novo modo de subjetivação, e a identidade se tornou fragmentada. Sennett 

(2005, p.27) indaga: “como pode um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade e 

histórias de vida numa sociedade composta de episódios e fragmentos?”.  Embora o autor 

aponte o capitalismo tardio – aquele desenvolvido a partir do século XX – como responsável 

pela experiência de deriva, consideramos também todas essas transformações e rupturas mais 

amplas da Modernidade como causadoras do esvaziamento da experiência coletiva e perda do 

sentido da vida.  

Freud (1930/2010), em O mal-estar na civilização, faz referência a essa sensação de 

estar à deriva e postula acerca do desamparo2 inerente à condição humana. Sobre a condição do 

desamparo, Birman (2005) afirma, na Modernidade, “o sujeito passa a se inscrever num mundo 

                                                
2  A temática do desamparo, seus conceitos e implicações psíquicas serão desenvolvidos de forma mais 

aprofundada no capítulo 2 dessa dissertação. 
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que lhe abre muitas possiblidades, mas que também lhe aponta muitas impossibilidades 

existenciais” (p.79). Essas impossibilidades, compreendidas a partir de Freud, dizem respeito 

às promessas de felicidade e de que a liberdade e a autonomia, pregadas pelo Iluminismo, 

seriam plenas. Acreditava-se, na aurora da Modernidade, que a racionalidade e a ciência 

colocariam fim ao sofrimento do homem e à miséria do mundo. Porém, essa promessa de 

progresso falhou. Os ideais da revolução francesa de Liberdade, Igualdade e Fraternidade não 

passaram de um discurso que se mostrou vazio. 

A Liberdade foi ilusória – pois o capitalismo oprimiu e demandou do sujeito um 

imperativo de consumo e de gozo. As mediações oferecidas pela civilização e pelas instituições 

se enfraqueceram – a busca pelo prazer se tornou imediata e constante. Como destaca Berman 

(2007), “não só a sociedade moderna é um cárcere, como as pessoas que aí vivem foram 

moldadas por suas barras” (p. 39). Da mesma forma, a Igualdade e a Fraternidade também não 

se cumpriram – o capitalismo estabeleceu a luta de classes, e as crises econômicas fortaleceram 

o fascismo e a xenofobia. Sobre esses ideais, Figueiredo e Santi (1997) apontam que “os 

homens são iguais em capacidade e devem ser iguais em direitos. Sendo assim, todos devem 

ser livres. Contudo, para que essa liberdade não redunde em caos, todos devem ser solidários 

uns com os outros, sem renunciar a essa liberdade” (p. 9). A Fraternidade deveria ser capaz de 

manter a ordem e evitar o caos. Mas, com o exacerbamento do individualismo, a vida social se 

reduziu ao acirramento dos interesses particulares. No fracasso do imperativo iluminista de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, “a liberdade individual acabou não sendo vivida como tão 

boa assim porque de um jeito ou de outro, todos parecem se defender contra o desamparo, a 

solidão e a imensa carga de responsabilidade que implica ser livre, ser singular, ter interesses 

particulares e ser diferente” (p. 10).  

1.2 Subjetividades Contemporâneas  

A transição da Idade Média para a Modernidade resultou num conjunto de experiências 

de rupturas que liquefizeram os sistemas de referências – leis, costumes, hábitos, dogmas e 

tradições. Socialmente, esses referenciais organizavam o mundo medieval e ofereciam ao 

sujeito instrumentos que auxiliavam na simbolização de seus conflitos, geralmente mais 

coletivos do que individuais. Consequentemente, essas transformações implicaram no 

desenvolvimento da interioridade, a partir do acirramento dos conflitos interiores, na 

intensificação da reflexão do sujeito sobre si mesmo e na valorização da experiência 

individualizada. Em termos mais subjetivos, essa primazia da individualidade em todos os 

espaços públicos foi o germe do enfraquecimento da alteridade e do esvaziamento das relações 
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sociais.  

 O processo de individualização pode ser comparado a um muro invisível que passou a 

separar o sujeito de tudo que estava fora dele, cindindo, desta maneira, a interioridade da 

exterioridade. Portanto, em oposição ao afastamento da exterioridade está o homem moderno, 

recolhido em si, desconectado da natureza, da sociedade e das instituições que o guiavam. Essa 

desconexão lançou o homem numa experiência vazia de sentido, incapaz de lhe amparar e de 

acolher seus conflitos subjetivos. Berman (2007) destaca que,  

A agitação e turbulência, aturdimento psíquico e embriaguez, expansão das 

possibilidades de experiência e destruição das barreiras morais e dos 

compromissos pessoais, autoexpansão e autodesordem, fantasmas na rua e na 

alma – é a atmosfera que dá origem à sensibilidade moderna (p.28). 

O mundo e o homem se abriram a uma infinitude de novas experiências que 

contribuíram para o surgimento de novas formas de subjetivação. Birman (2005) aponta que 

nas “novas maneiras de construção da subjetividade, o eu se encontra situado em posição 

privilegiada” (p. 23). O autocentramento seria, portanto, um aspecto elementar nas novas 

formas de subjetivação. 

Se as figuras de Prometeu, Fausto e Frankenstein ilustraram o homem moderno – livre, 

conhecedor e dominador de todas as coisas –, na Contemporaneidade, o mito seria outro. De 

acordo com Lipovetsky (2005), o mito de Narciso representaria os tempos atuais. Isso, pois, 

“hoje em dia vivemos para nós mesmos, sem nos preocuparmos com as nossas tradições e com 

a nossa posterioridade, o sentido histórico foi abandonado, da mesma maneira que os valores e 

as instituições sociais” (p.33).  

 A partir do arrefecimento do sentimento de transcendência e da utopia de Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade, dos períodos das grandes guerras e mortes no século XX, e o 

fortalecimento e expansão do capitalismo, a desesperança e desinvestimento no futuro surgiram 

como consequência. O superinvestimento no presente, fez com que a esfera privada ganhasse 

maior proporção, ou seja, o homem passou a se preocupar única e exclusivamente com seu 

bem-estar e com sua própria situação material, acarretando numa experiência de vida cada vez 

mais vazia.  

Após a Revolução Tecnológica na segunda metade do século XX, com o aprimoramento 

das tecnologias de comunicação, e consequentemente no século XXI com a popularização do 

acesso à internet – do telefone portátil aos smartphones – os meios de comunicação e de 

transporte se tornaram ainda mais rápidos e acessíveis. Como desdobramento, observamos um 

encurtamento, não apenas nas fronteiras geográficas, mas também no tempo de transmissão de 

informações e de comunicação. A relação do homem com o tempo e o espaço alterada com a 
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entrada na Modernidade, teve suas caraterísticas de rapidez e flexibilidade acirradas na 

Hipermodernidade ou Modernidade tardia (Giddens, 2002; Lipovetsky, 2005).  

A facilidade de acesso e a velocidade da circulação das informações permitiram ao 

homem uma conexão quase imediata com tudo e todos, mesmo que virtual. Essas novas formas 

de conectar o homem ao mundo e ao outro são práticas que convergem numa maior exibição 

da dimensão subjetiva, agora dentro de um fluxo do tempo mais fluido e efêmero.   

Mais recentemente, das selfies 3  as lives 4  dos aplicativos de redes sociais, como 

Facebook, Instagram e WhatsApp, permitiram ao sujeito transmitir ao vivo seu cotidiano. 

Percebemos, assim, inaugurado na Modernidade tardia e intensificado com a ascensão das redes 

sociais e suas constantes atualizações, a era da exposição constante de si mesmo e da intimidade 

do sujeito. A experiência de encurtamento do tempo e do espaço por meio da comunicação 

instantânea fez com que a subjetividade até então privatizada se tornasse, na 

Contemporaneidade, gradativamente mais pública e exposta. De modo que a visibilidade 

exacerbada do cotidiano e a conexão ininterrupta transformaram a vida em uma eterna janela 

aberta em um computador ou celular, em que o sujeito se mantém sempre online. 

Sibilia (2016) aponta que tais forças históricas afetam a construção dos modos de ser e 

estar no mundo. Quando se muda a forma dos homens se relacionarem, mudam-se também 

certas formas de subjetivação. Para ela, a subjetividade só pode existir se encarnada num corpo, 

que por sua vez está embebido numa cultura, de maneira que na Contemporaneidade, há um 

rearranjo corporal e subjetivo, com maior exibição da intimidade e da vida cotidiana, e do 

distanciamento entre as pessoas. Bauman (1999) também nos lembra que o processo de 

globalização permitiu o afastamento dos corpos, e que tudo agora está para além do alcance do 

olho humano. 

Percebemos, assim, um aumento da experiência do tempo fluido, com sua passagem 

rápida e fugidia, em que não há tempo para a rememoração do passado, para as narrativas, nem 

para a troca e sedimentação da experiência, como destacou Benjamin (1936/1987b), em O 

Narrador: “a cada manhã recebemos notícias do mundo todo. E, no entanto, somos pobres em 

histórias surpreendentes” (p. 203).  

 Bauman (1999) destaca a fragmentação do fluxo temporal, em que se recusa o futuro, 

proíbe a articulação entre o passado e o presente, separando-o da história, como se o cortasse 

nas duas extremidades, restando somente o momento presente, o aqui e agora. De maneira que 

aplanar o fluxo do tempo num presente contínuo, apagando o passado e ignorando o futuro 

                                                
3 Forma de autorretrato feita com o celular. 
4 Transmissão ao vivo do cotidiano realizada pelo próprio celular. 
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parece ser uma sequência arbitrária, denominada pelo autor de ajuntamento solto. Na 

Contemporaneidade a regra é manter o tempo curto e evitar qualquer investimento que se dê a 

longo prazo, inclusive as relações.  Esse desprendimento do fluxo do tempo nos remete ao 

tempo flexível proposto por Sennett (2005), cuja característica principal é o curto prazo como 

se não houvesse mais tempo para o comprometimento a longo prazo. Tudo deve ser imediato. 

Consequentemente, as incertezas e a reinvenção constante fazem parte do dia a dia. Diante da 

narrativa peculiar do sujeito moderno contemporâneo, Sennett indaga, “como pode um ser 

humano desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida numa sociedade composta 

de episódios e fragmentos?” (p.27).  

O empobrecimento da experiência que se desdobra na constituição do sujeito, destacado 

por Benjamin e por outros críticos da Modernidade, também é ressaltado por Berman (2007). 

No turbilhão de constante desintegração e mudanças na vida moderna, e contemporânea, é 

perceptível a fragmentação das narrativas das histórias de vida, o vazio de sentido e o 

sofrimento psíquico.  

Diante desse fluxo vazio da vida, o corpo parece emergir como espaço para os conflitos 

não simbolizados. Em análise acerca dos modos de organização no capitalismo flexível que 

surge a partir da década de 1980, Sennett ressalta que “a massa de corpos que antes aglomerava-

se nos centros urbanos hoje está dispersa, reunindo-se em polos comerciais, mais preocupada 

em consumir do que com qualquer outro propósito mais complexo, político ou comunitário” 

(2003, p. 19). De maneira que a velocidade e o individualismo, juntos, parecem amortecer e 

impedir os corpos de se vincularem a outros corpos, sucumbindo, então, à passividade e a 

fruição do consumo e da exposição de si mesmo.  

Somado a isso, percebemos que a popularização da internet e dos smartphones 

potencializaram também o processo de individualização e personalização da experiência. Lima 

(2013) destaca que, “o fenômeno em explosão das redes sociais que se popularizaram nos 

últimos anos parece ser um contrassenso ante a hipertrofia do eu e consequente desvalorização 

das trocas intersubjetivas” (p.35). Observamos que os relacionamentos, na Modernidade tardia, 

são marcados pela efemeridade, pela superficialidade dos laços sociais e pela pouca troca de 

experiência, geralmente muito mais virtuais do que reais. 

Sobre essa conformação subjetiva na Contemporaneidade, Lipovetsky (2005) ressalta 

que o sujeito imerso na sociedade de consumo, está cada vez mais solitário, entregue à busca 

de prazer, supostamente livre para fazer suas inúmeras escolhas e indiferente às relações 

humanas. O indivíduo da modernidade tardia está conectado a tudo e a todos, o tempo todo, 

mas de forma ilusória, virtual e solitária.  Em meio a este contexto de instabilidade e de 
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incertezas, o corpo na contemporaneidade padece de certo mal-estar que invade o sujeito através 

de sintomas corporais. 

Freire Costa (2005) destaca que o enfraquecimento da autoridade e do próprio processo 

de destradicionalização – iniciado no estabelecimento da Modernidade, deixou o homem à 

deriva no mar do consumismo e da incessante busca de prazer, em que “o sentido da vida deixou 

de ser pensado como um processo com finalidades em longo prazo e objetivos extrapessoais” 

(p. 186). Com isso o corpo ganhou status de privilégio na contemporaneidade. A busca pela 

satisfação de necessidades e prazeres, fez com que o homem investisse em sua forma física e 

se preocupasse cada vez mais com sua saúde e aparência.  

Observamos, na atualidade, por exemplo, o aumento de cirurgias de correção com 

finalidade estética; a crescente adesão dos sujeitos a programas de construção de um corpo ideal 

através de uma alimentação mais específica e de diversas modalidades de atividades físicas; a 

expansão de ofertas em tratamentos alternativos na busca imperativa do bem-estar e da 

longevidade. Contudo, este mesmo corpo que é fonte de prazer e investimento, se torna locus 

para a manifestação do mal-estar. O vazio da experiência e o imperativo contemporâneo do 

gozo ressaltam o desamparo e refletem uma incapacidade de bordear o vazio e a falta inerente 

ao sujeito. Lazzarini (2006) destaca que “essa hipervalorização do corpo na contemporaneidade 

transforma os homens em seus próprios servos” (p. 106). Podemos imaginar que ser escravo de 

si é fazer de seu próprio corpo a causa e a solução para todo o sofrimento. 

Esse centramento em si mesmo, nas próprias experiências e no próprio corpo associado 

à fragilização da alteridade parecem dificultar ao sujeito a mediação de seus conflitos 

subjetivos. Essa mediação, possibilitada pelo contato e construção de experiência com o outro, 

e pela transformação da dor psíquica em sofrimento via palavra destinada ao outro que permite 

a simbolização, parece estar enfraquecida no contexto contemporâneo. Birman (2003), ao 

considerar as diferenças entre dor e sofrimento, considera que o mal-estar da atualidade, além 

de evidenciar a ausência ou enfraquecimento dessa possibilidade de mediação, também se 

inscreve nos registros do corpo e da ação. A corporeidade, ele afirma, é convocada nos casos 

de patologias com primazia dos sintomas somáticos, e geralmente se expressa pela perda de 

vitalidade e sentimento de vazio. Por outro lado, o registro da ação sofre uma perturbação, 

paralisando e impedindo o sujeito de ações resolutivas para a subjetividade. Birman ressalta 

que “a compulsão, com efeito, é uma forma perturbada de ação, na qual o sujeito não consegue 

mais regular os seus impulsos, que se descarregam como atos rudes e que se voltam até mesmo 

contra a própria autoconservação do corpo” (p.03). 

De acordo com Birman (2003), a compulsão apresenta efeito de curta duração, por isso 
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o excesso de repetição empreendida pelo indivíduo fragmentado e paralisado, que não consegue 

transformar sua dor em sofrimento. A dor seria “uma experiência em que a subjetividade se 

fecha sobre si própria, não existindo qualquer lugar para o outro no seu mal-estar (p. 05)”. 

Restrito ao lamento e ao murmúrio sem construção simbólica e, portanto, vazios de sentido, o 

sujeito não consegue dirigir ao outro seu apelo de socorro. Em contraposição, o sofrimento seria 

“uma experiência essencialmente alteritária. O outro está sempre presente para a subjetividade 

sofrente, que se dirige a ele com o seu apelo e lhe endereça uma demanda” (p. 05). É a 

capacidade metafórica e narrativa em interação com outro que permite ao sujeito simbolizar o 

mal-estar em sofrimento. Birman ainda complementa, 

Se a subjetividade contemporânea não consegue mais transformar dor em 

sofrimento, isso se deve à impossibilidade de interlocução do sujeito, que lançado 

na vida nua e no mundo sem sentido se chafurda no abismo da depressão. Enfim, 

o vazio da subjetividade atual é o correlato do mundo que perdeu o sentido (p.06). 

