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RESUMO 

 

A adolescência é uma fase consistentemente transitória no qual o indivíduo se 

reinventa, aprende, experimenta e vive de maneira mais intensa diversos aspectos 

de sua vida. A automutilação (ou cutting, termo em inglês que se popularizou), pode 

servir como uma “válvula de escape” em função dessa fase transitória – o presente 

estudo tem como objetivo analisar o desenvolvimento do projeto cutting: promoção 

da saúde e prevenção da automutilação entre adolescentes do ensino médio no 

Distrito Federal como agente promotor da saúde. O presente estudo se desenvolveu 

como uma pesquisa qualitativa, separado em três etapas: apresentação sobre o 

tema através de uma palestra informativa, realização de um grupo focal e a 

aplicação de um questionário sócio demográfico tabulado. Foram participantes da 

pesquisa trinta e sete estudantes do ensino médio do Centro Educacional Asa Norte 

(CEAN), entre 15 a 18 anos, dos sexos feminino e masculino, de classe 

socioeconômica média e/ou baixa, com a possibilidade de situação de risco, 

regularmente matriculado nesta escola. Os resultados obtidos mostraram que 41% 

dos participantes são do sexo masculino e 59% feminino. Todos moram com pelo 

menos um responsável, sendo que 86% deles trabalham durante o dia todo. Sobre a 

Autolesão 93% afirmam que conhecem alguém que já praticou cutting, 45% já 

pensou em praticar e 17% já praticou cutting. 28% acreditam precisar de ajuda em 

relação a temática. A realização da oficina se mostrou de grande eficiência para uma 

melhor integração dos alunos sobre o tema, sendo possível trabalhar com eles de 

uma maneira didática e intuitiva, os levando a refletir e, principalmente, a não julgar. 

Pudemos evidenciar alguns casos não só de cutting, mas com adolescentes que 

precisavam ter algum espaço para conversar e tirar dúvidas sobre o tema e a 

Psicologia em si, sendo de grande auxílio a todos os envolvidos.  

 

Concluiu-se que há uma relevância muito grande em relação ao cutting entre 

adolescentes no âmbito escolar e que isto vem crescendo na sociedade. Isso indica 

que a informação deve ser o primeiro passo para a prevenção e promoção da saúde 

em relação a esta prática nas escolas. Ou seja, instruir os jovens e adolescentes 

sobre este assunto é necessário, principalmente para buscarem ajuda de 

profissionais adequados. 

 

Palavras-chave: Cutting, automutilação, adolescência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é uma fase consistentemente transitória no qual o indivíduo se 

reinventa, aprende, experimenta e vive de maneira mais intensa diversos aspectos 

de sua vida. Várias dessas transições podem ser percebidas de maneira truculenta 

por muitos de nós e, eventualmente, uma “válvula de escape” precisa ser construída 

para extravasar — durante a fase da adolescência e começo da adulta — a raiva, 

frustração e outros pensamentos negativos que possam surgir em relações 

interpessoais. 

Há uma crescente preocupação sobre a ocorrência desse tipo de 

comportamento, principalmente em uma fase que pode ser bem problemática para 

vários indivíduos; estudantes de escolas, principalmente públicas, podem apresentar 

uma elevada taxa de risco em comportamentos de automutilação, com ou sem 

ideação suicida. 

A automutilação (ou self-injury/self-harm, self-injurious behavior [SIB], do 

inglês), consiste no ato de provocar danos físicos ao próprio corpo, seja por meio de 

cortes, perfurações, queimaduras ou práticas similares com o intuito de infligir dor. 

Embora não exista um perfil individual muito bem definido de quem pratique, a 

automutilação é um fenômeno de predominância na fase da adolescência, na faixa 

dos 14 aos 16 anos, embora também exista no início da fase adulta, com uma 

predominância maior em mulheres (WHITLOCK, 2009). 

Mesmo com uma literatura que tem início no final dos anos 70, definir o ato 

prática é uma tarefa complicada por conta do escopo desse tipo de comportamento, 

já que vários autores vão dar classificações e subclassificações variadas para o que 

se refere no ato de se autoinfligir dor e dano ao próprio corpo. Ross e McKey (1979, 

apud YATES, 2004) postulam a importância da diferenciação entre dano 

autoinfligido de maneira direta (perfurações, cortes, queimaduras) e de maneira 

indireta, como abuso de substâncias (ex. álcool), recusa a tratamento médico, etc. O 

“cutting”, termo popular que caracteriza a automutilação, não se limita ao corte da 

epiderme, mas também com os comportamentos de automutilação descritos acima 

(WHITLOCK; et al., 2006) 

Ideação suicida também pode, em muitas ocasiões, estar atrelada ao 

comportamento de automutilação — é ressaltada a importância da diferenciação 

entre os comportamentos de automutilação com e sem ideação (e tentativa) de 
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suicídio. Do inglês non-suicidal self-injury (NSSI), automutilação sem ideação suicida 

se difere ao que diz respeito à eliminação dos sentimentos de natureza negativa, e 

não dar um fim a vida, embora ambos possam estar interligados (INTERNATIONAL 

SOCIETY FOR THE STUDY OF SELF-INJURY, 2007 apud WHITLOCK, 2009). 

Ao longo do tempo, comportamentos de automutilação foram relacionados 

com transtornos de personalidade do eixo II, particularmente o transtorno borderline 

(YATES, 2004). Outros transtornos, como os do espectro alimentar e humor tiveram 

relação com automutilação. Ansiedade e depressão também foram fatores 

impactantes em relação aos comportamentos de automutilação, servindo como 

fatores precipitantes para o ato (ROSS; HEATH, 2002). 

