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Há o momento da chegada 

E o instante da partida 

Quanta vida já vivi? 

Quanto resta a ser vivida? 

 

São dois espelhos quebrados 

Dois vezes sete de má sorte 

Já vivi quatorze anos 

Quanto resta para a morte? 

 

É fácil vê-la chegando 

Em cada instante que passe 

Pois se começa a morrer 

No momento em que se nasce 

 

Estou caminhando pra morte 

Não decidi meu nascer 

Da morte não sei o dia 

Mas posso saber! 

 

(Pedro Bandeira, 1985) 

 

 



 

 

RESUMO 

Considerando a ocorrência gradual e frequente de casos depressivos, ideação suicida e 

práticas automutilatórias entre jovens e adolescentes em idade escolar e as crescentes 

demandas pedagógicas a esse respeito, partiu-se da premissa de que a escola constitui-se 

como local propício à formação humanizadora e também como ambiente catalisador de 

ações preventivas em Saúde Mental, apresentando-se o docente como um importante 

interlocutor nesse processo. A pesquisa teve como objetivo geral analisar as percepções 

dos docentes do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), em especial, aqueles 

que atuam no Ensino Médio Integrado sobre a temática da automutilação e a partir de 

então desenvolver um produto educacional para subsidiar as ações dos mesmos. O 

percurso metodológico consistiu em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

aplicação de questionários e realização de entrevistas junto aos docentes do IFMA, 

valendo-se do Materialismo Histórico Dialético (MHD) como base teórica para o 

desenvolvimento da análise, pela própria compreensão da prática educacional como 

construto humano (in)diretamente relacionado à produção social da existência material 

assim como pela compreensão da violência autoinflingida não consistente em meros 

atos isolados e individuais, mas como um complexo de relações sociais contraditórias 

resultante da síntese de múltiplas determinações.. A análise dos resultados apontou que 

os docentes consideram relevante abordar a temática na escola, mas apontam não se 

sentirem plenamente preparados para lidar com a mesma, bem como percebem uma 

lacuna na existência de materiais de auxílio ao trabalho docente e cursos de capacitação 

que tratem a respeito da prevenção da automutilação no meio escolar. Apontou-se 

também um alheamento dos docentes quanto à temática da automutilação 

correlacionada à existência da equipe multiprofissional de assistência ao educando que 

conta com psicólogos. A partir dos resultados da pesquisa, houve o desenvolvimento do 

produto educacional, que não tem, porém, a intenção de esgotar os conteúdos 

relacionados à formação docente referente à prevenção da automutilação, mas apontar 

possibilidades para a desnaturalização da temática e, quiçá, a sua incorporação à prática 

docente e ao cotidiano das instituições escolares. 

 

 

Palavras-chave: Automutilação. Educação Profissional e Tecnológica. Ideação Suicida. 

Materialismo Histórico Dialético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Considering the gradual and frequent occurrence of depressive cases, suicidal ideation 

and self-harm practices among young people and adolescents of school age and the 

growing ones pedagogical demands in this regard, we started from the premise that the 

school is as a favorable place for humanizing training and also as a catalyzing 

environment for preventive actions in Mental Health, presenting the teacher as an 

important interlocutor in this process. The research aimed to analyze the perceptions of 

the teachers of the Teaching of Basic, Technical and Technological Education of the 

Institute Federal of Education, Science and Technology of Maranhão (IFMA), in 

particular, those who work in Integrated High School on the theme of self-mutilation 

and from then develop an educational product to support their actions. The 

methodological path consisted of bibliographic research, documentary research, 

application of questionnaires and conducting interviews with IFMA professors, using 

Dialectical Historical Materialism (MHD) as a theoretical basis for the development of 

analysis, due to the understanding of educational practice as human construct 

(in)directly related to the social production of material existence as well as by 

understanding self-inflicted violence not consisting of mere isolated and individual acts, 

but as a complex of contradictory social relations resulting from the synthesis of 

multiple determinations. The analysis of the results indicated that the teachers consider 

it relevant to address the issue at school, but point out that they are not feel fully 

prepared to deal with it, as well as perceive a gap in the existence of materials to support 

the teaching work and training courses that deal with the prevention of self-harm in the 

school environment. pointed out also an alienation of teachers regarding the theme of 

self-mutilation correlated to the existence of a multidisciplinary team of assistance to 

students that it has psychologists. From the research results, there was the development 

of the educational product, which does not, however, intend to exhaust the contents 

related to teacher training regarding the prevention of self-mutilation, but possibilities 

for the denaturalization of the theme and, perhaps, its incorporation into practice 

teaching and the daily life of school institutions. 

 

Keywords: Self-mutilation. Professional and Technological Education. Suicidal 

Ideation. Dialectical Historical Materialism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACTO 

Considerando la ocurrencia gradual y frecuente de casos depresivos, ideación suicida y 

prácticas de autolesión entre jóvenes y adolescentes en edad escolar y las demandas 

pedagógicas en este sentido que están en crecimiento,, partimos de la premisa de que la 

escuela es como lugar propicio para humanizar la formación y también como entorno 

catalizador para acciones preventivas en Salud Mental, presentando al docente como 

uno importante interlocutor en este proceso. La investigación tuvo como objetivo 

analizar las percepciones de los docentes de la Docencia de Educación Básica, Técnica 

y Tecnológica del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Maranhão 

(IFMA), en particular, los que trabajan en lo Ensino Médio Integrado sobre el tema de 

la automutilación y desde luego, desarrolle un producto educativo para apoyar sus 

acciones. El camino metodológico consistió en investigación bibliográfica, 

investigación documental, aplicación de cuestionarios y realización de entrevistas con 

profesores de IFMA, utilizando el Materialismo Histórico Dialéctico (MHD) como base 

teórica para la desarrollo del análisis, debido a la comprensión de la práctica educativa 

como construcción humana (in) directamente relacionada con la producción social de la 

existencia material así como entendiendo la violencia autoinfligida que no consiste en 

meras actos aislados e individuales, sino como un complejo de relaciones sociales 

contradictorias resultante de la síntesis de múltiples determinaciones. El análisis de los 

resultados indicó que los docentes consideran relevante abordar el tema en la escuela, 

pero señalan que no se sienten totalmente preparados para afrontarlo, así como percibir 

una brecha en la existencia de materiales de apoyo a la labor docente y cursos de 

formación que tratan de la prevención de autolesiones en el entorno escolar. Señaló 

también una alienación de los profesores con respecto al tema de la automutilación 

correlacionado con la existencia de un equipo multidisciplinario de asistencia a los 

estudiantes que tiene psicólogos. A partir de los resultados de la investigación, se 

desarrolló el producto educativo, que, sin embargo, no pretende agotar los contenidos 

relacionados con la formación del profesorado en materia de prevención de la 

automutilación, pero posibilidades para la desnaturalización del tema y, quizás, su 

incorporación a la práctica de la docencia y la vida cotidiana de las instituciones 

escolares. 