Diante disto, os casos de escarificação na adolescência, cada vez mais frequentes na 

clínica psicológica e nos centros de atendimento psicossocial, nos fazem pensar o enlaçamento 

entre o sujeito adolescente, seu corpo e a cultura contemporânea, que a partir da dificuldade de 

narrar sobre sua dor, busca por via corporal o estancamento da angústia e a simbolização de sua 

dor. No caminho para compreender a escarificação na adolescência, faz-se necessário não 

apenas compreender a trajetória sociocultural do sujeito contemporâneo, com seu mal-estar, 

mas também compreender o sujeito adolescente. Para tanto, trabalharemos nos próximos 

capítulos os conflitos adolescentes em sua relação com seu corpo e a clínica do desvalimento 

que nos oferecerá subsídios para compreender a busca por simbolização da dor psíquica pelo 

adolescente. 
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Capítulo 2 – Adolescência, Corpo e Escarificação 

 

Clarisse está trancada no banheiro  

E faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete 

Deitada no canto, seus tornozelos sangram 

E a dor é menor do que parece 

Quando ela se corta ela se esquece 

(Clarisse – Legião Urbana) 

 

As chamadas ‘novas formas’ de sofrimento na contemporaneidade – como bulimia, 

anorexia, toxicomania e escarificação – parecem ser consequência de um mal-estar corporal 

vivido pelo sujeito.  Ao atuarmos e observamos a clínica com adolescentes, percebemos sujeitos 

em sofrimento cujos corpos entram em cena como via de expressão de uma dor intensa e de 

difícil significação por meio da palavra. Estas novas modalidades de sofrimento parecem estar 

ligadas ao corpo como fonte e como meio de apaziguamento do mal-estar contemporâneo. 

A partir da prática em um CAPS infantil percebemos o aumento da demanda de 

tratamento para os casos de escarificação na adolescência, o que tem nos suscitado 

questionamentos acerca da experiência de desamparo vivido pelo adolescente contemporâneo, 

que parece buscar alívio para sua angústia mediante cortes em seu próprio corpo. A fim de 

compreender a relação do sujeito adolescente com seu corpo consideramos as contribuições da 

psicodinâmica acerca da adolescência. Para tanto se faz necessário uma breve diferenciação 

entre a adolescência e a puberdade, antes de aprofundarmos na compreensão psicanalítica da 

adolescência enquanto passagem edípica. 

O conceito de adolescência pode ter diversas versões dependendo da ênfase que a 

multiplicidade de saberes utiliza para explicar esse período complexo da vida. Comumente ela 

é compreendida como uma etapa do desenvolvimento humano, com mudanças biológicas, 

psicológicas, sociais, legais e históricas, e anuncia a saída do sujeito de sua condição de criança 

e a expectativa de entrada numa vida adulta, já que o adolescente não se torna um adulto de 

forma imediata, mas conquista este lugar num processo longo e doloroso. A adolescência é, 

também, usualmente associada à transgressão social, à crise identitária e ao enfrentamento às 

figuras parentais. Outras teorias enfocam as mudanças nos papéis sociais, desenvolvimento de 

defesas e mudanças egóicas, e a construção da identidade adulta, como as teorias desenvolvidas 

por Erikson (1976), Anna Freud (1986) e Melanie Klein (1997). 

Utilizamos as referências teóricas de Freud sobre o desenvolvimento psicossexual e o 

narcisismo, e alguns teóricos contemporâneos que teorizaram acerca da adolescência a partir 



30 

 

 

da psicanálise. Dentre esses teóricos, destacamos os psicanalistas franceses André Green e seu 

conceito de mãe morta, Didier Anzieu e o Eu-pele; a psicanalista argentina Arminda Aberastury 

e sua teorização acerca dos lutos da adolescência; e o psicanalista brasileiro Luiz Carlos Osório 

em seu estudo acerca da adolescência. 

Em primeiro lugar é importante diferenciarmos conceitos que caminham sempre juntos, 

muitas vezes, tratados como sinônimos, quando estudamos a adolescência – adolescência e 

puberdade. Osório (1992)5 ao diferenciar os dois conceitos, ressalta a importância de ambos 

serem compreendidas como um fenômeno que não pode ser dissociado. A puberdade seria um 

fenômeno mais universal e natural, definida como demarcador cronológico da idade, com início 

e fim. Abrange as mudanças biológicas que acometem o indivíduo por volta dos 10-12 anos e 

que demarcam o advento do ciclo reprodutivo. Seu início se dá pelo desenvolvimento dos 

caracteres sexuais secundários – pelos pubianos, crescimento dos seios nas meninas, 

engrossamento da voz e pelos faciais nos meninos –, e seu fim se daria após o corpo atingir a 

maturidade sexual, ou seja, ovulação e menstruação nas meninas, e ejaculação nos meninos.  

Por outro lado, a adolescência diz respeito às características psíquicas, afetivas, 

cognitivas e sociais que envolvem o período púbere e demarcam um lugar social. A depender 

de seu contexto sociocultural, essa fase é compreendida e vivenciada com diferenças e 

peculiaridades. A adolescência seria um “processo maturativo biopsicossocial do indivíduo”, 

afirma Osório (1992, p. 10). Como é um processo sociocultural com singularidades individuais, 

não possui demarcadores claros que indiquem seu início e seu fim como acontece com a 

puberdade. É um momento crucial da vida do indivíduo, que lhe causa mudanças corporais, 

sociais e subjetivas. Para além dessas mudanças, é também uma fase em que espera-se que esse 

sujeito invista em sua formação escolar e se prepare para o mercado de trabalho. Nas classes 

sociais mais baixas, em que o acesso à educação técnica ou superior é limitado– a expectativa 

é de entrada no mercado de trabalho ainda na adolescência. 

Dentre todos os aspectos e as transformações que envolvem essa fase, focaremos nas 

questões pertinentes acerca do desenvolvimento psicossexual e da relação do sujeito 

adolescente com seu corpo e com o outro. Além disso, discutiremos sobre a angústia que 

emerge ante à falência da função materna e a escarificação como tentativa de dar contorno ao 

corpo desafetado. 

                                                
5 Apesar de ser uma referência antiga, as obras de Osório (1981) e de Aberastury (1981) são obras de referência 

no estudo da adolescência a partir da psicanálise. Matheus (2010), em revisão bibliográfica dos autores 

psicanalistas que postularam sobre a adolescência, arrola esses autores entre os principais teóricos da adolescência 

após Freud e os pós-freudianos Klein e Anna Freud. 
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2.1  A Adolescência e seus desamparos  

Embora Freud não tenha desenvolvido uma teoria específica sobre a adolescência6, 

abordou o tema da puberdade, no texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905/2016). 

Para Freud, a puberdade é um momento de reorganização da vida sexual do sujeito, em que 

surge a genitalidade, o revivescimento do amor pelos pais e o desligamento dessas figuras 

parentais. Freud defende a ideia de que a puberdade se inicia no final do período de latência 

com as primeiras transformações fisiológicas – principalmente o crescimento dos genitais 

externos – despertando a sexualidade até então adormecida. Durante essa reorganização sexual, 

“introduzem-se as mudanças que levarão a vida sexual infantil à sua configuração definitiva 

normal” (p. 121).  

Esse texto de 1905 é um dos textos fundamentais que sustenta a teoria freudiana e 

também, um dos mais inquietantes. Nele, Freud, além de lançar as bases da psicanálise no que 

diz respeito ao estudo da sexualidade e das pulsões, teorizou sobre a sexualidade infantil e a 

passagem para a puberdade. A sexualidade é um dos conceitos mais importantes da psicanálise. 

Ela nos permite compreender que a questão sexual está para além do órgão genital, do coito e 

da reprodução, ela está presente desde o nascimento, manifestando-se em diferentes formas em 

cada momento da vida. 

Para Freud (1905/2016), a pulsão, ao encontrar seu objeto sexual, subordina as zonas 

erógenas ao primado da zona genital. Ou seja, a partir da fase genital, o objeto de descarga 

pulsional e consequentemente de obtenção de prazer, estará fora do próprio corpo. A mudança 

na meta sexual marcará a passagem do autoerotismo – funcionamento próprio das etapas 

psicossexuais anteriores, em que a realização sexual se realiza a nível corporal – às escolhas 

objetais. Contudo, essa passagem não se dá de forma simples, mas em um processo doloroso 

de transformações psíquicas, físicas e sociais. Aberastury (1981) ressalta que a chegada da 

puberdade faz com que o sujeito adolescente reviva o amor pelos pais ou substitutos e as 

angústias que caracterizaram seu complexo de Édipo e o investimento libidinal no próprio corpo 

como objeto de amor – autoerotismo – para só depois ser capaz de direcionar suas escolhas 

objetais ao outro (Aberastury, 1981).  Nesse curso evolutivo do adolescente, o complexo de 

Édipo “culmina a sexualidade infantil, que, por seus efeitos ulteriores, influi decisivamente na 

sexualidade do adulto” (Freud, 1905/2016, p.148-149). Dito de outro modo, a puberdade pode 

                                                
6 A palavra adolescência surge pela primeira vez na literatura com Stanley Hall em 1904. Só então o termo passa, 

aos poucos, a fazer parte da linguagem científica (Schoen-Ferreira, Aznar-Farias, & Silvares, 2010). Freud utiliza 

a palavra puberdade ao se fazer referência à etapa por ser a palavra disponível e mais conhecida na época em que 

discorreu sobre o desenvolvimento psicossexual Ademais, ele vai utilizar mais frequentemente o termo ‘fase 

genital’ ao se referir à adolescência. 
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ser compreendida como “o momento da definição da vida sexual, caracterizado pelo primado 

das zonas genitais, pela efetivação da escolha objetal, a partir da reedição de marcas infantis”, 

ressalta Matheus (2010, p. 163). As mudanças corporais vivenciadas pelo sujeito adolescente 

vão desencadear mudanças no olhar que o outro lhe dirige. O corpo infantil dá lugar a um corpo 

adulto não mais envolto em uma aura de inocência e proteção. É um corpo pulsional refletindo 

um sujeito que deseja. Essa alteração do olhar que lhe é dirigido pelos pais ou cuidadores acaba 

por acionar uma angústia de separação e desamparo.  

Para Freud (1905/2016), o estado de desamparo sentido primeiramente na separação da 

mãe – principalmente no desmame – e mais intensamente durante o Édipo, parece ser atualizado 

ante todas as mudanças experimentadas, desde as transformações corporais até à mudança no 

lugar ocupado socialmente e na posição sexual do sujeito. Sobre a puberdade, ele postula que 

“os impulsos agressivos dos primeiros tempos são novamente despertados; e, por outro lado, 

uma porção maior ou menor dos novos impulsos libidinais – todos eles, nos casos ruins – toma 

as vias assinaladas pela regressão, surgindo como intenções agressivas e destrutivas” (Freud 

1926/2014ª, p. 53). 

Podemos pensar que o adolescente, além de vivenciar o desamparo, que angustia por 

estar em uma fase em que supostamente precisa tomar decisões ‘para o resto de sua vida’, ele 

também revive o desamparo infantil de desligamento dos pais ou de seus substitutos. A 

superação da separação dos pais e assunção de um lugar de sujeito de desejo e não mais apenas 

como objeto de desejo, ainda que seja dolorosa, é uma das conquistas psíquicas mais 

importantes na puberdade, como será citado na teoria de Aberastury (1981) sobre o luto pelo 

corpo infantil e pelos pais da infância.  

2.1.1 A travessia da adolescência e o luto pelo corpo infantil. 

Aberastury (1981), em seu clássico Adolescência normal, ressalta que em presença de 

todas as transformações corporais, psíquicas e sociais que enfrenta, o adolescente necessita 

realizar basicamente três lutos: a) pelo corpo infantil perdido; b) pelo papel e identidade infantil; 

e c) pelos pais da infância. Esses lutos vão demandar um processo de abandono de ideais e de 

enfrentamento, e a elaboração de angústias ligadas ao desamparo. 

Diante de vários processos incontroláveis e angustiantes, o adolescente, em diversos 

momentos e processos, acaba por se defender através de uma negação da perda da infância que 

faz com que negue as mudanças em seu corpo. A rapidez dessas transformações corporais nem 

sempre são acompanhadas pela aceitação, instaurando, muitas vezes, a angústia e a sensação de 

ser invadido por algo incontrolável. Isso se reflete em seu comportamento e atitudes na relação 
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com seus pais e na forma como apresenta seu corpo. É muito comum ver, por exemplo, o uso 

de roupas largas para tentar esconder seu corpo, constantes modificações dos cabelos, com 

cortes e cores variados etc. Calligaris (2011) ressalta alguns comportamentos defensivos como 

observado no adolescente que se enfeia e/ou faz várias modificações corporais, ou no 

adolescente gregário que busca no grupo de iguais uma tentativa de uniformização e refúgio. 

Atravessar a adolescência demanda um desprender-se do mundo infantil ao qual não faz 

mais parte, para integrar-se no mundo dos adultos. Essa travessia pode ser compreendida como 

um período de instabilidade e desequilíbrio, em que o adolescente exterioriza seus conflitos de 

acordo com suas experiências. Anna Freud (1958 conforme citada por Knobel, 1981, e por 

Matheus, 2010) considera que essas características dificultam a diferenciação entre o que é 

normal e o que é patológico na adolescência. Toda a comoção dessa transição poderia ser 

considerada normal, pois é um momento da vida que envolve mudanças significativas para o 

adolescente e que desencadeia diversas defesas psíquicas.  

A partir dessa perspectiva de normalidade, Knobel (1981) denomina de Síndrome 

Normal da Adolescência o conjunto de sintomas que “permite aceitar os desajustes e 

desencontros, valorizá-los com maior correção e utilizar o impacto de gerações, não como fonte 

de conflitos negativos, mas como um encontro inquietante que facilite o desenvolvimento da 

humanidade” (p.29). Essa síndrome seria caracterizada pelo início do processo de 

individualização. O sujeito adolescente busca, através do processo identificatório e da 

elaboração do luto pelo corpo infantil perdido, uma definição de si mesmo, ao mesmo tempo 

em que estrutura sua identidade adolescente. Concomitantemente, começa a se afastar do seu 

núcleo familiar para buscar, em outros nichos, um olhar que confirme sua autonomia e valide 

sua identidade. É comum observarmos, por exemplo, uma tendência grupal ou o 

comportamento gregário (Calligaris, 2011), em que o grupo de identificação acolhe o 

adolescente em sua busca, conferindo-lhe certa uniformidade e reconhecimento durante o 

processo de descoberta de si. Essa tendência gregária representa, também, uma oposição às 

figuras parentais como forma de construir sua identidade fora do ambiente familiar. Pode ser 

compreendida como uma transição necessária, pois o adolescente só se desgarrará do grupo 

quando atingir sua individualização adulta. 

Nesse processo de ressignificação identitária, o adolescente vai percebendo as 

incoerências e contradições nos ideais internalizados por ele durante a infância. Isso vai 

conduzi-lo por um caminho de questionamento e negação desses ideais – incluindo a imagem 

idealizada de seus pais ou cuidadores – e de busca por novos ideais. Ao se desprender desses 

ideais que o ajudavam a contornar o desamparo, ele novamente se vê diante de uma falta de 
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contornos e da necessidade de encontrar novas delimitações. A angústia decorrente dessa 

constatação faz com que formas defensivas e elaborativas precisem ser encontradas para que 

essa angústia seja minimamente simbolizada. Podemos pensar que algumas das características 

da Síndrome Normal da Adolescência, elencadas por Knobel e Aberastury, são formas 

defensivas de lidar com a angústia e as perdas dos referenciais infantis. Dentre esses referenciais 

estão, principalmente, o corpo infantil e a imagem dos pais da infância. 

A intelectualização e a fantasia, muitas vezes, são utilizadas como forma de fuga e de 

compensação pelas perdas dolorosas que ocorrem dentro de si e pela exigência de um trabalho 

de luto pelo corpo e pelos pais idealizados da infância. Knobel (1981) destaca que o pensamento 

filosófico, ético e social surge, muitas vezes, como forma de preocupação com o mundo externo 

e com a mudança social. Isso pode impulsionar o adolescente à contestação social, e ao 

engajamento e militância social. É como se, diante da impossibilidade de controle das 

transformações que enfrenta, tentasse modificar o mundo ao seu redor de acordo com sua 

vontade, ao mesmo tempo em que contesta a autoridade paterna. 

Seu comportamento pode, também, se mostrar frequentemente instável, com oscilações 

humorais e afetivas. O que reflete, muitas vezes, a diferenciação que vai ocorrendo entre o seu 

mundo interior – inevitavelmente mutável –, e o mundo exterior percebido em sua realidade 

exigente e frustrante. Knobel (1981) ressalta a necessidade do adolescente buscar novos 

referenciais, por isso, é comum as crises religiosas e/ou ideológicas, e questionamentos das 

‘verdades’ familiares e sociais. É importante que as figuras parentais, de alguma forma, também 

se modifiquem e se readaptem a essa identidade adolescente que vai, aos poucos, formando-se. 

Nesse processo, o adolescente vai buscar identificações projetivas em figuras idealizadas – 

divindades ou ídolos, como personalidades midiáticas – que lhe garantam, de certa forma, 

continuidade da existência de si mesmo e substituam o papel dos pais da infância. 

Além da constante flutuação do humor e do estado de ânimo, e da busca por novas 

identificações, o adolescente enfrenta também um sentimento de solidão, afirma Knobel, que 

pode ser pensado a partir do desamparo e falta, pelo menos momentaneamente, de ideais 

estruturados a serem internalizados. Nesse estado, o adolescente se vê frente a um desamparo 

ao se deparar com a passagem do tempo e com as modificações irremediáveis por ela trazidas. 

Na tentativa de impedir as perdas da infância e as modificações corporais dolorosas e 

inevitáveis, o adolescente, muitas vezes, nega a passagem do tempo como uma forma defensiva. 