O aumento de automutilação em adolescentes parece ser um problema 

gradativo, visto que estudos realizados nos Estados Unidos com estudantes de 

escolas públicas e particulares — independente da classe socioeconômica - 

demonstrou que entorno 13.9% desses estudantes praticou atos de automutilação 

ao menos uma vez, embora não seja especificado o tipo de prática (ROSS; HEATH, 

2002). 

No Brasil, existe uma carência de estudos aprofundados sobre o tema, além 

da falta de informação sobre a topografia do comportamento e ocorrência, 

especialmente em população economicamente mais pobres onde adolescentes 

tendem a adquirir responsabilidades de adultos mais cedo, podendo acarretar num 

aumento de estresse e transtornos do espectro da ansiedade e depressão. 

Para obter informações sobre o presente assunto, é necessário recorrer à 

blogs e redes sociais informais. As redes sociais são utilizadas para a identificação 

de usuários que praticam automutilação e para troca mútua de informação entre 

eles. Até o atual momento não existem pesquisas empíricas e dados consistentes 

sobre automutilação na população brasileira, sendo os estudos realizados de 

maneira informal. Nessas redes há uma facilidade para se encontrar relatos e 

praticantes recorrentes desta prática. Um exemplo disso é um dos poucos trabalhos, 

apresentado por Cavalcante (2014), descrevendo a entrevista de um jovem de 

Fortaleza, homossexual assumido, que pratica automutilação por conta de conflitos 

familiares decorrentes de sua orientação sexual, e a facilidade que o indivíduo 

encontrou para se expressar na internet sem ser julgado e sentir-se seguro no 

ambiente virtual. 
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Tendo em vista essa problemática, o presente estudo enfoca na divulgação 

de informação acerca do assunto no ensino médio de uma escola pública do Distrito 

Federal, analisando o projeto cutting: promoção da saúde e prevenção da 

automutilação entre adolescentes do ensino médio no Distrito Federal para 

adolescentes como agente promotor da saúde, além de reunir relatos de 

experiências desses adolescentes praticantes de automutilação, ex-praticantes e 

pessoas relacionadas a elas neste contexto. Por fim, haverá possibilidade de 

identificar comportamentos de automutilação e intervir, encaminhando esses 

adolescentes para uma unidade de atendimento psicológico, em função da 

promoção de saúde. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo Geral 

Analisar o desenvolvimento do projeto cutting: promoção da saúde e 

prevenção da automutilação entre adolescentes do ensino médio no Distrito 

Federal como agente promotor da saúde. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

• Informar estudantes de escolas públicas sobre a prática de cutting. 

• Promover a saúde e qualidade de vida dos estudantes praticantes de 

cutting. 

• Coletar relatos de experiência daqueles que praticam ou já praticaram 

automutilação a partir do projeto. 

• Divulgar o tema através de palestras. 

• Identificar comportamentos de automutilação e intervir para a 

promoção da saúde. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipos de Pesquisa 

 

O presente estudo foi desenvolvido como uma pesquisa qualitativa, separado 

em três etapas: apresentação sobre o tema através de uma palestra informativa, 

realização de um grupo focal e a aplicação de um questionário sócio demográfico 

tabulado. Esse tipo de pesquisa, por sua vez, é baseado num plano constituído 

antecipadamente, com variáveis e hipóteses bem definidas, consistindo uma 

medição claramente objetiva e quantificação geral dos resultados. A pesquisa 

qualitativa não procura enumerar e empregar instrumentos estatísticos para análise 

de dados, o enfoque e questões pertinentes sobre o projeto vão se desenvolvendo 

ao longo da pesquisa como um todo, como obtenção de dados descritivos de 

pessoas, lugares e outros processos no qual o pesquisador entra em contato direto, 

compreendendo os fenômenos de maneira clara (GODOY, 1995).  

O grupo focal, por sua vez, é caracterizado pela identificação de sentimentos, 

ideias e atitudes dos participantes a respeito de um determinado assunto, atividade 

ou produto (DIAS, 2000). Segundo Caplan (1990, apud DIAS, 2000), define grupos 

focais como pequenos grupos de pessoas reunidas para avaliar determinados 

conceitos ou identificar problemas. 

Este trabalho consistiu uma análise detalhada sobre a aplicação e a 

experiência obtida - juntamente com outros levantamentos de dados - do projeto 

cutting: promoção da saúde e prevenção da automutilação entre adolescentes do 

ensino médio no Distrito Federal. O projeto teve como alvo uma escola pública do 

Distrito Federal, tendo como objetivo promover a saúde e qualidade de vida dos 

adolescentes estudantes dessas escolas ao fornecer uma variada gama de 

informações sobre automutilação: como ocorre, porque ocorre e quais são todas as 

variáveis envolvidas nesse processo. Foi uma explanação geral sobre o tema, de 

maneira didática, que sirva como uma quebra desse tabu para que os estudantes 

saibam que tal prática acontece e existem vias de conhecimento e tratamento para 

tal. 

O intuito do projeto também abarcou o recolhimento de relatos de experiência 

desses estudantes, sendo proporcionado um ambiente adequado e seguro para que 

possam se expressar livremente, sem julgamentos. A partir desses relatos de 
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experiências foi possível colaborar mais empiricamente sobre o tema, promover a 

saúde e informação para esses estudantes e trazer novas perspectivas sobre esse 

estudo no Brasil e no Distrito Federal como um todo. 

 

3.2 Participantes da Pesquisa 

 

Foram participantes da pesquisa vinte e nove estudantes do ensino médio do 

Centro Educacional Asa Norte (CEAN), entre 15 a 18 anos, dos sexos feminino e 

masculino, de classe socioeconômica média e/ou baixa, com a possibilidade de 

situação de risco, regularmente matriculado nesta escola e na Oficina de Suicídio na 

Adolescência e apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido assinado 

(em caso do estudante ser menor de idade, o termo deverá ser assinado pelos pais 

ou responsáveis) voluntariamente. O número de participantes está relacionado à 

totalidade dos alunos que estão matriculados na Oficina de Suicídio na 

Adolescência. 