 

Palabras clave : Automutilación. Educación Profesional y Tecnológica. Ideación 

Suicida. Materialismo histórico dialéctico. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROPÓSITO DA PESQUISA 

A pesquisadora se apresenta como docente de Sociologia em turmas de Ensino 

Médio da rede pública estadual de ensino pela Secretaria de Estado da Educação do 

Maranhão (SEDUC/MA) desde o ano de 2015. Discente do Programa de Mestrado em 

Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – 

Monte Castelo e desenvolve Projeto Pesquisa de Iniciação Científica com estudantes do 

Ensino Médio denominado “Um grito sociológico: gênio suicida, depressão e 

automutilação entre estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual”, financiada 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Maranhão (FAPEMA) por meio do Edital nº004/2018 Geração Ciência. 

O objeto de estudo desta pesquisa são as percepções de docentes do Ensino 

Médio Integrado sobre uma forma específica de violência autoinflingida: a 

automutilação. Despertou-se o interesse da pesquisadora por tal objeto quando, em 

2017, deparou-se com alguns estudantes que lhe confidenciaram o recurso à 

automutilação como possibilidade de expressar a angústia que internamente lhes 

corroía, fato que lhe causou certo estranhamento agregado à inexistência de uma 

formação específica sobre a temática. 

Diante disso, propõe-se a compreender a dimensão da automutilação, a qual 

embora tenha esboçado notória visibilidade nos meios de comunicação, ainda não conta 

com registros oficiais pelo Ministério da Saúde (MS). Ademais, propõe a elaboração de 

uma estratégia educativa que contemple as demandas dos docentes frente aos estudantes 

que, por algum motivo, envolvam-se em comportamentos autolesivos, sobretudo com a 

publicação da Lei nº 13.819/2019 que instituiu a Política Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio (PNPAS) (BRASIL, 2019a). 

Assim sendo, esta pesquisa se insere em um contexto bastante favorável à 

discussão uma vez que a temática da violência autoprovocada tornou-se pauta 

recorrente das agendas governamentais, momento propício para desconstrução do olhar 

objetivante e estigmatizante
1
 com que se tem tratado a questão da automutilação. 

                                                 
1
 O termo objetivante refere-se à postura de se conferir primazia ao ato de automutilar-se em detrimento 

do sujeito acometido pelo sofrimento psíquico. Estigma neste contexto indica marca infamante e 

vergonhosa. Logo, o sentido de estigmatizar corresponde ao ato de censurar, condenar, punir, repreender, 

incriminar. 
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1.2 TEMA DA PESQUISA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

A automutilação constitui, até a presente data, um problema de saúde pública 

mundial que, embora ainda não devidamente mensurada em estatísticas oficiais 

brasileiras, encontra-se associada às políticas de prevenção do suicídio. Na prática, o 

Ministério da Saúde (MS) contabiliza casos considerando-a pertencente ao grupo das 

“lesões autoprovocadas”, onde não há ainda uma diferenciação substantiva entre 

“tentativa de suicídio” e “automutilação não suicida”. Constata-se que a discussão 

conceitual entre “autolesão intencional suicida” e “autolesão deliberada não suicida”, 

ainda compete, pois, ao campo acadêmico (BAHIA et al, 2017). 

Não obstante boa parte de a população tratá-la como um tabu
2
, considera-se a 

automutilação como um problema passível de prevenção. Entende-se, assim, que 

desnaturalizar o olhar sobre a automutilação de forma a esclarecer a multicausalidade 

das condutas autolesivas e os fatores a elas inerentes, permite auxiliar aos grupos de 

risco e à população em geral na prevenção de danos graves à saúde e, 

consequentemente, de mortes por suicídio. 

Nesse cenário, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), em função de sua capilaridade e interiorização no processo de 

expansão da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) oferece grande potencial para 

contribuição de ações educativas em saúde mental, principalmente no que se refere à 

produção de conhecimento científico e sua divulgação a fim de prestar esclarecimentos 

à comunidade escolar a respeito de comportamentos autolesivos, em especial no âmbito 

de sua prevenção. Atualmente, a RFEPCT atende um público de mais de 480 mil 

estudantes do Ensino Médio Integrado (EMI) de 63 instituições distribuídas em mais de 

637 unidades de ensino espalhadas por todo o território nacional
3
. 

Nesta lógica, constata-se que ela atende, principalmente, à população jovem, 

considerada como a mais vulnerável às tentativas de suicídio. Nos anos de 2007 a 2017, 

o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) registrou 220.045 casos 

de tentativas de suicídio. Destacou-se que tal prática inicia-se mais precocemente por 

adolescentes do sexo feminino de 11 a 18 anos, principalmente por meio da intoxicação 

                                                 
2
 Alvo de proibição convencional imposta por tradição ou costume por ser tido como algo impuro e que 

não pode ser violado sob pena de reprovação social (sociologicamente denominada como interdito, 

coerção social ou sanção moral).  
3
 Plataforma Nilo Peçanha. PNP 2020 (Ano Base – 2019). Disponível em: < 

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2020.html. Acesso em: 22 jul. 2020. 
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exógena, chegando a 4% dos casos quando na faixa etária dos 16 e 17 anos (BRASIL, 

2019c). Em números absolutos, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017b) destaca que 

entre os anos 2011 e 2016, o Brasil apresentou 10.583 casos de tentativas de suicídio 

entre pessoas de 10 a 19 anos e 13.197 entre pessoas de 20 a 29 anos de idade. 

Tomando-se por padrão o total de ambos os sexos de 10 a 29 anos de idade, verifica-se 

que este representa cerca de 49,3% do total de casos de tentativas de suicídio com 

prevalência do gênero feminino (69,7%) em relação ao masculino (30,3%). 