Tenta manejá-lo e remanejá-lo a fim de evitar, ou pelo menos não enfrentar, sua separação dos 

pais e manter sua condição de amparo infantil. A noção temporal do adolescente é, assim, 

deslocalizada. 
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Sua percepção do tempo é fundamentalmente corporal, rítmica e vivencial, ou seja, é o 

experiência do tempo que direciona quem o experimenta. Por isso, na adolescência, o tempo 

pode ser vivido como algo urgentíssimo ou ser postergado como se pudesse controlá-lo. 

Questões a serem resolvidas em um futuro próximo são tratadas, por exemplo, como se já 

estivessem atrasadas, e questões urgentes são adiadas indefinidamente. Na medida em que o 

adolescente vai elaborando as perdas e simbolizando as transformações, ele consegue organizar 

melhor e discriminar o passado, presente e futuro de forma que se localizar no tempo se torna 

sinal de maturidade (Knobel, 1981). 

Por último, Knobel destaca as mudanças na dinâmica da sexualidade e das escolhas 

objetais. Na adolescência, há uma retomada do autoerotismo, sob a forma da masturbação que 

evolui para o exercício genital. Primeiramente exploratório do próprio corpo e do corpo do 

outro, e, posteriormente, de escolha objetal. Muitas vezes, a exploração e experimentação do 

corpo se dá ainda de forma bissexual. São etapas que possuem caráter preparatório e 

exploratório da genitalidade, sem intenções de reprodução ou de exercício pleno da sexualidade 

ou de escolha objetal mais definitiva. Essa transição – autoerotismo-genitalidade exploratória-

escolha objetal – é significativa, pois o adolescente abandona o próprio corpo como objeto de 

amor para se ligar a um novo objeto que é o outro. 

Contudo, Aberastury (1981) defende que essa travessia se faz pela elaboração de alguns 

lutos fundamentais que exigem do sujeito adolescente demasiado trabalho psíquico. Ou seja, a 

superação dessa etapa da vida consiste na redefinição de si e de suas relações objetais, e na 

elaboração do luto pela perda de sua condição infantil, inclusive, do corpo ainda pueril 

(Cardoso, 2011). São perdas associadas tanto às transformações do corpo quanto de sua 

imagem, pois dizem respeito também à mudança do olhar dos pais para o adolescente. 

É, portanto, do narcisismo que se trata. As feridas narcísicas da primeira infância são 

revividas na adolescência e outras perdas narcísicas demandam elaboração. Nesse processo, o 

Eu-ideal, novamente ferido e reprimido, juntamente com as modificações exigidas do Ideal do 

Eu requerem elaborações e simbolizações. Não é à toa que formas defensivas surgem. É, 

portanto, fundamental que retomemos as considerações de Freud acerca do narcisismo e da 

constituição das instâncias ideais para melhor compreendermos o processo da adolescência. 

2.2 Corpo, narcisismo e a mãe morta  

Ao observarmos algumas manifestações de adoecimentos psíquicos, na 

contemporaneidade, é evidente como o corpo toma o lugar de busca por sentido. É uma dor 

solitária não simbolizada, que aparece como marcas no corpo – dores inexplicadas, cortes, 
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marcas arroxeadas, dentes amarelados pelos vômitos constantes – É uma dor que se estagna, 

que, sem endereçamento ao outro, não se transforma em sofrimento.  

Birman (2003) afirma que “a subjetividade atual não consegue mais transformar dor em 

sofrimento, estando aqui a sua marca diferencial e inconfundível” (p. 05). Para ele, o mal-estar 

na contemporaneidade se caracteriza como dor, uma experiência precária de estabelecimento 

de laço social. Ele reconhece que este tipo de subjetividade: 

[...] se fecha sobre si própria, não existindo qualquer lugar para o outro no seu 

mal-estar. Assim, a dor é uma experiência marcadamente solipsista, restringindo-

se o indivíduo a si mesmo, não revelando este então qualquer dimensão alteritária. 

A interlocução com o outro fica assim coartada na dor, que se restringe a um 

murmúrio e a um mero lamento, por mais aguda e intensa que seja aquela (p. 05). 

 

Contrário a isto, “o sofrimento é uma experiência essencialmente alteritária. O outro 

está sempre presente para a subjetividade sofrente, que se dirige a ele com o seu apelo e lhe 

endereça uma demanda” (Birman, 2003, p. 05).  Essencialmente narcísica, a subjetividade dos 

dias atuais não dirige ao outro uma demanda via laço social, mas faz um apelo através de atos 

violentos que colocam em risco a própria vida, representando, desta forma uma passagem da 

linguagem ao corpo. 

Essas manifestações psíquicas vão dizer respeito ao estatuto do corpo em psicanálise. 

Lazzarini (2006a), em estudo sobre a subjetividade e o sentido do corpo em psicanálise, 

descreve que “o corpo não é apenas um meio de locomoção, mas um organismo vivo, corpo 

sexuado, marcado pelas pulsões, fonte de prazer (e dor: sensações) que deve ser cuidado por 

seu possuidor” (p. 107). De acordo com a autora, o corpo se faz presente a todo momento na 

clínica psicanalítica, seja por via somática ou via de um movimento narcísico em que o eu faz 

retorno a si mesmo, elegendo o próprio corpo como alvo de investimento libidinal. Nesses 

casos, a precariedade da alteridade evidencia este retorno à etapa narcísica. 

Ao discutir a Escarificação, é essencial destacar que, para a psicanálise, o adoecimento 

do corpo ultrapassa as queixas somáticas, enunciando algo da ordem do funcionamento 

psíquico, ou seja, do inconsciente. Sobre isso Mandet, (1993, conforme citado por Lazzarini e 

Viana, (2006b) destaca que “o corpo a que se refere a psicanálise é o corpo enquanto objeto 

para o psiquismo, é o corpo da representação inconsciente, o corpo investido numa relação de 

significação, construído em seus fantasmas e em sua história” (p.242). No ato escarificatório 

para além da marcação corporal, ele acima de tudo, evidencia a precariedade da alteridade e um 

retorno à primeira etapa narcísica.  
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Considerando que a adolescência é uma passagem em que o adolescente deverá integrar 

sua sexualidade à sua imagem corporal, que suporte e comporte sublinhar as novas 

possibilidades de bordeamento do próprio corpo e de contorno de uma nova imagem corporal, 

lidar com essas mudanças corporais vai demandar do psiquismo novos rearranjos. Assim, as 

instâncias ideais são convocadas a novos arranjos, e feridas narcísicas são reabertas. Nesse 

sentido, as escarificações parecem surgir como uma tentativa de significação desses novos 

arranjos de envelopamento do próprio corpo. 

As investigações de Freud (1914/2004) sobre o narcisismo permitiram um 

aprofundamento na compreensão do funcionamento psíquico mais arcaico. Principalmente no 

que se refere à importância do lugar da elaboração no processo de separação da criança em 

relação à sua mãe ou substituto. Inauguram também os conceitos de Eu ideal e Ideal do Eu, e 

apresentou a diferença entre libido do eu e libido do objeto.  

Apesar de ter trazido algumas discussões acerca do narcisismo em textos anteriores à 

Introdução ao narcisismo, foi nesse texto de 1914 que Freud aprofundou na sua compreensão. 

Nele, Freud considera o narcisismo como necessário para a unificação da percepção 

fragmentada que o bebê tem sobre seu próprio corpo. O narcisismo, em um primeiro momento 

pensado como uma etapa de transição entre o autoerotismo e a escolha objetal, é pensado 

também em seu aspecto estruturador do funcionamento psíquico. Apesar de caminharmos para 

a escolha objetal na fase genital, nunca abandonamos o narcisismo. 

O narcisismo emerge e se estabelece a partir de dois momentos do desenvolvimento 

infantil – a saída do autoerotismo e o corpo tomado como objeto, e a passagem do Édipo e da 

castração. Num primeiro momento, os pais recriam o próprio narcisismo e o projetam no bebê. 

Fazem dessa criança o centro de suas projeções egóicas. Freud afirma que a criança, até a 

castração edípica, é tratada como sendo “sua majestade, o bebê” (1914/2004, p.110). O eu ideal 

resultado desse superinvestimento libidinal do par parental na criança, cacterizado pela 

onipotência, se submeterá às limitações, aos rechaçamentos e às frustrações impostas pelo 

próprio desenvolvimento psicossexual. Por outro lado, as influências do mundo externo 

também contribuirão para o deslocamento desse lugar central ocupado pelo eu.  O investimento 

em si se submeterá à existência do outro, ou seja, dimensão social e alteritária, em que o eu 

deixa ser seu próprio ideal para ter um ideal de eu (Lazzarini, 2006a).  

Contudo, todo esse processo não ocorre sem sofrimento. Freud (1914/2004) observa que 

o homem é incapaz de renunciar a um prazer já desfrutado e para isso, alerta ele, o que se projeta 

“diante [dele] como seu ideal é o substituto do narcismo perdido na infância, durante a qual ele 

mesmo era seu próprio ideal’’ (p.112). Portando, de acordo com Freud, o que parece haver é 
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uma tentativa de resgate desse amor por si mesmo vivido verdadeiramente na infância. 

Cabe destacar, o que nos interessa compreender neste trabalho é a passagem do 

autoerotismo ao narcismo, considerado por Freud um segundo momento da formação da 

instância do ideal de eu. Refletir acerca do narcisismo é, também, pensar sobre a dinâmica 

pulsional. A primeiríssima satisfação sexual se realiza no encontro com o seio materno, em que 

a sucção do leite e a diminuição da tensão provocada pela fome causam um estado de êxtase no 

bebê. Nesse primeiro momento, a satisfação está ligada a função nutricional necessária à 

conservação da vida. Esta ideia também pode ser observada no texto Introdução ao narcisismo 

(1914/2004), em que Freud destaca o caráter de autoconservação das funções vitais desde as 

primeiras satisfações sexuais. 

Após a perda do seio materno, a criança tentará repetir a satisfação sentida com o seio 

buscando substituí-lo em seu próprio corpo. O objeto antes externo – seio da mãe – agora será 

remetido à própria pele. As fontes de prazer estarão no próprio corpo. Somente após esses dois 

momentos do desenvolvimento psicossexual o sujeito será capaz de lançar seu interesse sexual 

a um outro objeto que não seja ele mesmo nem o seio da mãe, como ressaltado por Freud 

anteriormente. Em sua busca pela compreensão do funcionamento psíquico, Freud (1914/2004) 

supôs, em o narcisismo que: 

“uma unidade comparável ao Eu não esteja presente no indivíduo desde o início; 

o Eu precisa antes ser desenvolvido. Todavia, as pulsões autoeróticas estão 

presentes desde o início; e é necessário supor que algo tem de ser acrescentado ao 

autoerotismo, uma nova ação psíquica, para que se constitua o narcisismo” (p. 

99). 

O narcisismo, portanto, seria um processo necessário e estruturante que coincide com o 

nascimento do Eu. Lazzarini (2006a), em análise do narcisismo na contemporaneidade, 

descreve o narcisismo como “o processo pelo qual o indivíduo assume a imagem de seu corpo 

próprio como sua e se identifica com ela dizendo: eu sou essa imagem” (p. 66). Para que isso 

ocorra, é preciso que o bebê receba o olhar e a palavra de um outro que o constitui. O colo, a 

voz, o afago, o toque e o aconchego são formas de investimento libidinal por parte da mãe, ou 

de alguém que exerça essa função, e que confira contorno à experiência corporal de 

despedaçamento do bebê e à sua angústia de abandono. A forma como a mãe investe 

libidinalmente em seu bebê determina a forma como o Eu será constituído e como a criança irá 

lidar consigo mesma. É através do olhar e da palavra da mãe que a criança reconhece seu próprio 

corpo e consequentemente separa o seu eu do eu da mãe. Esse processo de reconhecimento e 

separação funciona como defesa contra a experiência de fragmentação corporal.  

Nesse primeiro momento, a estrutura psíquica ainda é arcaica. Freud (1914/2004) 
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propõe que inicialmente há uma indiferenciação entre o eu e o mundo que cede lugar ao 

investimento nas partes do próprio corpo. Esse autoerotismo vai sucessivamente dando lugar a 

um investimento não mais nas partes do corpo, mas o corpo como um todo é tomado como 

objeto. O corpo, que antes era percebido como fragmentado, vai aos poucos sendo unificado. 

Isso vai ocorrendo a partir do reflexo e percepção da imagem especular e confirmação do olhar 

e da palavra da mãe, afirma Lacan (1949/1998). Esse corpo, percebido como uno a partir de sua 

imagem, é um corpo pulsional perpassado pelo desejo e pelas pulsões. O narcisismo vai, 

portanto, estar primeiramente associado à imagem corporal e seu reflexo. O sujeito se 

identificará com essa imagem e buscará a confirmação dela no olhar da mãe. O Eu ideal começa 

a se formar baseado na palavra e no olhar maternos que investem ou não na imagem e no corpo. 

Podemos pensar que, quando esse bebê recebe um investimento materno e ocupa um 

lugar de objeto de desejo de desejo da mãe, seu narcisismo se estruturará de forma positiva. Ou 

seja, seu Eu-ideal será formado a partir do narcisismo dos pais depositados no bebê e nas 

palavras e olhares de desejo para com bebê. Freud destaca, em 1914, como os pais deslocam 

para os filhos os desejos não realizados e ambições não conquistadas. É como se o bebê tivesse 

como missão realizar o narcisismo frustrado dos pais. Assim, diz-se que esse bebê é o mais 

lindo, o mais esperto e mais desenvolto que existe. Seu Eu-ideal vai se formando a partir desse 

ideal parental. A ideia do narcisismo carrega a base da relação do eu como objeto de amor. 

Anzieu (1989), em O Eu-pele, afirma que o narcisismo vai se formando quando o bebê “é 

segurado nos braços, apertado contra o corpo da mãe de quem ele sente o calor, o cheiro e os 

movimentos; ele é carregado, manipulado, esfregado, lavado, acariciado e tudo geralmente 

acompanhado por um banho de palavras e de cantalorar” (p. 41). Essa corporeidade também é 

observada no texto O eu e o Id (1923/2007), em que Freud destaca as sensações corporais como 

formadoras do eu, inclusive a dor. Anzieu (1989) se vale da metáfora do envelope para reforçar 

que “a pele protege o equilíbrio de nosso meio interno das perturbações exógenas, mas em sua 

forma, sua textura, sua coloração, suas cicatrizes, ela conserva as marcas destas perturbações” 

(p.19). A ideia da pele como envelope traz a noção de algo que protege e guarda os órgãos vitais 

e o aparelho psíquico. Além disso, remonta também ao que faz fronteira e estabelece limites 

entre o que está dentro e o que está fora. 

Isso nos leva a pensar sobre a relação entre o corpo orgânico e aparelho psíquico que 

Anzieu denominou de Eu-pele. Na descrição do autor, “a instauração do Eu-pele responde à 

necessidade de um envelope narcísico e assegura ao aparelho psíquico a certeza e a constância 

de um bem-estar de base” (p. 44). O pensamento de Anzieu sobre a formação do eu e sua 

possível deformação traz contribuições para a compreensão das patologias contemporâneas, 
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dentre elas a escarificação. Sua teorização sobre o Eu-pele nos permite observar, do ponto de 

vista econômico – acumulação, deslocamento e descarga de tensão –, uma formação inicial do 

eu muito próxima ao corpo orgânico, no qual ainda não há diferenciação nem representação da 

unidade corporal. Portanto, o Eu-pele pode ser compreendido como a base para o Eu-psíquico.  

Entretanto, não é sempre que isso acontece. Em muitos casos, esse Eu-ideal é constituído 

pela via do narcisismo negativo, em que esse Eu-ideal é investido negativamente ou 

desinvestido. Quando o bebê não ocupa o lugar de objeto de desejo da mãe, seu corpo não 

investido e desejado, seu desamparo não encontra um sistema de para-excitação adequado. Em 

estudo acerca da angústia e do desamparo, Maldavsky (1995 conforme citado por Costa, 2008, 

p. 5) afirma que a mãe ou cuidador precisa assumir essa função de para-excitação e auxiliar o 

bebê a lidar com o excesso pulsional que porventura acontece. O colo, o afeto, o olhar, o toque 

servem como esse sistema que acalma o bebê e, futuramente, vai auxiliá-lo a contornar a 

angústia de desamparo. Essas primeiras relações de cuidado ou de falta dele irão influenciar na 

forma como futuramente a criança irá lidar com o próprio narcisismo, com seu corpo, seu desejo 

e sua angústia. 

Para Green (1988), a qualidade dos primeiros momentos da relação do bebê com sua 

mãe ou cuidador lança as bases do narcisismo. Ele ressalta que, a importância da amamentação, 

por exemplo, está no fato de que, mais do que uma fonte de alimento, o ato de sugar “tem o 

poder de remeter a si tudo o que da mãe não é o seio: seu cheiro, sua pele, seu olhar e outros 

mil componentes que fazem a mãe” (p. 254). Contudo, quando este momento de expressiva 

vitalidade sofre alguma interrupção abrupta, o desinvestimento libidinal é vivido pelo bebê 

como uma catástrofe. Esta posição subjetiva de desinvestimento da mãe foi denominada por 

Green (1988) de mãe morta. Essa metáfora exemplifica a diminuição ou a ausência de afeto da 

mãe pelo bebê. Para ele, “a mãe morta é, portanto, ao contrário do que se podia crer, uma mãe 

que permanece viva, mas que está, por assim dizer, morta psiquicamente aos olhos da pequena 

criança de quem ela cuida.” (p. 239). 