 

3.3 Contexto 

 

O Governo do Distrito Federal (GDF) possui uma Secretaria de Estado de 

Educação (SEDF). Esta tem como objetivo principal proporcionar uma educação de 

qualidade que abranja uma formação integral do ser humano de forma gratuita, 

pública e democrática. Sua função social é garantir a igualdade de oportunidades 

tendo em vista a construção da cidadania. 

A rede pública de ensino do DF conta com uma série de várias escolas 

situadas em cidades satélites e regiões administrativas, constituindo a rede pública 

estadual e rede particular conveniada. As cidades atendidas pela rede pública de 

ensino são as seguintes (tanto para rede pública estadual e rede particular 

conveniada): Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, 

Planaltina, Plano Piloto/Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São 

Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. 

O CEAN é uma escola pública de ensino médio do Distrito Federal, localizado 

na SGAN 606 – Asa Norte, Brasília, DF. Possui ampla estrutura com laboratórios de 

informática e ciências, quadra de esportes coberta, pátio coberto, área verde e 

vários equipamentos eletrônicos para auxiliar no ensino dos estudantes. O presente 
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estudo se realizará nesta escola, utilizando o seu espaço disponível, bem como as 

salas de aula, para aplicação do projeto. 

 

3.4 Instrumentos 

 

O projeto cutting: promoção da saúde e prevenção da automutilação entre 

adolescentes do ensino médio no Distrito Federal foi realizada em três etapas, 

dividindo-se entre apresentação do projeto, realização do grupo focal e a aplicação 

de um questionário sociodemográfico.  

A fim de esclarecer o passo a passo da execução do projeto, a primeira etapa 

se consistirá: 

• Apresentação inicial sobre quem são os pesquisadores, qual instituição 

está sendo representada e qual o nome e o propósito do projeto que será 

realizado na escola. 

• Foi feita uma exposição sobre o tema com a ajuda da ferramenta Microsoft 

PowerPoint, contendo, em slides, uma série de informações sobre o tema 

central: automutilação. Essas informações se constituem como o que é, 

onde mais acontece, motivo da ocorrência, como identificar outras pessoas 

que praticam e como procurar ajuda. 

• Foram utilizadas dinâmicas de grupo e outras atividades coletivas como 

debates para a consolidação pedagógica do assunto.  

  A segunda etapa: 

• Foi promovida a construção de um grupo focal a fim de ouvir o que os 

adolescentes sabem sobre o tema, contar casos conhecidos e outras 

informações que venham a ser pertinentes sobre o tema. Foram definidos 

três temas centrais como roteiro motivador do grupo focal: Por que 

adolescentes recorrem ao cutting?; Como proceder quando um amigo 

comete automutilação?; Formas de prevenção da automutilação e 

promoção da saúde na escola.  

A terceira etapa: 

• Foi aplicado um questionário sociodemográfico a fim de coletar demais 

informações gerais e socioeconômicas sobre os estudantes. O questionário 

contém dez perguntas, com uma aberta, subjetiva, duas semiabertas e sete 

fechadas, objetivas de múltipla escolha. 
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Questionário Sociodemográfico 

1. Sexo:  

Feminino (  )   Masculino (  ) 

2. Idade: _______________. 

3. Com quem vive atualmente?

Pai (  ) 

Mãe (  ) 

Avó (  ) 

Avô (  ) 

Tio (  ) 

Tia (  ) 

Outros: 

_______.

4. Qual é o turno de trabalho dos seus pais e/ou responsáveis? 

Manhã (  ) 

Tarde (  ) 

Noite (  ) 

Durante o dia inteiro (  ) 

Durante a noite inteira (  ) 

Outros: ____________. 

5. Você faz alguma atividade fora da escola? 

Sim (  )          Não (  ) 

Se sim, o quê? _________________________________. 

6. Você conhece alguém que já se cortou? 

Sim (  )          Não (  ) 

7. Você já pensou em se cortar? 

Sim (   )          Não (  ) 

Se sim, com que frequência?  

(    ) Sempre penso em me cortar 

(    ) Frequentemente tenho esses pensamentos 

(    ) Raramente esses pensamentos passam pela minha mente 

(    ) Não sei  

8. Você já praticou o cutting? 

Sim (  )            Não (  ) 

Se sim, com que frequência? ______________________ 

9. Se você já praticou o cutting, o que lhe motivou a praticar o cutting? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10.  Você considera que precisa de ajuda para evitar o cutting? 

Sim (  )            Não (  ) 
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• Foram disponibilizados e-mails criados para o projeto para os estudantes 

que necessitem de um espaço privado para conversar sobre o assunto 

sintam-se acolhidos para a procurar de auxílio em caso de prática de 

automutilação ou outras orientações acerca do tema. 

 

3.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

O primeiro passo da pesquisa é o aprofundamento empírico sobre casos de 

automutilação em adolescentes. Em seguida, foi desenvolvido um conteúdo didático 

sobre o assunto para uma exposição por intermédio de palestras via Microsoft 

PowerPoint em escolas públicas do Distrito Federal. Concomitantemente foi 

produzido um questionário sociodemográfico para o recolhimento das devidas 

informações sobre tais adolescentes. 