 Em termos de oferta da EPT, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF’s), têm como foco de atuação o EMI, tendo garantido o mínimo de 50% 

de suas vagas a esta modalidade educacional conforme a Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 

2008a). Em face disso, percebe-se que a maioria dos discentes dos IF’s encontra-se na 

faixa etária considerada mais suscetível a comportamentos autolesivos (15 a 29 anos). 

Fato não restrito ao Ensino Médio, mas que se estende também ao Ensino Superior 

ofertado pelos IF’s.  

Em termos de proposta pedagógica, os Institutos Federais apresentam como 

escopo, na oferta da EPT, a articulação entre formação acadêmica e preparação para o 

mundo do trabalho. Esta última entendida não como um mero mecanismo de inserção 

no mercado de trabalho, mas como elemento potencializador da ação humana em sua 

integralidade, assegurando aos educandos o desenvolvimento dos fundamentos 

científico-tecnológicos por meio de uma formação contextualizada norteada por 

conhecimentos, princípios e valores que os conduzam à busca de caminhos mais dignos 

de vida (PACHECO, 2010). 

Nesta perspectiva, entende-se que o trabalho educativo como parte da 

formação humana se faz na interação com o universo de conhecimento que o cerca e do 

qual ele faz parte. A educação tem um importante papel na promoção de uma reflexão 

crítica ao modelo excludente, competitivo e predatório da sociedade atual. Nesse 

ínterim, a escola constitui um local propício para o desenvolvimento dos educandos em 

favor da formação humana, especialmente quando integra através de processos 

educativos, e neles mesmos, formas solidárias, igualitárias e plurais de convivência 

(GARCIA, 2001). 

Nesse papel, de formação humana, a escola pode e deve contribuir na 

prevenção da automutilação. Nessa perspectiva, é que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) lançou em 2005 um manual para professores e educadores sobre prevenção do 

suicídio creditando ao aumento da percepção sobre o comportamento suicida e a 
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disseminação de informação apropriada um instrumental eficaz à prevenção do mesmo 

ao proporcionar o adequado acolhimento dos jovens assegurando o correto 

encaminhamento para o tratamento de possíveis distúrbios mentais e até o controle 

ambiental dos fatores de risco (OMS, 2000). Considerando que a maioria dos 

adolescentes e jovens de 15 a 19 anos frequenta a escola, a OMS alerta que este seja o 

local mais apropriado para o desenvolvimento de ações preventivas. Dessa forma, esta 

pesquisa legitima-se no posicionamento da OMS e visa contribuir para prevenção da 

automutilação na RFEPCT. 

Dada à relevância social do tema e consideradas as observações/diretrizes da 

OMS, na tentativa de contribuir para a prevenção da automutilação no âmbito da 

RFEPCT, bem como para outros contextos educacionais, esta pesquisa propõe-se a 

elaboração de um material educativo voltado aos docentes do Ensino Médio Integrado 

dos IF’s sobre prevenção da automutilação no ambiente escolar. 

 

1.3 PROBLEMA INVESTIGADO 

Como os docentes do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), 

em especial, aqueles que atuam no Ensino Médio Integrado compreendem o fenômeno 

da automutilação no âmbito escolar? Esses docentes possuem alguma capacitação 

específica para lidar com esta questão? É possível contribuir na prevenção da 

automutilação em ambientes escolares? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar as percepções dos docentes do Magistério EBTT do IFMA, em 

especial, os que atuam no Ensino Médio Integrado, sobre a temática da automutilação e 

a partir de então desenvolver um Produto Educacional – Como lidar com a 

Automutilação: Guia Prático para Docentes do Ensino Médio – em formato de e-book 

que possa subsidiar as ações dos mesmos quanto à Prevenção da Automutilação. 

 



24 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Investigar quais as percepções dos docentes do Ensino Médio Integrado ofertado 

pelo IFMA a respeito do fenômeno da automutilação; 

 Identificar a relevância (ou não) da necessidade de informação sobre a temática 

da automutilação na atuação profissional dos docentes do Ensino Médio 

Integrado; 

 Identificar a lacuna de informações dos docentes do Ensino Médio Integrado 

acerca da temática; 

 Produzir um guia on-line sobre prevenção da automutilação no ambiente escolar, 

voltado para os docentes do Ensino Médio Integrado, atuantes na Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT); 

 Avaliar os resultados sobre o uso do Produto Educacional e a sua relevância para 

o IFMA, aplicando-o aos docentes investigados. 
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2 ITINERÁRIO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

A escola se apresenta como um espaço onde a prevenção de comportamentos 

autolesivos pode se dar num caráter abrangente e contínuo quando no processo 

educacional formal o desenvolvimento humano integral não ignore a dimensão 

psicossocial do educando. Nesse sentido, é que se credita a essa instituição a “formação 

de cidadãos críticos e informados com habilidades para agir em defesa da vida e de sua 

qualidade”, “um espaço privilegiado para prática de promoção de saúde e de agravos à 

saúde e de doenças” (BRASIL, 2015b).  

Tal perspectiva alinhada ao posicionamento da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) reconhece na escola a sua potencialidade como local de suporte na prevenção de 

comportamentos autodestrutivos por meio da ação conjunta do corpo docente, técnicos 

administrativos, gestores e demais profissionais da educação ao estimular o 

desenvolvimento de capacidades psicossociais (OMS, 2012; BRASIL, 2019c). 

O Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

estabelece que a educação, enquanto dever da família e do Estado, deva ser “inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, grifo nosso). Deduz-se por esse trecho 

uma abertura para a discussão sobre saúde mental no contexto escolar mais tarde 

contemplada pelo Decreto nº 6.286/2007 que ao instituir o Programa Saúde na Escola 

(PSE) que, dentre outros objetivos, visava ao “enfrentamento das vulnerabilidades, no 

campo da saúde, que pudessem comprometer o pleno desenvolvimento escolar” 

(BRASIL, 2007a, grifo nosso). 