 Esse desinvestimento afetivo resulta numa perda de sentido, já que o bebê ainda não 

possui nenhum recurso psíquico que explique a perda de seu objeto de amor. Tudo isso constitui 

“um assassinato psíquico do objeto, realizado sem ódio”, afirma Green (1988, p. 257). Essas 

perturbações decorrentes de uma possível tristeza da mãe ou diminuição do afeto pelo bebê 

implicarão em algumas formas de defesa do Eu contra esse desafetamento materno: a primeira 

é o desinvestimento da criança na mãe, o vazio caracteriza essa relação objetal. Esse 

estrangulamento do afeto é nomeado por Green de “núcleo frio”, vivenciado como ruptura em 

que “sem aviso prévio o amor foi repentinamente perdido” (p. 248). Como consequência, a 
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criança cria uma segunda defesa: a identificação com a mãe morta, o que deixará marcas 

definitivas em seus investimentos libidinais futuros. Diante do Eu esburacado há uma tentativa 

fracassada de domínio da situação traumática, pois “a dor, sentimento narcisista, retorna à 

superfície” (p. 252) em forma de dor psíquica, representando o retorno da mãe morta que 

bloqueia a capacidade sublimatória do sujeito. 

Neste sentido, Green (1988) observa que:  

Ora é o amor que relança o desenvolvimento das aquisições sublimadas, ora são 

estas últimas que tentam desbloquear o amor. Ambos podem conjugar seus 

esforços durante um tempo, mas logo a destruição ultrapassa as possibilidades do 

sujeito que não dispõe dos investimentos necessários para o estabelecimento de 

uma relação objetal durável, e para o progressivo engajamento numa implicação 

pessoal profunda que exige preocupação com o outro (p.252). 

Green parece estar falando aqui de uma impossibilidade objetal. A mãe morta ocupa o 

centro do Eu fazendo que os demais possíveis objetos fiquem sempre na periferia, fora do 

campo de investimento. Diante dessa impossibilidade de introjeção objetal representada pela 

alienação do Eu ao vazio provocado pela mãe morta, a criança é lançada no desamparo sem 

possibilidade de dar contorno adequado à sua angústia. Esse registro mnêmico de experiências 

desprazerosas é considerado por Freud (1926/2014a) como ato fundador do sistema de angústia 

no psiquismo. Para ele, o desamparo é uma consequência da separação do objeto, que se 

constitui mediante situações que geram ansiedade e que marcam o sujeito. E mais, para Freud, 

“o perigo do desamparo psíquico adequa ao período da perda do objeto corresponde à 

dependência dos primeiros anos da infância, o perigo da castração, à fase fálica, à angústia ante 

o Super-eu, à época da latência.” (Freud, 1926/2014a, p. 85).  

Lazzarini (2006a) em suas considerações sobre o desamparo acrescenta que “ao que 

parece a maior parte da vida mental inconsciente dos bebês, das crianças e dos adultos, nesse 

aspecto consiste em defesas contra o medo da perda e do abandono e os sentimentos 

complementares de desamparo e inferioridade” (p. 172). A noção de desamparo está ligada, 

portanto, à ameaça de separação do objeto e possivelmente irá se repetir ao longo da vida em 

todas as situações que remontem a essa separação.  

Ainda sobre o vazio deixado pela mãe morta, Green (1988) compara o receio de 

abandono “como se o sujeito corresse o risco de nele soçobrar com seu corpo e pertences” 

(p.253). Ou seja, uma experiência de desfalecimento psíquico decorrente da identificação com 

o vazio – mãe morta – e não com o objeto capaz de suprir as necessidades básicas do bebê e 

acolher seu desamparo. Desta forma, pensamos que a angústia de desamparo pode ser causada 

pelo amor gelado da mãe morta. Essa angústia pode se manifestar na contemporaneidade via a 
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prática de escarificação. Supomos que, em torno deste núcleo frio, o sujeito repete 

compulsivamente o ato de cortar o próprio corpo numa tentativa inesgotável de contornar seu 

sofrimento, aliviar seu sentimento de desfalecimento e minimizar a tensão provocada. 

Na busca de compreensão do sentido presente nos atos de escarificação que surgem na 

adolescência como necessidade forçada de cortar o próprio corpo, este percurso teórico se fez 

necessário à medida que articula o mal-estar vivido no corpo à teoria do desvalimento. O 

imperativo contemporâneo nos aponta uma falha do sistema simbólico que torna impossível ao 

adolescente representar sua angústia, fazendo-o apelar aos registros do corpo e da ação.   

2.3 Clínica do Desvalimento7 e Escarificação 

Há um aumento no número de adolescentes que chegam à clínica com queixas 

relacionadas a sintomas físicos, que nada sabem ou nada conseguem dizer desse acometimento. 

O que se percebe é uma precariedade da alteridade e uma suspensão dos afetos, exceto a 

angústia, que é vivenciada de forma intensa através do disparo do sentimento de vazio no 

sujeito. Isso nos leva a refletir sobre o padecimento corporal na adolescência, em que a carga 

pulsional, fora de seu destino, permaneceria à deriva no corpo. Do ponto de vista econômico, o 

que predomina é uma economia pulsional, em que o adolescente tenta apaziguar seus conflitos 

a partir do retalhamento de seu corpo, a fim de estancar a dor inominável que o invade.  

Para pensar o sentido da escarificação na adolescência, recorremos à chamada ‘‘clínica 

do desvalimento’’ desenvolvida e estudada pelo psicanalista argentino David Maldavsky 

(1992).  Segundo o autor, o desvalimento tem sua fonte no desamparo vivido pelo bebê em suas 

primeiras semanas de vida, em que os cuidados essenciais para a manutenção vital não são 

suficientemente satisfatórios para o alívio de suas necessidades orgânicas e garantia de seu bem-

estar.  A qualidade dos afetos nos faz pensar que: 

[...] as relações de um indivíduo com seu ambiente serão a base para o surgimento 

da consciência, tanto afetiva quanto sensorial. Temos afirmado que a percepção 

só adquire significado e é acompanhada por consciência quando envolvida com a 

qualificação afetiva. Então, essa percepção-consciência pode culminar em falha 

mnêmica. O surgimento da qualificação implica o desenvolvimento da 

consciência ligada ao afeto, ponto no qual fica evidente o valor do outro, do 

semelhante. (Maldavsky, 1996 conforme citado por Alvarez e Gomes, 2016, p. 

113). 

                                                
7 Termo traduzido do espanhol (desvalimiento) pela editora Amorrortu e que em português, segundo o dicionário 

Larrousse (2009), tem o sentido de desamparo, abandono e falta de ajuda ou favor. Sendo assim, a terminologia 

patologias do desvalimento se refere às patologias psíquicas ligadas ao desamparo inicial da vida e ao desvalimento 

dos afetos, ou seja, a falta de ajuda inicial para lidar com o excesso pulsional. As patologias do desvalimento fazem 

parte dos estudos contemporâneos em psicanálise da UCES – Universidad de Ciências Empresariales y Sociales 

de Buenos Aires, na qual David Maldavsky é seu principal teórico. 
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Por outro lado, o desvalimento, segundo o autor, se caracteriza pela falha na estimação 

desses afetos que fazem com que o bebê perceba seu cuidador como um interlocutor arbitrário, 

incapaz de lhe prover conforto, harmonia e experiência de plenitude. O recém-nascido passa, 

assim, a vivenciar um sentimento de falta de energia, denominado de desvitalização. Freud 

(1926/2014a) em Inibição, sintoma e angústia, sobre a supressão do afeto, considera as 

inibições “como limitações das funções do eu, por precaução ou devido ao empobrecimento de 

energia” (p. 19). Freud ainda enfatiza que a natureza de algumas inibições se dão devido a um 

tarefa psíquica de difícil execução pelo eu, fazendo-o reduzir sua energia disponível e 

empobrecendo-o. Apesar de o bebê ainda não ter um eu plenamente formado, podemos pensar 

que a desestimação do afeto pode acarretar uma inibição na formação de funções do eu como 

articular bem a linguagem, estabelecer vínculos afetivos e de confiança, desenvolver uma 

autoimagem adequada, entre outras. Consequentemente, o bebê desvitalizado, pode 

desenvolver patologias do desvalimento, em que a resolução de conflitos psíquicos se dará no 

corpo e não pela via da elaboração subjetiva. O sujeito desvalido é marcado, então, pela fixação 

na dor corporal como tentativa de nominar os afetos que causam mal estar.  

Para Alvarez e Gomes (2016), Maldavsky considera as patologias do desvalimento 

como resultado de uma experiência de vazio nos primeiros 40 dias de vida do bebê. Quando na 

ausência de alguém que ofereça conforto e segurança, um excesso de tensão invade o corpo do 

bebê, que, ainda com aparelho psíquico rudimentar, sofre uma falha em seu processo de 

subjetivação, comprometendo a instalação do sistema representacional. 

No desvalimento, há um desinvestimento na consciência neuronal, anterior às marcas 

mnêmicas e às representações, em uma época em que se predomina apenas o registro sensorial. 

Nesse sentido, Freud (1923/2007) considera a consciência neuronal precedente ao sistema 

perceptivo, responsável pelas marcas mnêmicas e registro dos afetos. O que predomina, no 

recém-nascido, é o sistema sensorial. Freud ressalta que “o eu é, antes de tudo, um eu corporal” 

(p. 16). 

Para Maldavsky e colaboradores (2007 conforme citado por Alvarez e Gomes, 2016), 

na clínica do desvalimento observa-se uma tendência a solucionar os conflitos a partir de 

alterações internas no corpo, ou seja, há uma fixação corporal que poderá se manifestar via 

atuação corporal. Alvarez e Gomes (2016) afirmam que quando a mãe assume um papel 

arbitrário em relação à criança, sem registro de amparo e de amor, esta criança, pode se tornar 

um ser desvitalizado, vivo, porém inanimado. Essa desvitalização impede que o sujeito invista 

libidinalmente em si mesmo.  

Costa (2008), ao teorizar sobre as patologias do desvalimento a partir dos trabalhos do 
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Maldavsky, afirma que “os quadros de desvalimento correspondem a um estado econômico no 

qual predomina uma dor sem qualificação afetiva” (p. 91). Em se tratando da escarificação, são 

adolescentes que parecem apresentam um esvaziamento subjetivo que dificulta a simbolização 

da angústia e a narração de suas experiências de vida. Diante dessa convocação corpórea nos 

casos de sofrimento psíquico, a clínica do desvalimento pode nos ajudar a compreender os atos 

de escarificação.  

Nesse casos, o apelo à dor parece ser uma forma de alívio de um sofrimento insuportável 

vivido pelo adolescente. De caráter passageiro, esse bem-estar proporcionado pelo corte dura 

pouco, tornando, assim, necessários novos cortes para se alcançar o conforto e a consolação. 

Freud (1915/2017) denominou esse funcionamento de compulsão à repetição, excesso 

pulsional, força constante, que não cessa de transbordar nesse corpo sem baliza. 

Ao trabalhar com adolescentes em um CAPSi, observamos a recorrência de casos de 

pacientes que chegam queixando-se de uma agonia, de uma perturbação interna aparentemente 

sem motivos e que não se liga a nenhum sentido ou a nenhum fato da vida do sujeito. O discurso 

meramente descritivo é um dos aspectos na clínica do desvalimento, em que não há implicação 

subjetiva, mas, no lugar disto há uma carência de recursos simbólicos com deficit na 

representação dos afetos. O jovem parece apenas vivenciar de forma intensa esse sentimento de 

vazio, como uma espécie de dor interna. Muitos afirmam que a dor psíquica que sentem dói 

mais que a dor física provocada pelo corte, e, por isso recorrem à escarificação como forma de 

alívio da dor psíquica. Uma das adolescentes entrevistadas para a pesquisa narrou sobre a 

intensidade da dor psíquica em relação à dor física: 

A dor interna é maior que a dor externa, então na hora que você tá fazendo o corte, 

você não sente nada. Agora, quando você corta o dedo, por exemplo, quando está 

descascando alguma coisa e de repente corta sem querer o dedo é uma dor enorme, 

mas quando você está se cortando, sentindo aquela dor interna tão grande, aquela 

raiva, aquela culpa, aquela angústia, você não sente nada, a dor externa você não 

sente nada, a única coisa que você sente é alívio (Ellen, 17 anos). 

Ainda sobre a dor, Helena, outra participante, contou-nos do sentimento insuportável 

que a invade, e, assim como Ellen, também nega o estatuto da dor física. Ela afirma: 

Não dói! Eu não sinto dor nenhuma, me alivia quando corta. Parece que a dor que 

eu tô sentindo no meu peito é tão grande, que eu não sinto dor em nada, eu posso 

me bater inteirinha, me cortar, meus peito é cortado, minhas pernas, mas eu não 

sinto dor. Que o peito é sisível, mas eu cortei, acho que na hora é tanta dor, é um 

trem ruim, a gente não sente dor (Helena, 14 anos). 

Esse comportamento de aspectos agressivos e destrutivos, nos fez indagar sobre o que 

ocorre com o sujeito adolescente que o faz fixar na dor, que consequentemente vem 

acompanhada de um alívio corporal. Para tanto, é essencial a compreensão do processo de 
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desenvolvimento psicossexual e da libido antes da entrada na adolescência. Maldavsky (1992), 

a partir das construções freudianas, destaca a existência de uma libido intrassomática que se 

desenvolve anteriormente ao autoerotismo e abarca as primeiras semanas de vida do bebê. 

Sobre isso o autor traz excelentes contribuições para se pensar as vicissitudes pulsionais desde 

essa fase, nomeada por ele, de libido intrassomática – que antecede a fase oral do 

desenvolvimento psicossexual – até a fase genital.   

Freud (1915/2017), em sua investigação sobre os destinos da pulsão, descreve que a 

pulsão é:  

[...] um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, como representante 

psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma, como 

uma medida da exigência de trabalho imposta ao anímico em decorrência de sua 

relação com o corporal (p.25) 

 

Nesse sentido, a questão da escarificação nos faz pensar nas fases pré-edipianas, quando 

o ambiente externo não acolhe e não ampara o bebê, fazendo, então, surgir um excesso pulsional 

não simbolizado. Como consequência, essa perturbação da energia vital, causa um possível 

bloqueio da libido, culmina numa desvitalização do sujeito poderá passar a vir a manifestar esse 

estancamento libidinal via alterações corporais. Maldavsky afirma que: 

O afeto é uma forma de qualificar, de tornar conscientes os processos pulsionais 

e, ao mesmo tempo, na medida em que em consequência da empatia dos 

progenitores, também é uma forma de estabelecer um nexo com a vitalidade dos 

processos pulsionais destes, mas existem indivíduos nos quais essa conquista 

psíquica precoce não se desenvolveu ou se arruinou de maneira transitória ou 

duradoura: nessas situações a subjetividade fica comprometida, ao menos 

parcialmente, e em seu lugar costumam aparecer alterações somáticas 

(Maldavsky, 2007 conforme citado por Costa 2008, p. 92). 

 

Portanto, o ato de se cortar nos parece ser uma defesa contra a qualidade dos afetos e 

uma descarga da dor psíquica. Isso nos faz pensar em uma das características da clínica do 

desvalimento em que tanto a fonte quanto o objeto da pulsão estão no corpo, como destacado 

por Freud (1915/2017, 1926/2014a). Em sua descrição sobre o “conceito fronteiriço” da pulsão 

ele descreve que a fonte da pulsão é de caráter somático, pode ser em um órgão ou em alguma 

parte do corpo, enquanto o objeto é o meio ou o instrumento pelo qual a pulsão se satisfaz, 

podendo ser inclusive o próprio corpo, denominado por Freud de autoerotismo. É justamente 

essa dinâmica que a prática clínica com adolescentes que se escarificam tem nos mostrado, uma 

angústia transformada em dor psíquica parece ser apaziguada mediante a escarificação do 

corpo. Isso pode ser observado na narrativa de uma das adolescentes: “por que eu sinto uma 

dor, mas eu não sei explicar essa dor [...] aí me dá uma mágoa muito grande e dá deu me cortar”.  
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Essa relação corpo-mente é considerada por Lazzarini e Viana (2006b) como ancoragem 

do psiquismo no corpo. Segundo a psicanálise, o corpo não é unicamente somático, mas um 

corpo atravessado pela linguagem, corpo vivo, corpo sofrente, corpo pulsional. Nesse sentido, 

Lazzarini e Viana destacam que o estatuto do corpo em psicanálise significa que este corpo 

“que é objeto da psicanálise ultrapassa o somático e constitui um todo em funcionamento 

coerente com a história do sujeito” (p. 241). 