Posteriormente, os pesquisadores se dirigiram até o Centro de Educacional 

Asa Norte para expor o projeto e o seu propósito com o objetivo de obter a 

permissão destas para a realização da proposta. Conjuntamente, foi entregue o 

termo de consentimento livre e esclarecido para que o projeto seja autorizado pelos 

pais e/ou responsáveis dos estudantes - em casos do estudante ser menor de idade 

e para os próprios estudantes maiores de 18 anos que queiram participar 

voluntariamente da pesquisa. 

Sendo assim, com o projeto acordado nas escolas - direção e responsáveis - 

e os termos de consentimento livre e esclarecido devidamente assinados, no 

primeiro momento em campo, as palestras foram administradas. Este processo teve 

duração de até três (03) horas, no período matutino ou vespertino – sendo de acordo 

com o melhor funcionamento da escola e dos estudantes – em um ambiente 

agradável e propício para que o procedimento seja eficaz. Simultaneamente, com a 

apresentação do conteúdo foram realizadas dinâmicas de grupo para que os 

pesquisadores consigam perceber indiretamente casos praticantes e/ou de risco 

entre os estudantes.  

No segundo momento, foi feito um grupo focal com os estudantes com o 

intuito de que haja interações no grupo a fim dos pesquisadores conseguirem um 

acolhimento mais subjetivo daqueles que desejarem compartilhar opiniões sobre o 

assunto. Posteriormente, foi cedido aos estudantes um questionário 

sociodemográfico para que os pesquisadores obtenham informações principais 
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sobre os estudantes e suas famílias a fim de traçar uma análise do perfil 

socioeconômico do estudante. 

Após esses procedimentos, os pesquisadores disponibilizaram e-mails 

criados para o projeto para os estudantes dando a orientação sobre a utilização dos 

mesmos. 

 

3.6 Análise de Dados 

 

A análise foi realizada a partir dos dados coletados e seus resultados. Esta 

análise foi feita em virtude do desenvolvimento do projeto cutting: promoção da 

saúde e prevenção da automutilação entre adolescentes do ensino médio no Distrito 

Federal em função de obter resultados sobre a promoção e prevenção da saúde em 

situação de automutilação em adolescentes nas escolas públicas do Distrito Federal. 

Todo o conteúdo gerado pela organização deste grupo focal, bem como a 

participação e relatos dos estudantes, seguiu uma série de etapas, como a 

organização de informações, transformação do conteúdo em unidades, classificação 

das unidades em categorias, descrição e interpretação (MORAES, 1999).  

Dentro do grupo focal, a discussão sobre o tema foi realizado de modo que os 

estudantes esporam suas ideias e sentimentos sobre o assunto de uma forma 

natural e espontânea. Sendo assim, o grupo focal se caracteriza por sua capacidade 

participativa, constituindo uma importante ferramenta estratégica para coleta e 

análise de dados, contribuindo para que os participantes reflitam nas suas atitudes, 

práticas e políticas sociais (BACKES et al, 2011.) 

 O questionário sociodemográfico foi tabulado com o auxílio da plataforma 

Microsoft Office Excel e cálculos estatísticos que serão representados por gráficos e 

tabelas. Desta forma, poder-se-á definir uma melhor identificação do aspecto sócio 

demográfico desses adolescentes e sua relação com o assunto.  
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos foram separados em três categorias, respectivamente 

representados pelos tópicos “Questionário Sócio-demográfico”, “Sobre a Autolesão” 

e “Relato de Experiência”. No questionário sócio-demográfico será demonstrado os 

resultados obtidos pelo questionário, que demonstram dados como sexo, idade, com 

quem mora, turno de trabalho dos responsáveis e outras informações relevantes. No 

tópico sobre a autolesão, os dados recolhidos se referem à prática e a topografia 

desse comportamento, se já praticaram, se pensaram em praticar e se conhecem 

alguém que já se autolesionou. No relato de experiência, foi detalhada a experiência 

geral da oficina, o que foi possível observar e dados qualitativos recolhidos de 

maneira geral.  

4.1 Questionário Sócio-demográfico  

O número de participantes da oficina que aceitaram e preencheram o 

questionário sociodemográfico totalizou 29 pessoas, do sexo masculino e feminino, 

de idade entre 16 a 18 anos. A idade média dos participantes foi de 16,85 anos. No 

quesito sexo, o feminino foi maior, totalizando 59% enquanto o masculino 

correspondia a 41%, conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1: Sexo dos participantes 

 

Outro fator analisado foi com quem que esses estudantes convivem 

diariamente, como mãe, pai, avós, tios etc. 38% dos estudantes reportaram que 

moram com apenas com a mãe, enquanto apenas 7% moram apenas com o pai. 

Morar com o pai e mãe totalizou a maior margem, de 41% da amostra. Já com avós, 

apenas 3% mora com o avô, enquanto 7% mora com a mãe e a avó. Por fim, a outra 

parcela mora apenas mãe e tia, totalizando 4 (Figura 2).  

59%

41%

Feminino

Masculino
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Figura 2: Com quem mora 

 

O turno de trabalho dos responsáveis dos alunos ocorreu pouca variação, 

onde 86% deles responderam que os seus responsáveis trabalham o dia todo 

(horário comercial). Os resultados se dividiram depois entre o turno da tarde (4%), 

noite (4%), manhã e noite (3%) e sem turno fixo (3%) (Figura 3). 

 

Figura 3: Turno de trabalho dos responsáveis 

 

Outro ponto analisado foi se os participantes realizam algum tipo de atividade 

extracurricular, ficando um campo aberto a ser preenchido por eles, informando 

quaisquer atividades realizadas fora da escola. Dos 29 apenas 17 responderam que 

realizam esses tipos de atividade e entre as respostas colhidas podemos citar 

atividades como: Natação, cursos de idioma e variados, trabalho, lutas, corrida, 

teatro, academia, atividades na igreja e psicoterapia.  
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 4.2 Sobre a Autolesão 

Nas perguntas referentes à prática de autolesão, a primeira questão a ser 

tratada é se o estudante conhece alguém que já praticou o cutting, onde o alarmante 

resultado mostrou que 93% dos estudantes conheceram alguém que se corta contra 

7% dos que não conhece (Figura 4).  