Brito et al (2020) enfatizam que no Brasil, ainda que de forma incipiente, a 

intersetorialidade entre a saúde e a educação no campo da saúde mental materializada 

pelo PSE somente se efetivaria quando as escolas aderentes ao PSE qualificassem os 

seus Projetos Político-Pedagógicos (PPP) à inclusão de novas abordagens e temas. E é 

nesta seara que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica se 

destaca pela sua arquitetura institucional com programas específicos de 

acompanhamento psicológico e, especificamente, o IFMA, pela elaboração/execução do 

seu próprio Plano Institucional de Saúde Mental e de Prevenção da Automutilação e do 

Suicídio e à incorporação deste Plano ao seu Projeto Político Institucional, figurando 

atualmente como instituição pública de ensino de referência no Estado do Maranhão na 

realização de ações preventivas da automutilação e do suicídio. 
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Dito isso, este capítulo será destinado a tratar dos fundamentos teóricos e 

epistemológicos norteadores da pesquisa. Em um primeiro momento, tratar-se-á, então, 

da contextualização da Educação Profissional e Tecnológica ofertada pela Rede Federal, 

contemplando-se os seus fundamentos legais, suas bases conceituais e princípios 

educativos à luz da teoria marxiana e gramsciana, especialmente àqueles agregados ao 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Técnica de Nível Médio bem como 

apontamentos desse modelo de ensino na perspectiva da realidade educacional 

brasileira. 

Mais adiante, tecer-se-á considerações sobre o entendimento da violência 

autoinflingida a partir do Materialismo Histórico Dialético, observando-se a sua 

dimensão sócio-histórica como um fato cuja aparência fenomênica individual oculta um 

complexo de relações contraditórias, resultante da síntese de múltiplas determinações e 

que, portanto será explicitada tanto em seus aspectos epidemiológicos com base na 

literatura psiquiátrica/psicológica como também a partir da contextualização sócio-

histórica da relevância social do problema da automutilação à luz das publicações da 

OMS e das políticas públicas relacionadas à Saúde Mental, Prevenção do Suicídio e da 

Automutilação no Brasil. 

Por último, e não menos importante, far-se-á a descrição dos procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa bem como os critérios de escolha adotados 

durante a sua realização abrangendo aspectos, tais como: abordagem; natureza; locus, 

instrumentos de coleta, análise e interpretação dos dados; participantes da pesquisa, 

dentre outros. 

Cabe a ressalva de que algumas modificações se fizeram necessárias no 

desenho metodológico da pesquisa, após o Exame de Qualificação, a fim de que a 

mesma pudesse alcançar plenamente os seus objetivos em tempo hábil para a defesa na 

data de 16 de novembro de 2021 em decorrência do contexto pandêmico. Tais 

alterações garantiram a qualidade do trabalho, permitindo o aprofundamento necessário, 

sobretudo, mas não exclusivamente, a respeito da perspectiva dos docentes do Ensino 

Médio Integrado do IFMA. 

Por esse motivo, a pesquisa então qualificada sob o título "Violência 

Autoinflingida pelos estudantes do Ensino Médio Integrado: proposições de abordagens 

para o problema" passou a denominar-se "Percepções de docentes do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico do IFMA a respeito da automutilação". Com isso, foram 

alterados também importantes elementos, tais como: os participantes da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados, a abordagem e o locus da pesquisa. 
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 Quanto aos participantes, restringiu-se a participação aos docentes do 

Magistério Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) excluída a equipe 

multiprofissional de assistência ao educando. Quanto aos instrumentos de coleta de 

dados, adicionou-se a realização de entrevistas conforme as orientações da Banca 

Examinadora. Quanto à abordagem, ampliou-se para uma quali-quantitativa. Quanto ao 

locus da pesquisa, expandiu-se o locus do Campus São Luís Monte Castelo para o 

IFMA como um todo, abrangendo os Campi de Codó, Santa Inês, Timon, São Luís 

Maracanã, Pinheiro e Viana. 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO EPISTEMOLÓGICA 

Para fins didáticos, esta seção encontra-se dividida em três partes: 1) "O 

contexto da Educação Profissional e Tecnológica"; 2) "Automutilação: epidemiologia"; 

3) "Automutilação: do que estamos falando?". A primeira parte apresenta o contexto em 

que esta proposta se constitui, a saber: a Educação Profissional e Tecnológica. Nela, 

relacionaram-se as Bases Conceituais, os Princípios Educativos e alguns apontamentos 

sobre esse modelo de ensino na perspectiva da realidade educacional brasileira.  

A segunda parte exibe alguns dados epidemiológicos a respeito da automutilação 

(definição clínica, fatores de risco, classificação, frequência na população, etc.) para 

esclarecer que, apesar de ser um fenômeno ainda não mensurado estatisticamente pelos 

Órgãos Governamentais de Saúde, sua prevalência é bastante elevada entre o público 

juvenil.  

Por fim, mas não menos importante, a terceira parte traz a contextualização 

sócio-histórica a respeito da relevância social do problema da automutilação levando-se 

em consideração: a) publicações da Organização Mundial da Saúde (OMS); b) 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH); c) os desafios e jogos on-line de 

risco; d) a Constituição Brasileira de 1988. Além disso, traça-se uma linha do tempo da 

evolução das políticas públicas relacionadas à Saúde Mental e à Prevenção do Suicídio 

e da Automutilação no Brasil. 
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2.1.1 O contexto da Educação Profissional e Tecnológica 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma modalidade educacional 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que se integra aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia, abrangendo, dentre outros cursos, a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio (EPTNM) destinada à preparação para o “exercício de profissões técnicas”, 

(BRASIL, 1996). No Brasil, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e 

Tecnológica (RFEPCT) desempenha importante papel na oferta da EPT, em termos de 

quantidade de matrículas e alcance em todo o território nacional. 

A RFEPCT é formada por um conjunto de instituições públicas de ensino do 

âmbito federal, sendo composta por 38 (trinta e oito) Institutos Federais, pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2 (dois) Centros de Educação 

Tecnológica, 22 (vinte e duas) Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e 

pelo Colégio Pedro II (BRASIL, 2008a). 

Os Institutos Federais, criados pela Lei nº 11.892/2008, surgem como autarquias 

de regime especial de base educacional humanístico-técnico-científica que articulam a 

Educação Superior, Básica e Profissional, apresentando-se pluricurriculares, multicampi 

e especializados na oferta da EPT, em diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos em suas práticas pedagógicas 

(BRASIL 2008a; 2008b).  