Portanto, diante dessa coerência entre a aparição somática e a história de vida do sujeito, 

escolhemos as Narrativas de Vida como método de composição de dados, por permitir um 

aprofundamento na compreensão dos aspectos da adolescência como será apresentado no 

próximo capítulo. 



47 

 

Capítulo 3 – Narrativas Autobiográficas e Escritas de Si 

 

Narro, logo existo. (Benedito Nunes) 

E que assim, de retalho em retalho, possamos 

nos tornar, um dia, um imenso bordado em nós. 

(“Eu sou feita de Retalhos”, Cris Pizziment8)  

 

A investigação do sentido da prática escarificatória na adolescência, como estudado nos 

capítulos anteriores dessa dissertação, levou-nos a escolher as narrativas de vida como 

metodologia, por considerarmos a melhor forma de compreender esse processo de adolescer e 

permitir o acesso às interpretações dadas pelos adolescentes ao seu mundo interno e externo. 

Bertaux (2010) explica que a expressão “narrativa de vida” surgiu na França numa tentativa de 

contemplar a narrativa contada pelo sujeito. Naquela época, o termo consagrado pelas ciências 

sociais era “história de vida” que não permitia diferenciar a história vivida por alguém, da 

narrativa que esta pessoa poderia fazer de suas experiências. O verbo contar é essencial quando 

se trata da dimensão narrativa, destaca o autor. 

As narrativas autobiográficas podem ser compreendidas como uma enunciação da 

própria vida do sujeito, que permite o florescimento da reflexão e escrita de si mesmo. De 

caráter estético e dialético, essas narrativas mudam e se transformam à medida que são narradas. 

Essa possibilidade de construção e ressignificação da própria história pela narrativa de vida nos 

fez pensar sobre a possibilidade de dificuldade que os adolescentes contemporâneos podem 

apresentar ao narrar suas histórias. Além disso, parecem ser jovens que marcam seus corpos 

pelo ato da escarificação, numa tentativa de enunciar algo. Essa dificuldade narrativa, típica da 

modernidade, foi abordada por Benjamin (1936/1987b), no ensaio O narrador. Para ele, as 

“experiências estão deixando de ser comunicáveis” (p. 200) e a capacidade narrativa, na 

modernidade, se distanciou do discurso vivo. 

Desta forma, os aspectos da contemporaneidade somados às características peculiares 

da adolescência direcionaram o desenvolvimento desta pesquisa, em que o desafio do trabalho 

psicanalítico com adolescentes em um CAPSinfantil nos permitiu perceber o aumento dos casos 

de escarificação. Em minha prática clínica, era notório que os comportamentos de escarificação 

estavam ficando cada vez mais violentos, além da dificuldade que estes adolescentes 

apresentavam em falar de si ou contar suas histórias. Apesar disso, apresentavam uma 

                                                
8  Pizzimenti. C. (08 de setembro de 2018) Sou feita de retalhos [Mensagem em um blog]. Recuperado de 

https://poesiasdela.wordpress.com/2017/10/21/sou-feita-de-retalhos/  
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autoimagem negativa e um comportamento autoagressivo que se manifestava, em sua maioria, 

na escarificação, mas também através de outros comportamentos autodestrutivos. Essas 

observações nos fizeram indagar sobre a relação do adolescente com seu próprio corpo e o 

sentido dos cortes. Para melhor compreensão e investigação desse fenômeno, utilizamos a 

pesquisa qualitativa por ser ela “guiada por um desejo de explicar esses acontecimentos, por 

meio de conceitos existentes ou emergentes” (Yin, 2016, p.7). Dentro dessa perspectiva, esse 

tipo de pesquisa é marcado pela possibilidade de estudar o significado da vida das pessoas em 

seu contexto real; pela captura de opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo; pela 

abrangência do contexto sócio-histórico dos pesquisados; pelo desejo em compreender os 

acontecimentos sociais por meio de conceitos existentes ou emergentes; e pela utilização de 

várias fontes de evidência em decorrência da investigação dos participantes em sua vida real 

(Yin, 2015).  

Compreender a história de vida do indivíduo em seu contexto significa considerar que 

a história narrada é sempre mais que a simples narração sucessiva dos fatos – sem implicação 

do sujeito narrador –, mas acima de tudo é preciso implicá-lo na narrativa construída, 

articulando seu passado e presente através do ato de recordar e contar sua história a alguém. 

Minayo (2007) enfatiza que instrumentos que utilizam a fala na coleta de dados possibilitam a 

um porta-voz apresentar sua experiência e seu funcionamento intersubjetivo e social, de forma 

a refletir seus grupos, seus contextos histórico, socioeconômico e cultural. Para tanto, 

utilizaremos entrevistas narrativas para a geração dos dados e o estudo de caso para a análise. 

3.1 Caminhos da pesquisa 

3.1.1 Narrativas de vida como método para composição de dados. 

Bertaux (2010) descreve que “as narrativas de vida resultam de uma forma particular de 

entrevista, a ‘entrevista narrativa’, durante a qual um “pesquisador” [...] pede a uma pessoa, 

então denominada de “sujeito”, que lhe conte toda ou parte de sua experiência vivida” (p. 11). 

Assim, o verbo contar é essencial na forma narrativa, destaca o autor. A utilização das narrativas 

de vida como método de pesquisa é atraente, segundo Bertaux, por possibilitar o recolhimento 

de materiais de caráter humano, pela “curiosidade pelos outros e pelo Outro” (p. 11) e por suas 

experiências vividas. 

Ricoeur (2010) situa a história de vida entre o nascimento e a morte. A metáfora da 

colcha de retalhos nos permite representar esse entremeio destacado por Ricoeur.  Assim como 

uma colcha é formada por pequenos tecidos de cores e tamanhos diferentes, nós, sujeitos 

literários, também somos constituídos por fragmentos de histórias costurados pelo fio do tempo 
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ao longo de nossa vida. De acordo com Kehl (2001), pensamos nossa vida como um romance, 

nele nós mesmos somos os personagens da história: 

O sujeito comum, como autor do romance (de sua vida) no qual se situa como 

personagem, é aquele que se esforça por articular sua experiência do mundo com 

sua vida íntima, aquele que tenta manter a constância do eu (uma função da 

memória) num texto – escrito, falado ou pensado, mas sempre dirigido ao outro 

(p. 41). 

Ao narrar sua história, o sujeito recupera fragmentos de lembranças, antes guardados na 

memória, mas acessar esse conteúdo nem sempre é uma tarefa fácil. Sobre as dificuldades do 

trabalho de recordação, Lima (2013) ressalta que “o que fica na memória e na consciência do 

sujeito são apenas recordações que permitem uma visão esfumaçada e fragmentada da 

constituição da própria história” (p.94).  

Freud (1937/1996), em Construções em análise, afirma que as construções feitas pelo 

analista, quando repassadas ao analisando, podem ajudar a completar as lacunas das lembranças 

recalcadas e esquecidas. Para ele, o trabalho de “construção, ou, se preferir, de reconstrução, 

assemelha-se muito à escavação, feita por um arqueólogo, de alguma morada que foi destruída 

e soterrada, ou de algum antigo edifício” (p. 277) Freud se vale dessa metáfora para destacar 

que as construções em análise são como o arqueólogo em suas expedições, que na busca por 

algo que foi perdido, no mínimo resquício de fragmento, tenta reconstruir o que foi destruído. 

Em suas considerações ainda complementa: “O analista completa um fragmento da construção 

e o comunica ao sujeito da análise, de maneira a que possa agir sobre ele; constrói então outro 

fragmento a partir do novo material [...] lida com este da mesma maneira e prossegue” (Freud, 

1937/1996, p. 279). Assim também são as narrativas de vida que, por meio dos fragmentos de 

lembranças, reintegram ao sujeito narrador parte de suas experiências antes soterradas à sua 

história, a fim de dar sentido a elas através de um processo de construção. 

De acordo com Souza (2006), as narrativas de vida permitem ao sujeito entrar em 

contato com sua singularidade, aprofundar no conhecimento de si e aprender com suas 

experiências de vida. Esse mergulho, na interioridade humana, é caracterizado por ele de 

atividade formadora e de conhecimento, que se apoia “nos recursos experienciais engendrados 

nas marcas acumuladas das experiências construídas e de mudanças identitárias vividas pelo 

sujeito” (p.136). De caráter constitutivo do sujeito, Gagnebin (2013) define que a importância 

da narração “sempre foi reconhecida como a da rememoração, da retomada salvadora pela 

palavra de um passado que, sem isso, desapareceria no silêncio do esquecimento” (p. 3). Nesse 

sentido, a narração das histórias que vivemos ou das histórias que ouvimos é marcada pela troca 

de experiências, processo dialético que mantêm vivas nossas memórias. Ora, se as narrativas 
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são a arte de rememorar e contar histórias, então, são também uma luta contra o esquecimento. 

Como mostra Gagnebin (2009): “A luta de Ulisses para voltar a Ítaca é, antes de tudo, uma luta 

para manter a memória e, portanto, manter a palavra, as histórias, os cantos que ajudam os 

homens a se lembrarem do passado e, também, a não se esquecerem do futuro” (p. 15).  

Benjamim (1936/1987b) compara o ato de narrar ao trabalho artesanal. Para ele, “a 

narrativa que durante muito tempo floresceu num meio de artesão – no campo, no mar e na 

cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação” (p. 2005). São 

as narrativas que trazem impressas a marca do sujeito narrador. O fenômeno de narrar-se 

contém a “totalidade de uma experiência de vida que é comunicada ao investigador, não sem 

que, no justo momento da narração, se ressignifique os acontecimentos narrados”, ressalta 

Abrahão (2006, p. 150). Diante disto, as narrativas são tanto uma prática de investigação quanto 

uma prática de formação.  

3.1.2 Estudo de caso e busca pela construção de sentido. 

Segundo Yin (2015) “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e sem seu contexto de mundo real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente 

evidentes” (p. 17). Além de contemplar uma maior variedade de evidências, é um método 

preferencial quando (1) as principais questões da pesquisa são “como” e “por que”; (2) um 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle sob os comportamentos relevantes; e (3) enfoca 

fenômenos contemporâneos.  

Sobre o caráter metodológico do estudo de caso, Minayo (2007) ressalta que “os estudos 

de caso utilizam estratégias de investigação qualitativa para mapear, descrever e analisar o 

contexto, as relações e as percepções a respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão” 

(p. 164). Além disso, destaca a fragilidade e as críticas metodológicas feitas ao estudo de caso 

sobre sua falta de rigor, porém, aponta que a solução para tal questionamento é um bom projeto, 

a experiência em pesquisa de campo e, sobretudo, uma constante revisão entre o que foi 

proposto teoricamente e as descobertas empíricas.  

Para garantir o rigor da pesquisa a preparação para um estudo de caso de qualidade 

começa anteriormente à geração de dados. De acordo com Yin (2015), uma “boa preparação” 

se inicia com as a) habilidades e os valores desejados por parte do pesquisador; b) o 

treinamento, que começa com a definição das questões da pesquisa, implica em considerações 

éticas sobre a proteção dos “sujeitos” participantes e termina com a submissão e aprovação no 

Comitê de Ética em Pesquisa; c) o protocolo para o estudo de caso, que orienta o pesquisador 
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na coleta de dados; d) a triagem dos participantes; e e) o estudo de caso-piloto. Após estes 

preparativos, o estudo de caso segue para as fases de composição de dados, com a triangulação 

das fontes de evidência, análise da evidência do estudo de caso e compartilhamento das 

conclusões do estudo. 

3.2 Percurso metodológico 

3.2.1 Participantes. 

Participaram da pesquisa três adolescentes voluntários com histórico de escarificação 

em acompanhamento no CAPSi, previamente autorizado por seus responsáveis. Consideramos 

os seguintes fatores de inclusão/exclusão: 

a) Ter idade entre 13 e 17 anos; 

b) Estar ou já ter estado em acompanhamento no CAPSi; 

c) Não ser paciente atendido pela pesquisadora; 

d) Não ter indicação para internação ou estar em tratamento intensivo domiciliar; 

e) Não estar institucionalizado. 

3.2.2 Local da composição de dados. 

 A criação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) surgiu a partir do movimento 

social da Reforma Psiquiátrica no final de 1970 no Brasil. Esse movimento denunciou à 

violência sofrida pelos usuários internados nos hospitais psiquiátricos. De caráter substitutivo 

ao modelo manicomial o CAPS é um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), destinado ao 

tratamento de pessoas com transtornos mentais graves e severos. Esse serviço preza pelo 

tratamento multidisciplinar em liberdade, busca fortalecer os vínculos familiares e a reinserção 

social a fim de evitar a internação. O CAPS ainda se divide em três modalidades dependendo 

de seu público alvo: CAPS ad destinado ao serviço de saúde mental especializado para usuários 

de álcool e outras drogas; o CAPS adulto para serviço de atenção à saúde mental para maiores 

de 18 anos e o CAPSi para atendimento de saúde mental especializado para crianças, 

adolescentes e jovens (até 25 anos). Os dados para a pesquisa foram compostos em um 

CAPSinfantil que desenvolve as seguintes atividades: atendimento individual, em grupo, 

oficinas, visitas domiciliares, atendimento à família e reabilitação psicossocial. As entrevistas 

narrativas foram realizadas em sala de atendimento individual de um CAPSi. A sala continha 

mesa, cadeiras e armário, e todo material de papelaria utilizado para a narrativa escrita e o 

desenho foi custeado pela pesquisadora. 
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3.2.3 Instrumentos – composição de dados com as narrativas de vida. 

As entrevistas narrativas foram realizadas com base em um roteiro com perguntas 

disparadoras sobre a história de vida do adolescente. Bertaux (2010) orienta que, embora o 

roteiro de entrevista esteja disponível ao pesquisador, somente deverá ser consultado ao final, 

pois se deve tentar seguir o modelo de entrevista narrativa que se divide em duas partes. No 

primeiro momento e mais importante, o pesquisador deverá encorajar o entrevistado a narrar 

sobre sua história de vida, demostrando interesse em tudo que ele narrar. No segundo momento, 

quase ao final da entrevista, o pesquisador deverá fazer uma revisão crítica do roteiro e avaliar 

possíveis perguntas que permitirão acessar os conteúdos particulares do entrevistado 

relacionados ao tema da pesquisa. Portanto, a entrevista narrativa é uma entrevista não-

estruturada, que substitui o esquema pergunta-resposta pelo esquema de narração espontânea, 

como afirma Jovchelovitch e Bauer (2003). 

As entrevistas narrativas foram gravadas com autorização dos responsáveis. Além disso, 

foram utilizadas entrevistas com o cuidador do adolescente, narrativa de vida escrita (redação) 

e desenho, considerando a dificuldade que muitos adolescentes apresentam ao falar de si.  

Segundo Bertaux (2010), a narrativa de vida consiste nos relatos que o sujeito faz de 

sua história de vida a outra pessoa. Compreende-se, assim, que ao contar suas experiências o 

sujeito transforma sua produção discursiva em “narrativa”. Para Jovchelovitch e Bauer (2003), 

a entrevista narrativa é “de profundidade, com características especificas” (p.95) e se processa 

através das seguintes fases: 

1) Preparação: implica na compreensão e familiaridade com o campo de estudo. A 

elaboração de perguntas exmanentes refletem os interesses do pesquisador, suas formulações e 

linguagem. O ponto crucial desta fase está em traduzir essas questões exmanentes em questões 

imanentes. Ou seja, interpretar as questões de interesse do participante a partir das perguntas e 

questionamento de interesse do pesquisador.  

2)  Na presente pesquisa, buscamos investigar as imbricações entre a angústia e a 

prática de automutilação na adolescência e como o sujeito adolescente lida com os conflitos 

decorrentes da complexa passagem da vida infantil para a vida adulta, tais como as mudanças 

corporais, a vivência do vazio e do desamparo, e a perda do sentido da vida. As questões 

imanentes poderão ser anotadas e em momento adequado deverão ser retomadas pelo 

pesquisador. 

3) Fase 1: iniciação. Após breve rapport, será lido e explicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Este termo consiste na explicitação dos objetivos da 
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pesquisa, assegura o caráter sigiloso das entrevistas e a possibilidade de desistência do 

participante a qualquer momento. Caso o adolescente aceite participar da pesquisa, assinará o 

termo de consentimento juntamente com seu responsável. Em seguida, a entrevistadora 

introduzirá o momento da narrativa dizendo: “Gostaria que você me contasse sobre a sua vida” 

e interrompendo o mínimo possível.  A partir da segunda entrevista, a fim de contemplar 

momentos da história ainda não relatados, a pesquisadora iniciará a entrevista com a frase: 

“Conte-me mais sobre...” ou “fale-me mais sobre...”.  

4) Fase 2: narração central. Quando a narração começa, não deve ser interrompida 

até que o entrevistado apresente clara indicação de que a história terminou.  Durante a narração 

a entrevistadora deve restringir-se à escuta ativa e fazer uso de apoio não verbal ou 

paralinguístico (“hmm”, “sei”, “sim”) que demostre seu interesse na narrativa contada. 