 

Figura 4: Se conhece alguém que já praticou cutting 

 

  Na questão sobre se os participantes já pensaram em se cortar/praticar 

cutting os números se mostraram como 55% nunca pensou em se cortar e 45% já 

considerou essa possibilidade em algum momento da vida (Figura 5). 

 

Figura 5: Se já pensou em praticar cutting 

 

 Já na questão sobre se os estudantes já praticaram o cutting ou algum tipo de 

prática de autolesão, independente de sua forma topografia ou modo, 83% afirmara 

que nunca fizeram, enquanto 17% dos alunos marcaram que já se cortaram ou 

realizaram alguma prática de auto lesão (Figura 6). 

7%

93%
Não

Sim

55%

45%

Não

Sim



17 
 

 

Figura 6: Se já praticou cutting 

 

 Trazendo luz a pergunta se eles consideram ajuda em relação a parar de se 

cortar e sobre a prática do cutting em geral, 72% responderam que não precisam de 

ajuda contra 28% dos que responderam sim, que a ajuda é necessária nesses casos 

(Figura 7). 

 

Figura 7: Se precisam de ajuda 

 

 Na última parte do questionário, foi realizada uma pergunta subjetiva para que 

os estudantes colocassem o motivo que os levou a praticar cutting. A resposta foi 

livre e os estudantes tinham a liberdade para escrever o que quiseram no espaço 

dedicado. 

Será descrito exatamente o que os participantes escreveram na resposta, de 

acordo com a Tabela 1.  

 

 

83%

17%

Não

Sim

72%

28%

Não

Sim



18 
 

 

Tabela 1: (Se você já praticou o cutting, o que lhe motivou a praticar?) 

Relato dos participantes 

1. “depressão, ansiedade” 

 
2. 

“meu convívio com meus pais meus padrasto (sic) e agressivo e briga muito e 
sempre me insulta e tomo remédios para apagar (sic) já parei no hospital por 
causa disso” 

3.  “Ansiedade, depressão” 

4. “ansiedade, raiva, não solucionamento (sic) de problemas etc.” 

5. “O alívio da dor emocional” 

 

Durante a realização de uma dinâmica na oficina, foi pedido para que 

fizessem, em uma folha em branco, qualquer tipo de representação (texto, poemas, 

desenhos etc) sobre algum problema que eles passaram, em qualquer situação e 

como eles lidaram com isso.  

Os resultados dessa dinâmica foram divididos em três categorias: a) 

desenhos; b) desenhos com escrita; e c) escrita. Será descrito exatamente o que 

alguns dos participantes escreveram ou desenharam na resposta, de acordo com a 

Tabela 2. 

Tabela 2: (Resultados da dinâmica realizada na oficina) 

Relato dos participantes 

a) Desenhos 

 

Vários caixões 

distribuídos pelo papel. 

 

Mãe e pai brigando. 

 

Duas casas e um coração 

partido.  Embaixo de uma 

casa seu pai e da outra 

casa sua mãe, como se 

ela dividida e precisasse 

escolher um dos dois. 

 

Uma placa proibindo a 

bebida. 

 

b) Desenhos com 

escrita 

Rabiscos no centro da 

folha e nas margens 

vários “a’s” 

 

Uma menina pensando 

que tem uma ótima amiga 

enquanto essa “´ótima 

amiga” está fofocando 

dela com outra menina. 

Com a seguinte escrita: 

“É difícil acredita em 

pessoas que dizem em 

ser sua amiga” 

 

Retrato de um homem 

c) Escrita 

 

“Sorria você está sendo 

observado (Mesmo que 

por dentro esteja 

chorando) 

 

“Eu tenho depressão a 

dois anos e meio muitos 

dizem entender, mas 

ninguém sabe a dor do 

outro, ninguém sente o 

que o outro sente. Acho 

que a principal coisa a 

fazer é respeitar e ajudar, 

não julgar. Ser diferente 

não é ruim, é apenas 
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Briga e exclusão entre 

amigas, onde se encontra 

muito triste. 

 

Riscos abstratos por todo 

papel e um peixe formado 

entre os rabiscos. 

 

Uma menina triste na 

frente de um túmulo e 

depois sempre triste. 

careca. Com a seguinte 

escrita: “Minha ex 

namorada me deixou (...) 

não senti muita vontade 

de ter que viver sem ela 

não me mutilei nem nada 

do tipo, mas não queria 

viver (...)” 

ser!” 

 

“Homem de vagina” 

“Mulher de pênis” 

“Você é bonito” 

“Sai do armário” 

“LGBT” 

“Seja bem viado” 

“Você é apenas o que é” 

“Você é o que você quiser 

ser” 

 

“Meu pai faleceu eu tinha 

11 anos. Foi um choque! 

Fui criada por ele desde 

muito nova. Depois que 

aconteceu tudo isso, 

minha mãe resolveu me 

levar para viajar por 1 

ano. ” 

 

4.3 Relato de Experiência da Oficina 

 A oficina demorou alguns minutos para começar devido à ausência de alguns 

alunos e a demora deles para retornar do intervalo. Todos se acomodaram em seus 

lugares e esperamos mais um pouco para acertar todos os últimos detalhes da 

apresentação em slideshow. Estavam conversando bastante, mesmo com o pedido 

da professora que fizessem silêncio, orientando-os que estávamos ali para oferecer 

algo de diferente para eles. Foi pedido para que se apresentassem dizendo nome, 

idade e o que pretendem fazer no futuro, quando saíssem da escola. Vários levaram 

a pergunta a sério enquanto outros, com deboche, falaram coisas como “quero vivar 

bandido” e “só ganhar dinheiro”.  