Dentre suas finalidades e características, encontram-se (Art. 6º): 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os 

quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal;  

(BRASIL, 2008a). 
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No que se refere especificamente à Educação Profissional e Técnica de Nível 

Médio (EPTNM), os Institutos Federais têm como objetivo ministrá-la, prioritariamente 

na forma do EMI para os concluintes do Ensino Fundamental e para o público da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) disponibilizando, para isso, o mínimo de 50% de 

suas vagas (BRASIL, 2008a). 

O Ensino Médio Integrado (EMI), na forma da lei, articula formação geral e 

formação profissional em uma única instituição, sob uma única matrícula, com a 

finalidade de, atendida a formação básica, conferir  habilitação técnica de nível médio 

de modo que o diploma, quando registrado, possui validade nacional e habilita ao 

prosseguimento de estudos no Ensino Superior (BRASIL, 1996). 

De modo geral, o EMI oferece ao cidadão-trabalhador a possibilidade de escolha 

quanto à sua inserção no mundo do trabalho por superar a dissociação entre o ensino 

propedêutico
4
 e o ensino técnico.  Nesse âmbito, tal modalidade possui relevância social 

no atual cenário brasileiro haja vista que boa parte da juventude oriunda das classes 

populares, ambientada em uma conjuntura socioeconomicamente desfavorável, 

necessita trabalhar antes mesmo de completar os 18 anos de idade (FRIGOTTO, 

CIAVATTA e RAMOS, 2005).  

Ademais, essa modalidade de ensino emerge como uma conquista de direitos 

para aquela parcela da população que, marginalizada socioecomicamente, não teria 

condições de, por conta própria, arcar com a qualificação profissional aliada ao seu 

processo educacional formal.  

Nesse aspecto, é que Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) admitem que o 

[...] ensino médio integrado é aquele possível e necessário em uma realidade 

conjunturalmente desfavorável- em que os filhos dos trabalhadores precisam 

obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este projeto 

para o nível superior de ensino- mas que potencialize mudanças para, 

superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educação que contenha 

elementos de uma sociedade justa (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005, p. 44). 

 

Pode-se afirmar que o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e 

Tecnológica assegura aos educandos uma educação plena regida pelo princípio 

educativo do trabalho, mesclando os componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) com as disciplinas técnicas e teóricas de curso técnico tal 

                                                 
4
 Propedêutico refere-se a um curso introdutório, preliminar, que capacita o educando ao prosseguimento 

de estudos em outro nível de ensino. Neste caso, o EMI configura-se como uma possibilidade de etapa 

preparatória para o Ensino Superior amparada por lei. 
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como especificado pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), este último 

atualizado periodicamente pelo Ministério da Educação. 

Tal configuração é uma garantia de a última etapa da Educação Básica ofereça 

uma educação plena com relevante densidade teórico-científica proporcionando uma 

qualificação profissional adequada em conformidade com os arranjos produtivos locais, 

habilitando o estudante a atuar como agente de transformação da realidade e contribuir 

com o desenvolvimento social e econômico local, regional e/ou nacional. 

Frigotto et al (2010) afirmam que o EMI carrega em seu bojo tanto uma 

definição jurídica quanto uma concepção de educação emancipatória  de base 

humanística-técnica-científica para os filhos da classe trabalhadora instrumentalizada 

por uma política educacional inclusiva  orientada pelo eixo Trabalho, Ciência, 

Tecnologia e Cultura. 

Sendo assim, admite-se que: 

A expressão Ensino Médio Integrado tem sido amplamente utilizada no 

contexto educacional. Por um lado, ela define uma das formas de articulação 

entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, 

inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por outro, de 

forma bem mais abrangente, trata-se de uma concepção de educação que, 

desafiada pelas contradições da realidade concreta, pressupõe a integração de 

dimensões fundamentais da vida – trabalho, ciência, tecnologia e cultura – 

num processo formativo que possibilite aos trabalhadores o acesso aos 

conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos histórica e 

coletivamente pela humanidade, bem como aos meios necessários à produção 

de sua existência e à sua emancipação como classe (FRIGOTTO et al, 2010, 

p. 11). 

 

 

Sob essa perspectiva, é que Moura, Lima Filho e Silva (2015) veem no EMI uma 

possibilidade atual de a educação brasileira garantir uma base unitária para a formação 

de cidadãos-trabalhadores fundamentada na concepção da formação humana integral, 

omnilateral ou politécnica, tendo como eixo estruturante o Trabalho, a Ciência, a 

Tecnologia e a Cultura de modo a superar gradualmente as disparidades sociais 

construídas historicamente em torno de mecanismos de distinção entre classes sociais 

como é o caso da estrutura dual da educação brasileira. 

Nesse sentido, constata-se que o processo de certificação técnica de nível médio 

aliado à formação geral básica apresentar-se-ia como um dos principais mecanismos de 

resistência e enfrentamento, no âmbito da instituição escolar, para romper com a 

integração precária e alienada das classes trabalhadoras no mundo do trabalho. 
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Apresenta-se, pois, o Ensino Médio Integrado como uma proposta educacional 

contra hegemônica em face à reestruturação produtiva do capital efetuada, com maior 

intensidade, no contexto neoliberal dos anos 1990 quando as políticas educacionais 

estabeleciam, em seu conjunto, a separação obrigatória entre o Ensino Médio e a 

Educação Profissional e Tecnológica, submetendo o currículo do ensino secundário à 

“Pedagogia das Competências” e intensificando ainda mais o caráter instrumental da 

educação para empregabilidade
5
, especialmente no campo da formação profissional 

(MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015). 

Kuenzer (2000) aponta que o princípio educativo que estruturou a formação 

profissional brasileira até à década de 1990 esteve subsumido à lógica de racionalização 

do trabalho taylorista-fordista, a qual concebia a qualificação profissional como 

sinônimo de aperfeiçoamento pessoal que parte de conhecimentos fragmentados aos 

quais se agregam habilidades psicofísicas para a ocupação a ser exercida. 

No entanto, os processos de liberalização econômica, de incremento tecnológico 

e da flexibilização da produção e das relações de trabalho derivadas da globalização e 

da reestruturação da economia, sobretudo a partir dos anos 1990, não somente geraram 

a retração do binômio taylorismo/ fordismo e a emergência do toyotismo, como também 

por consequência conferiram uma nova roupagem à noção de qualificação profissional 

(ANTUNES e ALVES, 2004; KUENZER, 2000). 