5) Fase 3: fase do questionamento. Após finalização natural da narrativa, a 

entrevistadora traduz as questões exmanentes em questões imanentes, a partir do emprego da 

linguagem do informante para completar as lacunas da história. Essas perguntas se referem 

tanto aos acontecimentos mencionados na história, quanto aos objetivos do projeto de pesquisa. 

6) Fase 4: fala conclusiva. Término da narrativa e suspenção da gravação. Embora 

o entrevistado tenha finalizado sua história, depois de desligar o gravador, poderá suscitar 

discussões interessantes na forma de comentários informais. A fim de não perder nenhuma 

informação importante é aconselhável que a pesquisadora tenha um diário de campo ou 

protocolo de memórias da fala conclusiva com anotações sobre essa última fase. 

Bertaux (2010) recomenda que, antes do encerramento da entrevista, o entrevistador 

volte à lembrança dos momentos positivos da vida do participante, perguntando, por exemplo, 

qual foi seu momento mais feliz ou que ele considere como de maior êxito.  Essa atitude pode 

contribuir para que a recordação da entrevista seja agradável. Após o encerramento dessas fases, 

o pesquisador passará à fase de transcrição e análise das entrevistas. 

3.2.4 Procedimentos metodológicos. 

Os participantes foram selecionados a partir dos prontuários do Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil de Anápolis, em que constassem, na queixa principal, atos de escarificação 

atuais ou não. Atendidos os outros critérios de inclusão, foi realizado contato via telefone com 

os cuidadores para convidar os adolescentes a participarem da pesquisa e em seguida agendar 

a primeira entrevista. As entrevistas foram realizadas em salas de atendimento individual de um 

Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi). Foram realizados três encontros individuais, 

de aproximadamente 60 a 90 minutos, com os adolescentes. O primeiro encontro foi, em um 
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primeiro momento, com o adolescente e seu cuidador para que lhes fosse apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Para tanto, antes da primeira entrevista narrativa com o 

adolescente, a pesquisadora explicou sobre os objetivos do estudo, a gravação dos encontros e 

o aspecto sigiloso das informações coletadas. Caso o adolescente aceitasse participar da 

pesquisa, e seu cuidador concordasse, seria lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

seguido da assinatura do responsável do adolescente e do próprio adolescente. Em seguida, foi 

realizada a entrevista narrativa apenas com o adolescente. Todos os adolescentes contatados 

aceitaram participar da pesquisa. 

O segundo encontro foi somente com o adolescente e consistiu na continuação da 

entrevista narrativa. O terceiro e último encontro foi dividido em duas partes: o adolescente foi 

convidado a elaborar um texto sobre sua história de vida, e depois um desenho que retratasse 

sua percepção acerca de si mesmo e de sua história de vida. Uma última entrevista foi marcada 

com o cuidador/pais para melhor compreendermos as relações afetivas que perpassam a 

construção da história do adolescente. Para Bertaux (2010), o objetivo dessas entrevistas se dá 

pela importância do “familiar” ou do “cuidador” no percurso de vida do sujeito adolescente. 

3.2.5 Análise de dados – Análise compreensiva. 

As narrativas de vida não apresentam suas significações e informações somente de uma 

vez, mas se revela no decorrer de toda a pesquisa. Bertaux (2010) observa que, neste tipo de 

pesquisa, a análise dos dados começa já nas primeiras entrevistas narrativas e seguem durante 

toda composição de dados. Para ele, “uma narrativa de vida não é um discurso qualquer: é um 

discurso narrativo que se esforça para contar uma história real” (p.89). Neste caso, filtro 

temático é tornar a análise mais precisa, pois não é objetivo extrair da narrativa toda sua 

significação, mas, acima de tudo, aquelas pertinentes ao objeto da pesquisa. Neste sentido, a 

análise compreensiva exprime exatamente o objetivo desse modo de análise. 

Contudo, destaca Bertaux (2010), a análise compreensiva é mais do que a decodificação 

de um texto. Para ele, esse tipo de análise “consiste, precisamente, em identificar aquelas 

(palavras) que remetem a um mecanismo social que marcou a experiência de vida” do 

entrevistado (p.108). Esses rastros de história são denominados por ele de indícios, como ponta 

de iceberg, que esconde a imensidão de sua base nas profundidades do oceano. Assim são os 

fenômenos, muitas vezes, encobertos nas narrativas.  

Ao analisar e buscar interpretações para os dados, o pesquisador procura estabelecer a 

relação entre o contexto sócio-histórico vivenciado pelo sujeito, suas interpretações da 

realidade, sua subjetividade e a forma como narrou situações e aspectos de sua vida. 
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Para isso, enfocaremos os aspectos do vazio e do desamparo vivenciados pelos 

adolescentes, assim como suas lembranças compartilhadas em suas narrativas de vida. 

Além da narrativa, analisaremos a escrita e a técnica do desenho livre elaborado pelo 

adolescente como formas de falar sobre si. O uso do desenho foi complementar às entrevistas 

narrativas, visto que consideramos a dificuldade que alguns adolescentes têm em se expressar 

por meio da fala e também da escrita. Cabe ressaltar que a utilização do desenho não teve 

intenções de análise psicológica, mas de ser utilizado como uma ferramenta para identificação 

de fragmentos de história de vida. 

Bauer (2003) ressalta que “os textos, do mesmo modo que as falas se referem aos 

pensamentos, sentimentos, memórias, planos e discussões das pessoas, e algumas vezes nos 

dizem mais do que seus autores imaginam” (p. 189). Ademais, a psicanálise será nossa 

fundamentação teórica na interpretação dos elementos autobiográficos fornecidos pelos 

participantes, sejam eles escritos, orais e desenhados. Podemos afirmar que a interpretação das 

evidências da narrativa de vida permitirá compreendermos as memórias, as histórias e as 

vivências do sujeito adolescente que pratica a escarificação.  

Celes (1993) aproxima a psicanálise da autobiografia, por compreender o sujeito a partir 

de sua reconstrução de história de vida, numa tentativa de ligação entre a situação atual do 

sujeito e os fatores que determinaram e contribuíram para sua história. Desta forma, 

buscaremos, por meio das entrevistas narrativas, compreender o sentido dos atos de 

escarificação presentes nos relatos dos adolescentes, pois “num mundo em crise, dinâmico e 

plural, resta ao indivíduo a construção de sua vida como construção de si mesmo (e de seu 

mundo)”, ressalta Celes (1993, p. 178).  

Para Souza (2006), a “escrita da narrativa potencializa no sujeito o contato com sua 

singularidade e o mergulho na interioridade do conhecimento de si” (p. 137). Tornando-se 

assim uma atividade formativa ancorada em experiências acumuladas e em mudanças 

identitárias vividas pelo sujeito em desenvolvimento. 

3.3 Cuidados éticos  

Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação e foi 

aprovada. Entretanto, para além das formalidades que envolvem as questões éticas, 

compreendemos a necessidade de se levar em consideração os cuidados éticos com os sujeitos 

voluntários da pesquisa. Tendo em vista que os adolescentes estavam em acompanhamento 

psicossocial e que contar suas experiências vividas pode intensificar seu sofrimento, a 

pesquisadora ficou atenta a sinais de relevante desestabilização emocional, ideação suicida, ou 
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qualquer outro fator que colocasse em risco a integridade física e psíquica dos entrevistados. 

Os cuidadores e adolescentes foram informados que as entrevistas poderiam ser interrompidas 

sempre que fosse necessário e, se fosse o caso, o adolescente seria encaminhado para 

atendimento imediato com outro psicólogo do CAPSi, ou com a própria pesquisadora, 

conforme prevê o art. 8, parágrafo 2, do Código de Ética Profissional do Psicólogo (Conselho 

Federal de Psicologia [CFP], 2005). Apenas uma das entrevistas não teve continuidade devido 

à dificuldade narrativa de um adolescente que, por mais que demostrasse interesse em falar 

sobre sua história de vida e fosse encorajado, não conseguiu. Na segunda entrevista, a mãe ligou 

informando a desistência do adolescente. 

Passemos, portanto, às narrativas das adolescentes participantes da pesquisa. 

Inicialmente descreveremos as histórias de vida e, posteriormente, procederemos às análises 

dessas narrativas. Participaram até o final das entrevistas, as adolescentes Ellen9 de 17 anos e 

Helena de 14 anos.  

  

                                                
9 Ellen e Helena são nomes fictícios.  
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Capítulo 4 – Uma história em busca de narrador 

 O indivíduo parece emaranhado em histórias 

que lhe acontecem antes que toda história seja narrada. 

(Paul Ricoeur) 

 

Os estudos de caso apresentados fazem parte das narrativas de vida de Ellen e Helena, 

duas adolescentes em acompanhamento no CAPSi. Cabe ressaltar novamente que não foi 

intuito deste trabalho fazer uma análise psicológica das adolescentes, mas buscar compreender 

o sentido do ato de escarificação por meio de suas narrativas de vida, desenho e redação. Em 

alguns momentos da análise, também utilizamos as entrevistas narrativas de vida de seus 

cuidadores como forma complementar para compreender aspectos de suas histórias. A fim de 

manter o sigilo e anonimato das participantes, os nomes das adolescentes são fictícios e as 

informações pessoais que poderiam identificá-las foram alteradas. No primeiro momento será 

feita uma descrição geral do caso, seguido de considerações à luz do referencial teórico 

apresentado nos capítulos anteriores.  

4.1 Ellen: posso desenhar uma carinha chorando? 

Ellen é uma adolescente de 17 anos que apresenta, além da escarificação, sintomas de 

bulimia. Ela já tentou o suicídio várias vezes, queimou a mão com cigarro, precisando fazer 

enxerto, e passou por dez internações psiquiátricas. De acordo com a narrativa da avó, Ellen 

fuma e “bebe Coca-Cola exageradamente”, compra compulsivamente, inicia muitas atividades, 

mas não dá continuidade, é inquieta e não fica muito tempo longe da avó. 

Em sua narrativa a partir do desenho que fez (anexo 2), diz que odeia seu corpo, se acha 

feia e obesa, tem raiva de si, mágoa da mãe, sente tristeza e angústia. Sua história de vida se 

desenrola entre a cidade onde mora atualmente no interior de Goiás, Europa e Minas Gerais. 

Ellen nasceu na Europa, e aos quatros meses de vida seus pais retornaram para Goiás. Quando 

ela completou um ano, eles se separaram, e então ficou morando com a mãe e com a avó. A avó 

narra que ela era uma criança muito inteligente, porém inquieta, não se prendia às brincadeiras 

comuns, se interessava mais por jogos da memória e quebra-cabeça, e gostava de folhear 

revistas. Ainda relembrou dois episódios de impulsividade da adolescente nessa época, como 

abrir a porta do carro em movimento e sair de “um comércio correndo para uma avenida 

movimentada da cidade”. 

Na redação, Ellen escreveu que sua infância foi feliz e tranquila, porém com ausência 

materna e paterna, porque aos três anos sua mãe resolveu voltar para a Europa e a deixou com 

a avó. Ela escreve: 
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Quando eu tinha apenas três anos minha mãe foi embora para, sendo 

[Europa]que, meu pai já havia ido para Irlanda, pois eles já haviam separado. 

[...] Minha infância foi feliz e tranquila ate os doze anos quando comecei a 

demonstrar uma certa rebeldia e não quis mais estudar, estava agressiva dentro 

de casa etc (Ellen, redação). 

Segundo a avó, essa rebeldia e as reclamações do comportamento de Ellen fizeram com 

ela fosse mandada para outro país para morar com a mãe. “Então lá minha vida virou de cabeça 

pra baixo, comecei a enfiar o dedo na garganta” (Ellen, redação). Nessa época, quando morava 

na Europa, surgiram a bulimia e a escarificação. Então, a mãe enviou a filha novamente para o 

Brasil, dessa vez para morar com o pai em Minas Gerais. A convivência com o pai foi 

conflituosa, os cortes se tornaram cada vez mais profundos e houve a primeira tentativa de 

suicídio por volta dos 14 anos. Ela, então, foi enviada de volta para Goiás para morar novamente 

com a avó com quem vive até hoje. Ellen ainda narrou que teve diagnóstico de anorexia. Após 

desligar o gravador ela narrou que teve um vídeo íntimo vazado na internet. 

4.1.1 Considerações sobre as narrativas de Ellen. 

Na época da entrevista narrativa de Ellen, ela tinha saído de sua última internação 

psiquiátrica há um mês, sua narrativa se constrói a partir da ideia de superação: ‘Eu consigo 

falar hoje que eu tô feliz, eu consigo aceitar meu corpo do jeito que ele é agora, eu consigo 

falar que tô tão feliz, que eu superei [...] eu consigo perceber que a pessoa mais importante da 

minha vida sou eu’’. Ela conta sua história como se estivesse aconselhando outros ouvintes:  

Eu quero ajudar as pessoas [...] quem tiver ouvindo isso, eu espero que se alguém 

que se corta, que tem pensamento suicida, alguém que tiver transtorno alimentar 

ou qualquer outro problema, transtorno borderline, bipolar, déficit de atenção, 

que eu também tenho (risos), enfim, vários e várias outras coisas, por favor se 

alguém estiver ouvindo isso, tenha fé! 

Apesar do discurso de superação de Ellen, ela traz em sua história uma ferida aberta em 

relação a seus pais. Ela conta, escreve e desenha sobre sua dor:  

Minha vida se tornou praticamente uma bagunça, por que eu senti muita falta da 

minha mãe desde criança, então minha infância foi assim, boa, porém eu senti 

muita falta da minha mãe e do meu pai, eu não convivi com nenhum dos dois, eu 

vivi minha infância longe dos dois.  

Sobre a mãe ela conta: “[...] Eu não me sentia amada por ela, eu não me sentia, eu não 

me sentia bem, eu não sentia feliz, eu me sentia muito triste, muito rejeitada por ela, então eu 

comecei a me cortar.”  

“É difícil escrever sobre isso, pois lá no fundo ainda não superei tudo’’. Essa é a frase 

que encerra a pequena redação de Ellen. Neste dia, ela estava aparentemente triste, apresentou 

dificuldade tanto na escrita, preferindo escrever no celular, quanto na elaboração narrativa. 
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Disse que escrever sobre sua história gerava sofrimento, queixou-se de um mal-estar e de ter 

desestabilizado. Mesmo encorajada a escrever, preferiu encerrar a redação. Após concluir sua 

escrita, precisou ser ouvida. 

Anterior à redação, Ellen apresentou a mesma dificuldade durante o desenho.  Perguntou 

como poderia desenhar a angústia, pois era tudo que ela sentia, e ultimamente era forte a 

lembrança de sua primeira tentativa de suicídio. Novamente incentivada a desenhar, ela 

perguntou: “posso desenhar uma carinha chorando?  E escreveu junto ao desenho: “Angústia, 

mágoa da minha mãe, tristeza, raiva”. Justificou que suas mãos estavam trêmulas devido às 

medicações, falou que se achava obesa, chorou e novamente falou que não tinha superado tudo.  

Segundo Freud (1926/2014), “a angústia revela-se como produto do desamparo” (p. 80), 

resultado de uma ameaça de abandono da mãe ao psiquismo e à vitalidade do bebê. Freud ainda 

destaca que esse afeto se diferencia de outros estados semelhantes por ser um “estado 

desprazeroso especial, com reações de descarga em trilhas especificas” (p. 73), no caso de Ellen 

e de outros adolescentes que se escarificam essa trilha se dá no corpo. Mais do que isso, a 

escarificação nos faz pensar sobre um situação mais complexa a respeito da angústia, o medo 

da castração, que, revivido pelo sujeito adolescente, remonta a angústia de separação, tema que 

carece aprofundamento num próximo trabalho. 

Por outro lado, Knobel (1981) destaca que a internalização de uma boa relação com os 

pais contribui para a construção de um bom mundo interno, que auxilia o adolescente a superar 

os microlutos da adolescência. Contudo, Ellen apresenta uma ambivalência em relação à sua 

infância, hora feliz e tranquila, hora marcada pelo abandono dos pais, pela falta de amigos, pelo 

vazio e solidão. Ela apresenta, em todo trabalho narrativo (entrevista, desenho e redação) 

elementos de seu desamparo, ela diz: “eu tava me sentindo muito rejeitada, muito sozinha, eu 

não tinha amigos, eu não tinha apoio, entende? Eu não tinha minha avó materna que era meu 

suporte”. Diz a adolescente sobre a época em que morava com o pai em Minas Gerais: “eu 

cheguei ao fundo do poço [...] e minha válvula de escape era o corte, era a automutilação, era 

a lâmina, era tudo que eu tinha”. A fala de Ellen mostra a angústia como excesso de uma tensão 

que somente diminui sua intensidade por meio de descargas no corpo.  

Observamos que as experiências de Ellen na infância deixaram marcas que ainda não 

cicatrizaram e reaparecem a todo momento em forma de angústia, provavelmente intensificada 

em sua travessia da adolescência, como postulado por Freud (1905/2016) nos estudos sobre a 

sexualidade infantil e por Aberastury (1981) ao descrever os lutos fundamentais na infância. A 

dor presente na narrativa de Ellen parece ser endereçada ao seu pai e à sua mãe; por outro lado 

essa comunicação parece não chegar aos destinatários, o que nos faz pensar num retorno dessa 
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dor ao próprio eu.  