A maioria das respostas foi simples — muitos não sabiam o que gostariam de 

fazer quando terminassem a escola. Com essa dinâmica foi possível que houvesse 

uma “quebra de gelo” na execução da oficina, onde os alunos tiveram um pouco 

mais à vontade para falar sobre o tema em questão. Alguns estavam mais atentos 

às atividades que estávamos executando, querendo debater e opinar sobre o tema. 

Destaco a participação de um dos estudantes, transgênero, que contou um pouco de 

sua trajetória com o cutting, a depressão e a ansiedade que circundavam sua vida. 
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Outra participante também se sentiu mais a vontade para falar, relatando uma 

história parecida. Na outra dinâmica, onde deviam conversar com um colega sobre 

algum momento difícil que passaram e relatar aquilo no papel (com desenhos, textos 

etc), muitos disseram ter dificuldade em realizar a tarefa — aquilo não era uma 

situação fácil de ser descrita ou conversada com alguém. Após o término da oficina, 

alguns alunos procuraram os facilitadores para conversar e tirar dúvidas sobre 

Psicologia e o que se é estudado no curso.  

No geral, a participação de alguns alunos foi muito gratificante — foi sentido 

que a mensagem inicial sobre a autolesão foi passada com clareza e 

responsabilidade, além de ter havido uma maior informação sobre o tema que 

muitos adolescentes naquela faixa etária precisam. A experiência foi ótima, tanto 

que a própria escola ficou bastante satisfeita com o resultado.  
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5. DISCUSSÃO  

 

 Conforme o processo de pesquisa foi se concretizando, foi possível confirmar 

alguns dados obtidos na literatura sobre o tema. Isso se torna ainda mais positivo, 

pois complementa estudos feitos anteriormente, podendo trazer uma visão e estudos 

sobre o tema aqui no Brasil. Isto é, existe pouca literatura sobre autolesão em 

português, fazendo deste estudo ainda mais relevante para o país.  

Na experiência com os adolescentes e a realização da oficina, foi possível 

confirmar e conferir vários dados que se remetem a prática do cutting e os fatores 

emocionais envolvidos na autolesão desses alunos. A ansiedade e depressão foram 

os dois gatilhos mais mencionados pelos alunos durante a realização dos desenhos 

(Tabela 2) e no questionário sociodemográfico como fator que desencadeasse o 

comportamento de automutilação, estando de acordo com o estudo de Ross e Heath 

(2002), embora não tenha sido possível investigar se havia a presença do 

desenvolvimento ou do estabelecimento do transtorno de personalidade borderline 

como Yates (2004) sugere – possivelmente pela falta de tempo e ferramentas de 

avaliação psicológica na realização da oficina.  

 Entre os estudantes que relataram subjetivamente sobre a questão do motivo 

de terem praticado a autolesão (Tabela 1), é possível conferir que, dentre as 5 

respostas, todas se relacionam como um gatilho de fuga da situação – explicitado 

pela quinta resposta em que a participante explica o motivo de ter se cortado como 

forma de “alívio da dor emocional”. Outro ponto importante a ser ressaltado foi 

alguns relatos nos desenhos que trazem um teor considerado suicida (“mas não 

queria mais viver”; vários caixões desenhados etc) corroboram com a análise trazida 

pela International Society for the Study of Self-Injury (2007 apud WHITLOCK, 2009) 

sobre a diferenciação entre a ideação suicida com e sem autolesão envolvida – 

sendo possível verificar nos desenhos e escritas a ideação suicida sem a presença 

do cutting. 

 Ademais, pôde ser observado também através do questionário 

sociodemográfico uma correlação com a prática de autolesão com a idade (com uma 

média de 16,8 anos), o sexo (Figura 1) e o turno de trabalho dos responsáveis 
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(Figura 3). De acordo com Whitlock (2009), a prática da autolesão é um fenômeno 

de predominância na fase da adolescência, na faixa dos 14 aos 16 anos, embora 

também exista no início da fase adulta. A idade dos alunos que participaram da 

oficina é entre 16 e 18 anos, o que confirma este predomínio na mocidade. Ainda 

conforme Whitlock (2009), essa prática é exercida em grande parte pelo sexo 

feminino, onde – novamente – há relação desse dado nos adolescentes que 

participaram da oficina. Ou seja, de 17 meninas, quatro já praticaram o cutting e de 

12 meninos, apenas um se autolesionou. 

 Em relação ao turno de trabalho dos responsáveis (Figura 3), foi visto que 

86% trabalham durante o dia todo, trazendo um dado relevante para a pesquisa 

visto que a maioria desses adolescentes passa a maior parte do seu dia com a 

ausência dos seus pais – com base nisso, uma das possibilidades é a de que os 

adolescentes necessitam da atenção (seja dos pais ou responsável). O cutting pode 

ser um meio considerado viável pelos adolescentes de obter essa atenção 

(WHITLOCK, 2009). E não só dos pais, mas como outros adultos e responsáveis por 

eles.  