Em decorrência, a qualificação profissional passa a repousar sobre 

conhecimentos e habilidades cognitivas e comportamentais que permitam ao 

cidadão-produtor chegar ao domínio intelectual do técnico e das formas de 

organização social para ser capaz de criar soluções originais para problemas 

novos que exigem criatividade, a partir do domínio do conhecimento. Para 

tanto, é preciso outro tipo de pedagogia [...] (KUENZER, 2000, p. 33-34). 

 

Em face disso, é que a concepção de EPT acionada nos anos 2000 pelos 

movimentos sociais e pela academia, particularmente de EMI, apresenta-se antitética
6
 à 

Pedagogia das Competências promovida pelo paradigma taylorista/ fordista 

apresentando em seu bojo as concepções de: trabalho como princípio educativo, 

politecnia e formação humana integral (omnilateral).  

                                                 
5
 Empregabilidade, neste caso, consta como o conjunto de conhecimentos técnico-comportamentais 

requisitados pelo mercado de trabalho na lógica de acumulação capitalista, condições sine qua non para 

obtenção de uma vaga nesse ambiente tão concorrido. Não por acaso o termo empregabilidade aparece 

nesse discurso como sinônimo de competência evocando não simplesmente a capacidade de se obter um 

emprego, mas as aptidões fundamentais para manter-se nele. 
6
 De antítese, contradição. Contrapondo-se ao teor da Pedagogia das Competências que assumiu o escopo 

de adaptabilidade às transformações socioeconômicas operadas no sistema capitalista de produção, a EPT 

sustenta o trabalho como princípio educativo considerando a potencialidade humana não somente de 

adaptação, mas de emancipação sociocoletiva e de transformação social da realidade concreta. 
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O Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada 

ao Ensino Médio, por exemplo, problematiza a formação integral do trabalhador, 

expressa no Decreto nº 5.154/2004
7
, relacionando os pressupostos para a concretização 

dessa oferta, suas concepções/ princípios e os fundamentos para a construção de um 

Projeto Político-Pedagógico Integrado (PPPI). Apresenta como requisitos para a 

efetivação de uma Política Pública Educacional de Integração entre o Ensino Médio e a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio a articulação entre as políticas setoriais 

do Estado Brasileiro, a interação entre o Ministério da Educação e os sistemas de 

ensino, a composição de um quadro docente qualificado e a sustentação do 

financiamento educacional (BRASIL, 2007b). 

No que tange às concepções e princípios norteadores da política educacional do 

EMI estão: a formação humana integral; trabalho, ciência, tecnologia e cultura como 

categorias indissociáveis da formação humana; o trabalho como princípio educativo; a 

pesquisa como princípio educativo; a relação parte-totalidade na proposta curricular, 

dentre estas, destacam-se as que parecem essenciais e estruturantes/ norteadoras para o 

desenvolvimento deste estudo: a politecnia, a formação humana integral e o trabalho 

como princípio educativo (BRASIL, 2007b). 

Entende-se que a politecnia compreende o domínio dos fundamentos científicos 

das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna, desta forma, a educação 

politécnica de nível médio deve, portanto, reunir instrução intelectual e trabalho 

produtivo ao proporcionar aos sujeitos o (re)conhecimento dos princípios científicos 

que fundamentam a multiplicidade de processos e de técnicas de produção existentes 

(SAVIANI et al, 2007).  

Assim, no ensino médio já não basta dominar os elementos básicos e gerais 

do conhecimento que resultam e ao mesmo tempo contribuem para o 

processo de trabalho na sociedade. Trata-se, agora, de explicitar como o 

conhecimento (objeto específico do processo de ensino), isto é, como a 

ciência, potência espiritual, se converte em potência material no processo de 

produção. Tal explicitação deve envolver o domínio não apenas teórico, mas 

também prático sobre o modo como o saber se articula com o processo 

produtivo (SAVIANI et al, 2007, p. 160). 

 

                                                 
7
 Decreto Presidencial emitido em 23 de julho de 2004, com o propósito de regulamentar: a organização 

dos cursos de EPT nos diferentes níveis e modalidades de educação; a sua articulação com o ensino 

regular ou como estratégia de formação continuada; a sua certificação para prosseguimento ou conclusão 

de estudos. 
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Moura, Lima Filho e Silva (2015), a partir das obras de Karl Marx e Antônio 

Gramsci
8
, sugerem que a instrução politécnica abarca a omnilateralidade

9
 considerando-

se o caráter indissociável entre educação do corpo e educação intelectual, assumido o 

trabalho como sólido alicerce da formação na perspectiva da emancipação e da 

autonomia humana. 

A partir das leituras de Marx e Engels (2007), chega-se ao entendimento de que 

se estabelece uma relação intrínseca e indissolúvel entre Educação e Trabalho, haja 

vista que ambas, como produtos das atividades humanas, possuem um conteúdo 

ontológico-histórico e formador das relações sociais. 

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 

existência de indivíduos humanos vivos.  O primeiro fato a constatar é, pois, 

a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada 

com o restante da natureza. [...] O modo pelo qual os homens produzem seus 

meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de 

vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. [...] O que os indivíduos 

são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. (MARX; 

ENGELS, 2007, p.87; grifo nosso). 

 

 

Em outras palavras, o primeiro ato histórico do ser humano é o Trabalho, uma 

vez que este o diferencia dos animais e a partir deste resulta-se toda a organização social 

político-jurídica existente em cada período histórico. Aqui se examina o caráter 

humanizador do Trabalho como a característica essencial do ser humano que transforma 

a na dimensão da produção social do conhecimento à esfera da produção material. atureza e 

a si próprio mediante as condições materiais de existência com as quais se depara e 

constrói. Nesse processo estabelecem-se as relações sociais de produção determinante 

no processo de transmissão de conhecimentos e técnicas assim como na formação da 

estrutura social. 

Na sociedade capitalista, especificamente, funda-se a dicotomia Capital versus 

Trabalho no exato momento em que a propriedade privada consolida uma Sociedade de 

Classes, onde uma classe trabalha e a outra além de se apropriar dos meios de produção, 

do ócio, também se apropria das riquezas produzidas pelo trabalho da outra classe. 