Sobre isso, Birman (2003), em sua discussão sobre a dor e o sofrimento num mundo 

sem mediação, comenta que o mal-estar na atualidade está intimamente ligado ao mal-estar 

corpóreo, vivido pelo indivíduo como uma perda de vitalidade, acompanhada de um vazio que 

transborda para o campo da ação. Ideia compartilhada por Maldavsky (1992) em sua clínica do 

desvalimento.  

Nossa prática clínica tem mostrado que esse mal-estar é nomeado pela maioria dos 

adolescentes de dor interna, dispersa pelo corpo, que dificilmente eles sabem especificar onde 

dói. Ellen tenta explicar esse seu mal-estar: “a dor interna é muito maior que a dor externa [...] 

aquela a dor interna tão grande, aquela culpa, aquela angústia”. Sobre a ação que incide no 

corpo, Birman (2003) expressa: “[...] a compulsão, com efeito, é uma forma perturbada de ação, 

na qual o sujeito não consegue mais regular os seus impulsos, que se descarregam como atos 

rude e que se voltam até mesmo contra a própria autoconservação do corpo” (p.3). 

Nesse sentido parece que tudo transborda em Ellen. Sua avó se queixa do excesso de 

demanda de atenção que a adolescente exige dela, da insistência e pensamento fixo numa ideia, 

na compulsão alimentar e por compras, no uso excessivo do celular, na quantidade de atividades 

que inicia e não finaliza, na indecisão religiosa, tendo conhecido a católica, a espírita, a 

evangélica e por último o candomblé. Além disso, Ellen diz ser diagnosticada com bulimia, 

transtorno borderline, anorexia, depressão, TDAH.  O excesso de atividades iniciadas pela 

adolescente parecem ser uma busca por organização psíquica que não tem ao que se agarrar. 

Diz a avó:  

Ela quer fazer academia, ela quer fazer aula particular de física, química e 

matemática, aula particular de português, ela quer fazer aula de violão, ela quer 

fazer inglês, ela quer fazer Supera. Ela não tem noção do que ela quer. E aí ela 

quer tudo, passa o dia inteiro no celular pesquisando” [coisas pra fazer]. 

A dor que paralisa a subjetividade segundo Birman (2003), é deslocada para o registro 

da ação, numa tentativa de localizar o indivíduo perdido em si mesmo. Isto é observado nos 

casos de escarificação em Ellen, que, quando frustrada, fica agressiva, joga e quebra objetos, 

diz sua avó: “corta os braços tudo [...] outra hora bebe não sei quanto de remédio [...] de vez 

em quando vai para o viaduto e me liga” dizendo que vai pular.  

Durante essas crises agudas de angústia, Ellen faz cortes profundos em corpo quase 

todos os dias e nega qualquer sensação de dor física, pelo contrário, diz ficar aliviada de seu 

sofrimento psíquico. Outro aspecto observado no caso de Ellen e na maioria dos adolescentes 

que se escarificam é o relato da ausência de dor. Anzieu (1988) esclarece que a dor física intensa 

causa uma desorganização no funcionamento psíquico, interferindo nas barreiras de contato 
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entre o psiquismo e o corpo, isto é, ameaçando a função de envelopamento do eu-pele que 

protege o conteúdo interno das perturbações do mundo externo. Sem as barreiras que delimitam 

o eu corporal do eu psíquico, o sofrimento é transformado em dor psíquica. Anzieu, observa 

que a dor não pode ser compartilhada, salvo numa relação sado-masoquista. Na dor, “cada um 

está só” (p. 233) destaca o autor. O caráter solipsista da experiência da dor foi abordada por 

Birman (2003) ao discutir sobre a precariedade da dimensão alteritária nesse tipo de 

experiência. Na ausência de alguém que atenda este apelo instala-se o vazio da autoestima. 

Na “carinha chorando” no desenho de Ellen, segundo ela, o círculo representa seu corpo 

obeso, o ódio contra si mesma e a mágoa da mãe. Ellen parece não satisfeita com seu corpo, ao 

desenhar ridicularizou-se se chamando de gorda e obesa, riu ao desenhar os cabelos. A avó 

também traz essa insatisfação corporal da adolescente: “Ah, ela quer tem o corpo das irmãs. 

Eu já falei pra ela que: Ellen, cada um é cada um”. 

 No desenho de Ellen, o círculo vazio, oco de afeto, parece ser uma consequência do 

amor gelado de seus amores parentais. Green metaforiza, dizendo que “o objeto está de certa 

forma hibernado, conservado no frio. Nesse sentido, a escarificação poderia ser uma defesa 

contra a figura da mãe morta? E por mais que Ellen fale, escreva ou desenhe o ódio por sua 

mãe, esse assassinato psíquico como diz Green (1988), é realizado sem ódio, sobre o 

desinvestimento no objeto materno. Ele pontua que “Nenhuma destrutividade pulsional deve 

ser inferida desta operação de desinvestimento da imagem materna: seu trabalho é a 

constituição de um buraco na trama das relações objetais com a mãe” (p. 249). Como observado 

na narrativa de Ellen, “eu vinha colecionando decepções, eu vinha colecionando mágoas, eu 

vinha colecionando rancor das pessoas, ódio principalmente da minha mãe e do meu pai.   

4.2 Helena: meu castelo de gelo não virou um conto de fadas 

Helena de 14 anos, tem corpo esguio, voz infantilizada e cabelos acastanhados, e traz 

em sua história de vida experiências de uma pessoa adulta. Seus seios e pernas são marcados 

pela escarificação. A adolescente atualmente mora com a mãe e o padrasto, não estuda, já viveu 

algumas experiências homoafetivas e recentemente está sob medida protetiva do namorado que 

tem 22 anos e uma passagem pela polícia, com o qual morava em outra cidade. Ela é usuária 

do CAPSinfantil e faz acompanhamento psiquiátrico. Até o momento da entrevista, não estava 

em atendimento psicológico. Sua trama narrativa gira em torno de um pai alcoolista e ausente, 

de conflitos com a mãe e de suas parcerias amorosas, da expulsão de sua irmã de casa e de um 

relacionamento afetivo violento. 

A gestação de Helena foi conturbada, houve rejeição e pensamento de aborto por parte 
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de sua mãe. No puerpério, as dificuldade sociais se mantiveram. A infância de Helena foi 

turbulenta. O alcoolismo do pai, as discussões e agressões entre seus pais, e a vulnerabilidade 

social deixaram marcas em seu psiquismo. Aos cincos anos seus pais se separaram, fato não 

compreendido pela adolescente na época. 

Essas lembranças da infância são narradas pela adolescente da seguinte forma:  

Eu era pequena quando via minha mãe e meu pai discutindo e isso me machucava 

bastante, principalmente quando eles não só discutiam como se batiam, lembro 

até hoje e me dói as vezes lembro de umas coisas que não queria lembrar por que 

me machuca muito, mas ninguém pode esconder seu passado (Helena, redação).  

 Em 2017, a adolescente fugiu de casa para morar com o pai e os avós em outra cidade.  

No entanto, seu “conto de fadas” de aproximação do pai foi frustrante, a promessa dele parar 

de beber também não se cumpriu. Ele, na perspectiva dela, não deu a atenção e o amor da forma 

que ela esperava, o que causou maior sofrimento em Helena. Sobre essa decepção de morar 

com o pai, a adolescente narrou: “quando eu fui parece que foi totalmente diferente, foi um 

conto de fada que eu tava criando expectativa, eu criei uma expectativa e quando eu cheguei a 

realidade era outra”. Helena fala pouco dos conflitos com a mãe e elege a frieza do pai como 

fato disparador de seus atos de escarificação. Ela ainda culpabiliza o pai por destruir seu sonho 

de morar com ele, como apresentado no trecho: “aí ele tipo destruiu o sonho que eu tinha de 

morar com ele, tê nossa casa, porque quando eu fui aí que engatou mais na pinga e ficou um 

dia atrás do outro bebendo.” Em sua narrativa, o tema do sofrimento em relação à falta de afeto 

do pai e a violência e fim de relacionamento com o namorado são muito presentes, ambos 

parecem não corresponder à sua demanda de amor.  Portanto a reinvindicação do afeto paterno, 

os conflitos com a mãe, e as agressões físicas e psicológicas do namorado fizeram com que a 

adolescente voltasse a se cortar e aumentar a frequência e a profundidade dos cortes, precisando 

recorrer à sutura algumas vezes.    

4.2.1 Considerações sobre a narrativa de vida de Helena. 

O caso de Helena nos faz pensar sobre as questões que cercam a adolescência. 

Aberastury (1981) considera a adolescência como um momento da vida em que acontecem 

muitas contradições, confusões, ambivalências, atritos familiares e sociais, que exigem do 

adolescente alguns lutos fundamentais, como o luto pela relação com os pais da infância, luto 

pela identidade infantil e pelo corpo de criança. Para a autora, a superação desses lutos 

possibilita a adaptação do adolescente ao mundo adulto. O que percebemos em Helena é que, 

apesar de todo o conflito social característico da adolescência, ela vivencia uma instabilidade 

emocional que transborda para o corpo. Ela afirma:  
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Eu não sei controlar meu nervoso, aí eu começo a passar mal, aí uma vez eu fui 

parar no hospital, por que eu fiquei nervosa demais, ai eu fui e me deram uma 

injeção lá, aí eu fiquei internada um dia lá e voltei pra casa, aí eu voltei e me 

cortei de novo, eu falei que quando visse pra cá eu não iria me cortar, mas parece 

que foi piorando só quando eu vim pra cá, eu fui cortando e cada vez meus cortes 

era mais fundo, até que da última vez agora que eu me cortei eu dei ponto. 

 

[...] Eu dei uma crise de pânico do nada, eu passei o dia interim segurando o 

choro e segurando o choro, eu falei assim: eu não vou chorar, não vou chorar, 

mas quando chegou de noite eu não aguentei. Eu tô ficando tão presa no meu 

sentimento, que eu não tô aguentando mais, é um trem ruim dentro de mim, a 

minha vida de verdade o que eu queria era só poder ficar no quarto sozinha, sem 

ninguém. 

O sentimento de solidão e de refúgio em si mesmo, outro aspecto da sintomatologia da 

adolescência apresentado por Aberastury e Knobel (1981), são vivenciados por Helena de 

forma bastante intensa, e o a convívio e proximidade com as pessoas superam a característica 

tida como normal para os autores. Para Helena, justamente por suas dificuldades em lidar com 

seus afetos e por ter vivenciado um abandono afetivo precoce, o contato com a mãe a machuca: 

“tenho que ficar perto da minha mãe na luz e isso me machuca, que eu queria ficar quieta, por 

que parece que quando eu fico perto dos outros vai me machucando mais”. A queixa de dor 

existencial é comum em adolescentes que se escarificam, eles relatam uma “agonia” que não 

conseguem explicar e que dói muito. Diante do desespero de se ver livre dessa agonia que 

machuca, como narrado por Helena, eles acabam recorrendo à escarificação como forma de 

neutralizar esse afeto que não cessa. Diz ela: “que meu pai é alcóolatra e aí eu comecei a me 

cortar também por causa disso, por que eu sinto uma dor, mas eu não sei explicar essa dor”. 

Diante disto, a angústia experimentada pela adolescente parece ser um produto de seu 

desamparo decorrente das ameaças às funções do eu, como destaca Freud (1926/2014a), e mais, 

“os impulsos agressivos dos primeiros tempo [infância] são novamente despertados, [...] 

surgindo com intenções agressivas e destrutivas” (p.53). 

No discurso de Helena, a dor psíquica dispara seus atos de escarificação, o que sugere 

pensar uma relação entre a dor psíquica inomeada vivida de forma intensa e o corte no corpo 

como forma de alívio, como pontuado por ela: “eu sinto uma dor de mim, um trem que eu não 

consigo explicar, um trem muito ruim, uma mágoa, muito forte ni mim, só que eu não consigo 

por pra fora essa mágoa”. Paralelo a isto, outro aspecto da escarificação que nos chamou a 

atenção foi a negação da dor física durante a escarificação. A maioria dos adolescentes 

acompanhados no CAPSi em momentos do cotidiano da clínica e que se cortam afirmam que o 

fazem com a finalidade de alívio, relatam ausência de dor.  
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Birman (2003) explica que a dor, diferentemente do sofrimento, não encontra mediação 

na contemporaneidade, como estudado no primeiro capítulo, mas se apresenta como um mal-

estar nos registros da ação e do corpo. Nesse sentido, o ato escarificatório e talvez outros 

comportamentos autodestrutivos emerjam como a única saída para aliviar o excesso de 

angústia, em que a dor existencial se sobreponha à dor física. Segundo Birman, “a violência 

gratuita caracteriza a subjetividade atual, se evidenciando frequentemente como passagem ao 

ato, isto é, como uma descarga psicossomática com nulo potencial de simbolização” (p.4). 

Nessa perspectiva, a subjetividade contemporânea não consegue transformar a dor em 

sofrimento, e sobre isto, o autor diferencia essas duas formas de experiência – dor e sofrimento. 

No sofrimento, a experiência é essencialmente alteritária, pois a presença do outro se torna o 

endereço das demandas de quem está em sofrimento. Nestes casos, a mediação se dá pelo 

espaço social que acolhe as experiências desprazerosas do indivíduo e o auxilia na construção 

do laço social e do sentido. Contrariamente ao sofrimento está a dor, uma experiência que exclui 

a presença do outro, enclausurando a subjetividade em si mesma, como ilustrado na fábula do 

Barão de Munchausen10, que metaforiza o homem autossuficiente, desgarrado da vida coletiva. 

Na ausência de endereçamento da dor, ela se “restringe a um murmúrio e a um mero lamento, 

por mais aguda e intensa que seja aquela” (Birman, 2003, p.5). Daí a passividade quando algo 

dói. Indagada sobre a dor durante os cortes, Helena respondeu:  

Não dói! Eu não sinto dor nenhuma, me alivia quando corta. Parece que a dor 

que eu tô sentindo no meu peito é tão grande, que eu não sinto dor em nada, eu 

posso me bater inteirinha, me cortar, meus peito é cortado, minhas pernas, mas 

eu não sinto dor. Que o peito é sisível, mas eu cortei acho na hora tanta dor, é 

um trem ruim, a gente não sente dor. 

De acordo com Birman (2003), quando o outro não vem em socorro do sujeito sofrente, 

isto, pode incorrer numa mortificação do corpo do indivíduo: 

Minando o somático e forjando sempre o vazio da autoestima. Ou, então, a dor 

pode fomentar as compulsões e a violência, maneira imaginária que são estas de 

descarga atabalhoada daquilo que dói. Imersa que fica na dor, portanto a 

subjetividade contemporânea se evidencia como essencialmente narcísica, não se 

abrindo para o outro, de forma a poder dirigir para este um apelo (p.5). 

O corpo como alvo do excesso pulsional e simultaneamente objeto de descarga da 

angústia, é destaque na clínica do desvalimento proposta por Maldavsky (1992). Os pacientes 

desta clínica se caracterizam por uma vivência da dor expressa via corporal, como destaca 

Birman (2003) anteriormente. Ou seja, o ataque ao próprio corpo se torna a única forma do 

sujeito falar de sua dor, e por outro lado, também a única forma de apaziguar o que dói.  

                                                
10 Citado no primeiro capítulo. 
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As dores de Helena encontram, no caminho corporal, um ponto de fixação, como 

ressaltado por Lazzarini (2006b) ao propor uma ancoragem do sistema psíquico no corpo. 

Nestes casos, a precariedade em simbolizar a dor faz com que Helena recorra aos atos 

autodestrutivos: 

Eu comecei a passar mal e queria me cortar, na verdade eu queria me matar 

ontem, passou vários pensamentos pela minha cabeça de me suicidar, eu falei 

assim: (agora vou...) eu tomo remédio controlado, eu falei assim: eu vou tomar 

essa cartela de remédio inteirinha, pra ver se eu sumo, ou sei lá, se eu dou alguma 

coisa para mim sumir, por que eu não tava aguentando mais, muita pressão. 

Essa fixação corporal presente no funcionamento psíquico da adolescente aponta a uma 

predominância da experiência da dor semelhante à libido intrassomática postulada por 

Maldavsky (1992). O bebê, com seu eu ainda primitivo, vive suas experiências boas ou ruins 

por meio das alterações sensoriais, incapaz, neste momento, de representar simbolicamente suas 

percepções. 

Outro aspecto observado no caso de Helena, remete-nos ao conceito de núcleo frio de 

Green (1988). A partir de seu desenho autobiográfico (anexo 4) que mostra seu casamento com 

o namorado, das queixas de falta de amor paterno, das narrativas de frustração do amor não 

correspondido pelo pai e a violência do namorado, e da indiferença materna, intitulamos seu 

caso: “Meu castelo de gelo não virou um conto de fadas”. Green (1988) afirma que esse núcleo 

frio uma vez vivenciado, “posteriormente será superado, mas que deixa uma marca indelével 

nos investimentos eróticos dos sujeitos em questão” (p. 248). A criança que vive o 

desinvestimento afetivo materno é colocada diante de um amor gelado. Além disso, perde o 

sentido, pois seu eu ainda primitivo não é capaz de explicar a suspensão do amor. Sobre a 

possiblidade de voltar com o pai de Helena, que na época não aceitava a separação, a mãe disse: 

“Não compensava eu paralisar a minha vida para viver a vida da Helena [..]”. 