O presente estudo também demonstrou um contraste interessante: 55% dos 

adolescentes participantes já consideraram em algum momento da vida em se 

autolesionar (Figura 5), enquanto apenas 17% de fato praticaram. Uma hipótese que 

leva a considerar que a porcentagem que não aderiu à prática do cutting conseguiu 

encontrar outros meios para lidar com os problemas que passava. Outro contraste 

interessante foi que apesar de 93% dos adolescentes conhecerem alguém que já se 

autolesionou (Figura 4), 55% já ter pensado em se autolesionar (Figura 5) e 17% 

deles já terem praticado o cutting (Figura 6), apenas 28% deles acham que precisam 

de qualquer tipo de ajuda (Figura 7). Isso gera estranheza, pois durante a pesquisa 

é percebido que esta prática acontece em uma proporção preocupante e que deve 

haver um olhar mais cuidadoso sobre o assunto. Isto é, diferente da percepção deles 

em achar que não precisam de ajuda, os dados nos apontam que sim.  

 De acordo com Iwata (1994), um ambiente enriquecido (com estimulações 

positivas e espaço para que o adolescente possa se expressar) é associado com 

benefícios para a pessoa – incluindo a diminuição da incidência de comportamentos 

de automutilação. Fator que pode estar agregado ao tempo que os pais ficam fora 



23 
 

de casa (Figura 3) e possivelmente pela ausência de outro membro familiar na casa 

– visto que 38% dos adolescentes relatam morar apenas com a mãe (Figura 2).  

 A promoção da saúde proposta pela realização da oficina se demonstrou 

eficaz ao levar a conhecimento dos adolescentes mais informações sobre a prática 

do cutting e o que leva uma pessoa a praticar autolesão – conscientizando-os sobre 

toda a problemática envolvida nesse processo. O objetivo foi atingido ao despertar o 

interesse deles com o tema, quebrando um tabu ou linhas de pensamento do senso 

comum que permeia, em grande parte, o tema da automutilação.  

A realização desse tipo de promoção de saúde apenas serviu para mostrar o 

quão carente o sistema de ensino está desse tipo de atenção psicossocial, 

principalmente no que diz respeito à classe social e aos vários fatores de risco de 

desenvolvimento, como abuso (sexual, físico e/ou emocional) na infância (NOCK, 

2009).  
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6. CONCLUSÃO 

 

 A realização do presente estudo foi de grande gratificação ao ser 

compreendido mais o ambiente escolar quando falamos sobre algo como o cutting e 

a promoção da saúde realizada em escolas públicas. Foi possível identificar casos 

sérios atrelados a vários fatores de risco – adolescentes que precisaram se informar 

melhor sobre para, de fato, buscarem alguma orientação melhor sobre o tema.  

 A escola se mostrou completamente aberta para o tema, deixando claro a 

importância da realização dessas oficinas para que os alunos se informem melhor 

sobre demasiados assuntos que não são discutidos em casa. A presença desse tipo 

de integração se demonstrou completamente útil e aproveitável por todos que 

participaram. 

 Levando em consideração todos os dados levantados e a experiência 

adquirida com a oficina, concluiu-se que há uma relevância muito grande em relação 

ao cutting entre adolescentes no âmbito escolar e em como isto vem crescendo na 

sociedade. Isso indica que a informação deve ser o primeiro passo para a prevenção 

e promoção da saúde em relação a esta prática nas escolas. Ou seja, instruir os 

jovens e adolescentes sobre este assunto é necessário, principalmente para 

buscarem ajuda de profissionais adequados. 
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APÊNDICE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO MAIORES DE 18 ANOS 

 

Caro Participante: 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário de uma pesquisa sobre 

cutting: promovendo a saúde entre estudantes do ensino médio no Distrito Federal que se 

refere a um projeto de entrevista semiestruturada da disciplina: Atendimento, Diagnóstico, 

Intervenção e Registro I do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF. Esta pesquisa é 

desenvolvida pelos seguintes alunos regularmente matriculados: Jéssica Ilana Silva de 

Souza e Mateus Alexandre Augusto Lima Correia, com a orientação da professora e 

pesquisadora Carolina Conceição Prado. 

O objetivo deste estudo é analisar o desenvolvimento do projeto cutting: promovendo 

a saúde entre estudantes do ensino médio no Distrito Federal para adolescentes como 

agente promotor da saúde. Os resultados contribuirão para aumentar o conhecimento 

empírico sobre o tema promover a saúde e informação para esses estudantes e trazer 

novas perspectivas sobre esse estudo no Brasil e no Distrito Federal como um todo. 

Sua forma de participação consiste na realização de uma oficina, grupo focal e de um 

questionário. As informações serão gravadas, e posteriormente (transcritas e analisadas). 

Este material será analisado e apresentado no âmbito da própria disciplina, em 

congressos, eventos do curso e pode ser passível de publicação. Também nos 

comprometemos a entregar uma cópia do material utilizado para nossa apresentação em 

pôster, se couber e assim desejar. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificá-lo. 

São esperados os seguintes benefícios da sua autorização: 

• Informar estudantes de escolas públicas sobre a prática de cutting. 

• Promover a saúde e qualidade de vida dos estudantes praticantes de cutting. 

• Coletar relatos de experiência daqueles que praticam ou já praticaram 

automutilação a partir do projeto. 

• Divulgar o tema através de palestras. 

• Identificar comportamentos de automutilação e intervir para a promoção da 

saúde. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-

se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se 

assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo. Não será cobrado nada, não 

haverá gastos e não estão previstos ressarcimentos ou indenizações. 
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 Por tratar-se de uma pesquisa baseada em realização de oficina didática 

pedagógica, grupo focal e questionário, a proposta apresenta riscos mínimos aos 

participantes como a possibilidade de constrangimento ao responder o questionário; 

desconforto; estresse; cansaço ao responder às perguntas, desmotivação para participar da 

oficina ou participar do grupo focal, não havendo ameaças à saúde ou integridade física 

e/ou psicológica do participante. Caso o participante necessite de apoio psicológico após a 

pesquisa poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável da pesquisa que 

poderá prestar apoio psicológico ou indicar um profissional para tal fim sem custos para o 

participante. A solicitação de apoio poderá ser feita em até três meses da data realização da 

pesquisa. 