                                                 
8
 GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000; MARX, K. Instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório. As 

diferentes questões. Lisboa: Avante Edições, 1982; MARX, K. Crítica do Programa de Gotha. Lisboa: 

Avante Edições, 1982; MARX, K. O capital. Crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 

1996. MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. Lisboa: Avante Edições, 1997.  
9
 Omnilateralidade, de acordo com o Dicionário da Educação Profissional em Saúde da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), diz respeito “à capacidade de o ser humano agir no mundo afirmando-se 

enquanto sujeito de modo a atuar como um todo sobre o real, com todas as suas faculdades, todo o seu 

potencial e não como um ser fragmentado”. Verbete disponível na íntegra em: 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html.   Acesso em 05 nov. 2021. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html
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Além disso, o Modo de Produção Capitalista aprofunda a cisão entre Educação 

e Trabalho, gerando o dualismo entre trabalho manual e intelectual, como também um 

homem cindido
10

, o qual uma vez destituído dos meios de produção torna-se uma 

mercadoria que gera mercadoria, ao trocar a sua força de trabalho por um salário. 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 

mais a sua produção aumenta em poder e extensão. o trabalhador se torna 

uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 

valorização do mundo das coisas […] aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens […]. O trabalho não produz somente 

mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, 

e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. (MARX, 

2004, p.80) 
 

Nos interstícios das contradições do modo de produção capitalista e como um 

importante passo para a sua superação, Karl Marx e Antônio Gramsci traçam as 

diretrizes de um novo modelo educacional para as classes trabalhadoras com vistas a 

resgatar a sua Formação Humana Integral (omnilateral) com vistas à Emancipação 

Humana. 

A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da 

sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro, a 

cidadão, a pessoa moral. Mas a emancipação humana só estará plenamente 

realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão 

abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua 

vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, 

quando o homem tiver reconhecido e organizado suas “forces propres” 

(forças próprias) como forças sociais e, em conseqüência, não mais separar 

de si mesmo a força social na forma da força política (MARX, 2010, p. 54). 

 

Embora Marx não possua uma reflexão sistemática sobre a educação supõe-se, 

no entanto, que o projeto de Revolução Social (emancipação política) forjado pelo 

proletariado perpassaria também pelo projeto educacional voltado para a perspectiva de 

uma formação humana integral com vistas também à emancipação humana dessa 

mesma classe. Tais indicações podem ser encontradas no Manifesto Comunista, nas 

Instruções para os Delegados do Conselho Geral e em O Capital - Livro I, no qual Karl 

Marx indica em linhas gerais a necessidade da “politecnia”, do “ensino tecnológico” e 

das “escolas politécnicas”. 

                                                 
10

 Karl Marx afirma que a sociedade capitalista implantada pela via revolucionária burguesa tão-somente 

proclamou as liberdades e igualdade de direitos no plano jurídico-formal efetuando, consequentemente, a 

cisão do homem em citoyen (o cidadão abstrato) e o homme (pessoa privada). Logo, as regras do jogo 

para o exercício da cidadania passam a ser ditadas pela lógica/poder do capital que justamente se assenta 

nas desigualdades e contradições de classe dividindo os tais "cidadãos" em oprimidos e opressores. Logo, 

o processo de “emancipação é uma restituição do mundo humano e das relações humanas ao próprio 

homem” (MARX, 2004, p.54). 
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No Manifesto Comunista, Karl Marx (2005) destaca a necessidade de 

implantação de uma educação pública e gratuita, da abolição do trabalho infantil nas 

fábricas e da combinação da educação com o trabalho produtivo como importantes 

passos para um processo revolucionário.  Nas Instruções para os Delegados do 

Conselho Geral, Marx (1982) traz o entendimento sobre educação em três linhas: 

educação mental, educação física e instrução tecnológica como elementos indissolúveis. 

O autor reforça a combinação de trabalho produtivo, educação mental, exercício físico e 

instrução politécnica como passaporte para elevação da classe operária acima das 

classes superior e média. 

Em O Capital, Marx (2011) aponta para as escolas politécnicas como 

importantes fatores de transformação social no “seio” das contradições do sistema 

capitalista, ao possibilitar que os filhos dos operários recebam algum ensino tecnológico 

e sejam iniciados no manejo prático dos diferentes processos de produção. 

A ideia de uma formação humana integral consolida-se em Gramsci (2001) 

quando este trata da “escola desinteressada”, enquanto proposta de emancipação da 

classe trabalhadora, em que se proporciona ao educando o conhecimento de todo o seu 

passado cultural, acumulado historicamente e que origina a sociedade em que ele 

mesmo está inserido, “condição para ser e conhecer conscientemente a si mesmo”.  

Essa perspectiva adotada por Gramsci (2001) é desenvolvida a partir de uma 

visão crítica sobre os limites da educação escolar promovida nos moldes da sociedade 

capitalista, a qual estaria incumbida da reprodução das condições já dadas de vida social 

e não suficientemente voltada para a formação de indivíduos capazes de atuarem como 

agentes de transformação social. 

Diante disso é que Gramsci (2001) enriquece esse novo modelo de educação 

estruturando o seu perfil no que ele chamou de “Escola Unitária Desinteressada e de 

Formação Humanística”, entendida como uma dimensão estratégica na luta de classes 

ao objetivar a formação de intelectuais e dirigentes das classes trabalhadoras, integrada 

a dimensão da produção social do conhecimento à esfera da produção material. 

Eis a concepção da Escola Unitária defendida por Gramsci: 

[...] A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, 

“humanismo”, em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional), ou de 

cultura geral, deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, 

depois de tê-los elevado a um certo grau de maturidade e capacidade para a 

criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na 

iniciativa (GRAMSCI, 2001, p. 36). 
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A Escola Unitária Desinteressada e de Formação Humanística tal como 

proposta por Gramsci dispunha-se a ofertar o conhecimento sistematizado produzido 

pela sociedade nos campos científico, artístico e literário assim como o domínio das 

diversas técnicas de produção acompanhada por densa formação científica com a 

requerida apropriação de seu instrumental teórico-metodológico que reunisse em seu 

bojo teoria e prática. Nas palavras de Gramsci (2001, p.33), a escola única norteia-se 

pelo princípio educativo do trabalho, ou seja, busca “equilibrar o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente e industrialmente) e o 

desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual”. 

Particularmente a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), na oferta da Educação Profissional e Tecnológica prioriza-se a 

Formação Humana Integral como um dos fundamentos que norteia as suas Práticas 

Educativas assegurando uma formação que garanta  

“(...) ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma 

formação completa para a leitura do mundo e para atuação como cidadão 

pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política (...) 

que, neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a 

todos os fenômenos” (CIAVATTA, 2005,p 3). 