 Além de presenciar brigas e agressões físicas entre os pais, Helena viveu outras 

experiências desagradáveis depois da separação entre eles, ela escreveu em sua redação 

autobiográfica o dia em que seu padrasto incendiou sua casa: 

 Logo depois da minha mãe terminar de vez com meu pai, começou a cachorrada, 

ela arrumou um mala noiado e eu nunca gostei dele, mas ela não tava nem aí, 

com o tempo nesse relacionamento as coisas ia piorando, por que eu acho que 

ele também não gostava de mim. [..] Esse homem viu ela [mãe] saindo de casa e 

ficou doido, ele pegou e foi comprar gasolina pra tocar fogo na casa, por pouco 

não tocou fogo em ni mim e na minha irmã que era pra tá lá. [...] Depois nois foi 

muito sofrido, passamos fome.  

A mãe de Helena parece assumir uma passividade em seus relacionamentos mal 

sucedidos, que de alguma forma deixaram marcas na adolescente. Helena utiliza a expressão 
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“mas ela não tava nem aí”, para se referir à falta de interesse da mãe em relação ao seu mau 

relacionamento com o primeiro padrasto. Novamente foi percebido durante a narrativa que 

Helena sente mágoa pela saída da irmã de casa: “ele [segundo padrasto] fez minha mãe tirar 

minha irmã de casa, ela saiu e só em vez enquando ela ia lá”. Diante dessas experiências, 

Helena não encontra proteção, seu pai ausente não lhe confere o amor reivindicado e sua mãe 

na torre do castelo não escuta o pedido de socorro da filha, o que gera muita angústia na 

adolescente.  

Portanto, o caso de Helena nos faz refletir sobre o processo de identificação com a ideia 

de mãe morta, que leva a “criança a se deixar morrer, por impossibilidade de derivar a 

agressividade destrutiva para fora por causa da vulnerabilidade da imagem materna, a obriga a 

encontrar um responsável pelo abatimento da mãe” (Green, 1988, p.250). Além disso, Helena 

se descreve como carinhosa, sensível, e de fácil apego. A falta de afeto dos dois homens com 

os quais ela gostaria de viver um conto de fadas – seu pai e seu namorado – a joga num imerso 

vazio e numa dor difícil de suportar.  Sobre o pai ela descreve: 

O que mais me abalava quando eu me cortava era a coisa do meu pai...ser 

alcoólatra e ele ligava bêbado para mim, e eu falava pra ele parar de beber: vô 

parar, vô parar, só que sabe aquele vô parar e nunca para? 

Noutro trecho ela narra sua decepção com o namorado:  

Toda vez que nois brigava eu me cortava, era tipo um alivia a dor que eu tava 

sentindo, por que eu...era tipo um amor encantado e cada vez que isso ia de 

destruindo e me destruía, ainda destrói, por que me machuca muito.  

Entre uma mãe morta e um pai inacessível, Green (1988) destaca que a criança que não 

tem sua aflição amparada põe em ação defesas de outras naturezas. No caso de Helena, 

percebemos como o isolamento afetivo, prática escarificatória e o relacionamento abusivo se 

tornaram formas de tentar amortizar a dor do desamparo, descarregar energias pulsionais e obter 

algum prazer.  O que inicialmente parece emergir como uma defesa ante a frieza afetiva da mãe, 

se torna a forma basal das relações objetais posteriores. Green ressalta que, nesses casos, “o 

sujeito, preso na compulsão à repetição, colocará ativamente em ação o desinvestimento de um 

objeto, um objeto passível de decepcionar, repetindo a defesa antiga” (p.249). O caráter 

compulsivo e repetitivo da escarificação aparece na frase da adolescente: “fiquei internada um 

dia lá e voltei pra casa, aí eu voltei e me cortei de novo”. 

A respeito do ato de escarificação, Anzieu (1989) traz contribuições relevantes para esta 

análise, ao denominar o eu-pele como envelope protetor do aparelho psíquico que tem por 

função garantir o bem-estar e delimitar o que está dentro do que está fora do mundo interior da 

criança. A pele, assim, como a boca, tem primeiramente a função de comunicação e de 
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reestabelecimento de relações significantes, destaca Anzieu. Mas, mais do que isso, é uma 

superfície em que se inscrevem as marcas deixadas por essas relações. Anzieu (1989) considera 

a mãe como envelope externo, camada protetora que protege o envelope interno que é a criança 

das perturbações do ambiente primário.  O autor esclarece: 

O eu-pele como representação psíquica emerge dos jogos entre o corpo da mãe e 

o corpo da criança e também das respostas da mãe às sensações e emoções do 

bebê, respostas gestuais e vocais, pois o envelope sonoro redobra então o envelope 

tátil. 

A gestação e o puerpério de Helena foram momentos difíceis para sua mãe. Nesse 

sentido, a qualidade do envelope proporcionado pela mãe garante progressivamente que o bebê 

vivencie suas próprias sensações e emoções sem o sentimento de despedaçamento. Em 

contrapartida, qualquer perturbação precoce nesta camada protetora ou nesta relação de 

envelopamento com a mãe fará com que a criança tente reestabelecer a ordem interna por meio 

de “um envelope comum com o objeto de amor” (Anzieu, 1989, p.20). A mãe de Helena diz: 

“quando ela fugiu de casa ela me alegou que fugiu por que eu não amava ela, que só amava 

os outros irmãos dela”. Percebemos que, na história de vida de Helena a escarificação surge 

como reivindicação do amor parental, um pedido de apelo e de bordeamento para sua dor e 

desamparo, também, uma tentativa de descarga do excesso pulsional que a invade. Assim, as 

marcas da escarificação no corpo da adolescente, parecem dizer da carência da função do eu-

pele, como um núcleo sem casca, gerador de uma angústia difusa, não localizável e não 

tranquilizante. Para o núcleo sem casca, Helena busca uma casca substitutiva por meio da dor 

física. Consequentemente, o sujeito se envolve no sofrimento, afirma Anzieu (1989).   
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Costurando histórias 

 

Esta pesquisa não teve o objetivo de analisar psicanalítica as adolescentes, mas 

compreender o sentido do ato escarificatório na adolescência através de um recorte dos 

trabalhos narrativos de Ellen e Helena.  

Ricoeur (2010) enfatiza “que a vida tem a ver com a narração foi sempre conhecido e 

dito”. A diferença é que nem sempre essas histórias são contadas, soterrando as experiências 

no tempo. Assim, esta pesquisa partiu da investigação da história de vida de duas adolescentes 

que se escarificam. Suas histórias foram analisadas a partir da análise compreensiva de seus 

produtos narrativos: entrevista narrativa, desenho, redação e entrevista com os cuidadores. 

Percebemos, por meio deste estudo, que em alguns casos de escarificação estão ligados 

às experiências de violência e perturbações que acontecem na infância, frequentemente 

marcadas pelo abandono paterno ou negligência materna. Os adolescentes geralmente 

apresentam dificuldade em contar suas histórias, suas queixas chegam acompanhadas de uma 

dor psíquica insuportável, eles, em sua maioria, relatam ausência de dor no ato escarificatório 

e sensação de alívio através dos cortes. 

A análise compreensiva permitiu inferir que, nos casos de Ellen e de Helena, a 

escarificação parece estar ligada à sensação de angústia possivelmente decorrente de seus 

desinvestimento parentais na infância. As duas se queixam da falta de amor dos pais e das mães, 

sentem que não são amadas, se consideram rejeitadas por suas mães. O que nos remeteu ao 

conceito de mãe morta de Green (1988), em que o desinvestimento materno na criança, a mãe 

mesmo presente, apresenta seu afeto como um amor gelado, gerador de um vazio que irá 

influenciar os investimentos libidinais do sujeito por toda a vida. De acordo com Maldavsky 

(1992), o desvalimento tem sua fonte no desamparo vivido pelo bebê em suas primeiras 

semanas de vida em que os cuidados essenciais para a manutenção vital não são suficientemente 

satisfatórios para o alívio das necessidades orgânicas e garantia do bem-estar da criança. Ellen 

e Helena viveram perturbações em suas relações familiares na infância, o que sugere uma 

experiência de desamparo que deixou marcas. Ambas apresentaram baixa intolerância às 

frustrações, instabilidade do humor, tristeza, sentimento de vazio, sensação de estarem perdidas 

e insatisfação com seus corpos. Contudo, a própria adolescência é um momento de mudanças 

significativas para o adolescente. Freud (1926/2014a) sobre a puberdade diz que os impulsos 

agressivos da infância adormecidos no período de latência são despertados com a chegada da 

puberdade. Para Aberastury (1981) a adolescência é um momento em que é exigido do 
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adolescente alguns lutos fundamentais, ele revive o amor pelos pais ou substitutos, as angústias 

que caracterizam seu complexo de Édipo e também o investimento libidinal no próprio corpo, 

o que supõe um retorno ao autoerotismo na adolescência. Segundo Aberastury, a elaboração 

desses lutos são a condição para que o adolescente se adapte ao mundo dos adultos, quanto 

maior o suporte social e a capacidade alteritária do adolescente, menos sofrida será a travessia 

da adolescência.  

Em ambos os casos, a marcação da pele aparece como descarga de angústia, Ellen e 

Helena negam qualquer estatuto da dor física na prática escarificatória. Segundo Anzieu (1989), 

a função do eu-pele consiste num envoltório que protege o conteúdo psíquico, denominado por 

ele de envelope. Contudo uma desorganização no aparelho psíquico pode romper as barreiras 

do eu-pele, permitindo uma circulação de excitação em todas as direções, ou seja, sem 

delimitações entre o eu corporal o eu psíquico, o sofrimento é transformado em dor psíquica. 

Nesse sentido, a escarificação parece ser uma tentativa de envelopar ou estabelecer novamente 

os limites do eu-pele por via dos cortes corporais. 

Refletindo sobre a relação do sujeito com a dor na escarificação, surgiu a necessidade 

de aprofundamento na teoria do narcisismo para melhor compreendermos uma hipotética 

fixação nos casos de escarificação na adolescência, apontamento para um próximo trabalho. 

Paralelo a isto, nos deparamos com a dificuldade em encontrar materiais sobre a teoria do 

desvalimento de Maldavsky (1992), durante a pesquisa foi um desafio entrar em contato direto 

com a obra do autor. 

Ainda, os casos de Helena e Ellen apresentam um precariedade no sistema alteritário, 

em que uma regressão ao narcismo primário interrompe o estabelecimento de laço social. Elas 

são meninas de poucas amigas, narram o sentimento de solidão, são acanhadas, se queixam de 

falta de amor e de auxílio, sentem-se sozinhas e abandonadas, porém não conseguem 

transformar esse apelo de dor em palavra. O pedido de ajuda acontece no corpo com a passagem 

ao ato; as duas já tentaram o suicídio e a escarificação é profunda nos momentos de maior 

tensão. 

Nosso percurso mostrou a necessidade de trabalhar com adolescentes em grupos 

terapêuticos que possibilitem a expressão de conflitos, a partir de algumas técnicas que 

permitam ao adolescente falar, escrever, colar e desenhar a sua dor. Uma técnica que possibilite 

aos adolescentes comunicar suas experiências a alguém, podendo ocorrer, inclusive, fora do 

grupo psicoterápico.  

Os casos de Ellen e Helena apontam para a descarga de um excesso de angústia por via 

da escarificação, como uma tentativa de construção de sentido. É como forjar uma borda ao 
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excesso pulsional que invade toda a vida psíquica. O sentido encontrado na prática de 

escarificação parece ser de uma função substitutiva à construção ao trabalho analítico de 

elaboração. Porém, de caráter passageiro, essa função não alcança sucesso elaborativo, 

precisando se repetir compulsivamente a fim de manter um bem-estar ilusório. 

Finalizando, se “concluir não significa encerrar”, como enfatiza Lazzarini (2006a), 

então, esta pesquisa não esgota a dimensão da prática de escarificação na adolescência, mas 

acima de tudo aponta a importância da continuidade dos estudos futuros sobre essa questão. 
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ANEXO 1 – Roteiro de Entrevista Narrativa 

 

 

1) Entrevista Narrativa com adolescente: pergunta disparadora para a narração da história 

de vida: 

 

a) Você pode me contar sobre sua vida ? 

 

2) Desenho livre:  

 

b) Faça um desenho sobre você. 

 

3) Redação: 

a) Desenhe sobre sua história de vida? 

 

4) Entrevista Narrativa com pais. 

 

c) Conte-me sobre a história de vida de seu filho (adolescente). 
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ANEXO 2 – Desenho livre sobre a adolescente Ellen. 
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ANEXO 3 – Redação da história de vida da adolescente Ellen. 
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ANEXO 4 – Desenho livre sobre a adolescente Helena 
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ANEXO 5 – Redação da história de vida da adolescente Helena 
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ANEXO 6 - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TALE 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Corpos marcados: desamparo e angústia na clínica psicanalítica com adolescentes”. Meu 

nome é Muriel Romeiro da Costa e Silva, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é a Psicologia. Essa pesquisa faz parte do curso de Mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal de Goiás e é orientado pela Profa. Dra. Priscilla Melo Ribeiro de Lima. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

via ficará com você e outra com a pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa 

na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

murielrcosta.silva@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte 

contato telefônico: (62) 99413-0607. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

1.1 O título da pesquisa é “Corpos marcados: desamparo e angústia na clínica psicanalítica com 

adolescentes”. Temos como objetivo compreender a história de vida dos adolescentes que 

apresentam comportamento de se automutilar repetitivamente. Além disso, estamos 

interessadas em escutar o que o adolescente tem para dizer sobre sua própria experiência de 

vida.  
 

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos: As entrevistas 

serão realizadas em salas de atendimento individual do Centro de Atenção Psicossocial 

Infantil (CAPSi) de Anápolis. Serão realizados três encontros individuais com os 

adolescentes, de aproximadamente 60 a 90 minutos. O primeiro encontro será com o 

adolescente e seu cuidador. Antes da entrevista narrativa, a pesquisadora explicará sobre os 

objetivos do estudo, sobre a gravação dos encontros e o aspecto sigiloso das informações 

coletadas. Caso o adolescente aceite participar da pesquisa, e seu cuidador também 

concorde, será lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguido da assinatura 

do responsável do adolescente e do próprio adolescente. Os três primeiros encontros serão 

apenas com o adolescente, sendo que nos dois primeiros serão para a entrevista; e o terceiro 

e último encontro será dividido em duas partes: na primeira o adolescente será convidado a 

escrever uma redação sobre sua história de vida, e depois um desenho que retrate sua 

percepção acerca de si mesmo e de sua história de vida. Uma última entrevista será marcada 

com o cuidador/pais para melhor compreendermos as relações afetivas que perpassam a 

construção da história do adolescente.  
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1.3 Considerando que os participantes podem intensificar seu sofrimento ao “contarem” suas 

experiências vividas, a pesquisadora ficará atenta a sinais de desestabilização emocional. 

Diante dessa percepção, as entrevistas poderão ser interrompidas sempre que for necessário 

e, se for o caso, o adolescente será encaminhado para atendimento imediato com outro 

psicólogo do CAPSi, ou com a própria pesquisadora, conforme prevê o art. 8, parágrafo 2, 

do Código de Ética Profissional do Psicólogo.  Além disso, os adolescentes ao falarem de 

si mesmos e de suas experiências à outra pessoa, neste caso um profissional de psicologia, 

os participantes da pesquisa podem obter alívio de suas angústias por via da possibilidade 

de reelaboração de suas questões psíquicas.  
 

1.4 Todo material a ser utilizado será custeado pela pesquisadora. Qualquer dúvida poderá ser 

esclarecida com a pesquisadora responsável pelo telefone (62) 99413-0607, via ligação a 

cobrar, ou pelo e-mail: murielrcosta.silva@gmail.com. O participante terá suas despesas 

com transporte e alimentação ressarcidas em pecúnia ao final da pesquisa.  
 

1.5 Toda e qualquer informação de caráter pessoal e identificatório será omito durante a 

pesquisa.  
 

1.6 O participante tem o direito de recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

momento da pesquisa, sem penalização alguma. 

 

1.7 A qualquer momento da pesquisa, o participante poderá se recusar a responder perguntas que lhe 
causem desconforto emocional e/ou constrangimento.  

 

1.8 Em caso de danos imediatos ou futuros decorrentes de sua participação na pesquisa, o participante 

poderá pedir indenização por reparação de danos.  
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ANEXO 7 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Eu,................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Corpos marcados: desamparo e angústia na clínica psicanalítica com 

adolescentes”. Destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Muriel Romeiro 

da Costa e Silva sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Foi-me garantido também o sigilo quanto a minhas informações pessoais. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito e autorizo a gravação e transcrição da entrevista. 

 

Anápolis, ........ de ............................................ de 2018. 
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