Ao assinar esse termo você estará concordando com a gravação de voz e vídeo para 

o estudo posterior. 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição 

para mais informações. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e outros 

esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com a Orientador(a) 

professor(a) da disciplina MSc. Carolina Conceição Prado Telefone: (61) 3704-8859 e-mail: 

carolina.prado@udf.edu.br ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

do UDF Centro Universitário – CEP/UDF, SEP/SUL EQ 704/904 Conj. A CEP: 70390-045 

telefone (61) 3704-8851. 

Eu,_______________________________________________________ confirmo que 

Jéssica Ilana Silva de Souza e Mateus Alexandre Augusto Lima Correia explicou-me os 

objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As alternativas para minha 

participação também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, 

portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar como voluntário desta 

pesquisa. 

Brasília,____de__________ de 2016. 

_______________________________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

Nós, Jéssica Ilana Silva de Souza e Mateus Alexandre Augusto Lima Correia, obtivemos de 

forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa 

ou representante legal para a participação na pesquisa. 

_______________________________________________________________ 
Integrante do grupo 

_______________________________________________________________ 
Integrante do grupo 

_____________________________________________________________ 

Nome do pesquisador responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO MENORES DE 18 ANOS 

 

Prezado(a) senhor(a), o(a) menor, pelo qual o(a) senhor(a) é responsável,   

Está sendo convidado (a) a participar como voluntário de uma pesquisa sobre 

cutting: promovendo a saúde entre estudantes do ensino médio no Distrito Federal que se 

refere a um projeto de entrevista semiestruturada da disciplina: Atendimento, Diagnóstico, 

Intervenção e Registro I do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF. Esta pesquisa é 

desenvolvida pelos seguintes alunos regularmente matriculados: Jéssica Ilana Silva de 

Souza e Mateus Alexandre Augusto Lima Correia, com a orientação da professora e 

pesquisadora Carolina Conceição Prado. 

O objetivo deste estudo é analisar o desenvolvimento do projeto cutting: promovendo 

a saúde entre estudantes do ensino médio no Distrito Federal para adolescentes como 

agente promotor da saúde. Os resultados contribuirão para aumentar o conhecimento 

empírico sobre o tema promover a saúde e informação para esses estudantes e trazer 

novas perspectivas sobre esse estudo no Brasil e no Distrito Federal como um todo. 

A forma de participação do menor consiste na realização de uma oficina, grupo focal 

e de um questionário. O nome do menor não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o 

que garante seu anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificá-lo. 

Este material será analisado e apresentado no âmbito da própria disciplina, em 

congressos, eventos do curso e pode ser passível de publicação. Também nos 

comprometemos a entregar uma cópia do material utilizado para nossa apresentação em 

pôster, se couber e assim desejar. 

São esperados os seguintes benefícios da sua autorização: Informar estudantes de 

escolas públicas sobre a prática de cutting; Promover a saúde e qualidade de vida dos 

estudantes praticantes de cutting; Divulgar o tema através de palestras; Identificar 

comportamentos de automutilação e intervir para a promoção da saúde. 

Gostaríamos de deixar claro que a participação do menor é voluntária e que este 

poderá recusar-se a participar ou o responsável poderá retirar o seu consentimento, ou 

ainda descontinuar a participação do mesmo se assim o preferir, sem penalização alguma 

ou sem prejuízo. Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos 

ressarcimentos ou indenizações. 

 Por tratar-se de uma pesquisa baseada em realização de oficina didática 

pedagógica, grupo focal e questionário, a proposta apresenta riscos mínimos aos 

participantes como a possibilidade de constrangimento ao responder o questionário; 

desconforto; estresse; cansaço ao responder às perguntas, desmotivação para participar da 

oficina ou participar do grupo focal, não havendo ameaças à saúde ou integridade física 
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e/ou psicológica do participante. Caso o participante necessite de apoio psicológico após a 

pesquisa poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável da pesquisa que 

poderá prestar apoio psicológico ou indicar um profissional para tal fim sem custos para o 

participante. A solicitação de apoio poderá ser feita em até três meses da data realização da 

pesquisa. 

Ao assinar esse termo o responsável pelo menor estará concordando com a 

gravação de voz e vídeo do mesmo para o estudo posterior. Desde já, agradecemos sua 

atenção e colocamo-nos à disposição para mais informações. 

O responsável ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e outros 

esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com a Orientador(a) 

professor(a) da disciplina MSc. Carolina Conceição Prado Telefone: (61) 3704-8859 e-mail: 

carolina.prado@udf.edu.br ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

do UDF Centro Universitário – CEP/UDF, SEP/SUL EQ 704/904 Conj. A CEP: 70390-045 

telefone (61) 3704-8851. 

Consentimento Pós–Informação 

Eu, responsável legal pelo(a) menor ___________________________________________ 

fui informado sobre objetivos desta pesquisa, entendi a explicação e consinto na sua 

participação no projeto citado acima, caso ele(a) deseje, após ter sido devidamente 

esclarecido. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, estou ciente que 

não vou ganhar nada e que o menor pode desistir da pesquisa quando quiser. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós. 

Brasília,____de__________ de 2016. 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo(a) menor participante da pesquisa 

 

Nós, Jéssica Ilana Silva de Souza e Mateus Alexandre Augusto Lima Correia, obtivemos de 

forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa 

ou representante legal para a participação na pesquisa. 

_______________________________________________________________ 

Integrante do grupo 

_______________________________________________________________ 

Integrante do grupo 

_____________________________________________________________ 

Nome do pesquisador responsável 

 