 

Percebe-se, todavia, que a demanda por esse tipo de escola, na conjuntura 

político-social, sobretudo de países de capitalismo periférico como o Brasil, é uma 

reivindicação que se faz, mas que não pode ser atendida de imediato haja vista que as 

atuais condições materiais, culturais e político-ideológicas constituem um empecilho 

para a implantação de tal modelo educacional e, sobretudo, porque a natureza dessa 

demanda, em sua práxis, ultrapassa os limites fixados pela vinculação da escola pública 

aos desígnios do Estado capitalista.  

Conquanto este modelo de escola ainda esteja distante de se concretizar, Moura, 

Lima Filho e Silva (2015) afirmam que a realidade brasileira oferece um caminho 

alternativo diante das contradições do modo de produção capitalista vigente, qual seja o 

Ensino Médio Integrado como uma “travessia” para a politecnia. 
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Assim, pontuam Moura, Lima Filho e Silva a respeito das condições sócio-

históricas em que se encontra a Educação Profissional e Tecnológica Brasileira quando 

contrastada com a ótica educacional gramsciana: 

Após revisitarmos a questão educacional em Marx e Engels e em Gramsci, 

concluímos que nossas hipóteses de partida são válidas. Defendemos assim 

que atualmente ainda não podemos materializar a politecnia e a escola 

unitária em seus sentidos plenos para todos, imediatamente. Não obstante, 

também concluímos que é possível e necessário plantar – e cuidar para que 

cresçam – as sementes da formação humana integral, politécnica, unitária, 

aproveitando-nos das contradições do sistema capital. 

Para tanto, na “travessia” ainda é necessário reclamar por “escolas técnicas 

(teóricas e práticas)”, com base no princípio educativo do trabalho, onde está 

o germe do ensino que poderá elevar a educação da classe operária bastante 

acima do nível das classes superior e média (MOURA, LIMA FILHO; 

SILVA, 2015, p. 1070). 

 

Destarte, a educação deveria revestir-se do princípio educativo do trabalho, 

contemplando o ser humano em sua omnilateralidade, com o fim de abolir as relações 

burguesas e construir as condições materiais que permitam o livre desenvolvimento do 

homem, enquanto ser não alienado e dotado de uma formação verdadeiramente humana. 

Opondo-se à Formação Unilateral difundida pela indústria moderna com a 

consolidação do modo de produção capitalista, Gramsci retoma a omnilateralidade 

marxiana e a aperfeiçoa definindo-a como uma Formação Integral, em que se busca 

desenvolver a autonomia intelectual, a capacidade criadora e transformadora do 

proletariado em face à classe dominante, por meio de um Projeto Educacional que 

possibilite a formação de intelectuais e dirigentes políticos das classes trabalhadoras. 

É nessa perspectiva que se vislumbra a Educação Omnilateral como uma 

possibilidade de superação das múltiplas cisões feitas pelo capitalismo efetivadas 

também na subjetividade do trabalhador em formação, sobretudo na dimensão de sua 

corporeidade (ANTUNES, 1999; LE BRETON, 2007; MARX, 2004). 

Tomando como eixo norteador a Formação Integral do ser humano, ou seja, a 

possibilidade de uma educação omnilateral, o recorte desta pesquisa se dá no sentido de 

resgatar a dimensão humana da educação na perspectiva emancipatória, na acepção 

marxiana e reivindicada por Paulo Freire. 
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Nas palavras de Paulo Freire, 

[…] a educação para a liberdade implica, constantemente, permanentemente, 

no exercício da consciência voltando-se para si mesmo para descobrir-se em 

relação com o mundo, tentando explicar os significados que podem tornar 

claras as situações do homem no mundo. Mas isso não é o suficiente. É 

importante pontuar que reflexão somente não é o bastante para o processo de 

libertação. É preciso prática, ou, em outras palavras, é preciso transformar a 

realidade em que estamos inseridos. Mas, para transformar essa realidade, 

para desenvolver nossas ações nessa realidade, transformando-a, é importante 

conhecê-la. Porque a prática é necessariamente e constantemente a junção 

entre a ação e a reflexão (COHN; ROCHA, 2012).  
 

Dessa maneira, o desafio posto é entender a violência autoinflingida em seu 

contexto sócio-histórico em que os atos violentos sejam entendidos não como atos 

isolados e meramente individuais, mas imbricados em um complexo de relações sociais 

contraditórias, resultante da síntese de múltiplas determinações. 

 Um grande contributo da sociologia marxiana para a análise desse problema 

nasce com a fórmula de explicar o “social pelo social” em suas múltiplas determinações 

ainda que a aparência fenomênica remeta ao individual.  

Nas palavras de Marx, 

[…] Não apenas o material da minha atividade […] me é dado como produto 

social, a minha própria existência é atividade social; por isso, o que faço a 

partir de mim, faço a partir de mim para a sociedade, e com a consciência de 

mim como um ser social. […] 
O indivíduo é o ser social. Sua manifestação de vida – mesmo que ela 

também não apareça de forma imediata de uma manifestação comunitária de 

vida, realizada simultaneamente com os outros – é, por isso, uma externação 

e confirmação da vida social. A vida individual e a vida genérica do homem 

não são diversas, por mais que também – e isso necessariamente – o modo de 

existência a vida individual seja um modo mais particular ou mais universal 

da vida genérica, ou quanto mais a vida genérica seja uma vida individual 

mais particular ou universal (MARX, 2010, p.107). 

  

Se fora possível parafrasear Marx (2010), dir-se-ia que a automutilação 

apresenta-se como uma expressão particular da mutilação universal do ser humano tanto 

em sua dimensão material quanto simbólica, derivada substancialmente da 

materialidade das relações sociais ora existentes. Desta forma, entende-se que o 

Materialismo Histórico Dialético (MHD) possibilita captar esta realidade em suas 

múltiplas determinações e desta vez condensada pelo recorte dos indivíduos em 

mudanças biopsicossociais mergulhados e inseridos em uma sociedade em constantes 

transformações. 
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Ora, seria impensável conceber a emancipação humana, em sua totalidade, se 

não se levasse em conta as mutilações físicas no corpo dos indivíduos, as quais sucedem 

uma série de mutilações simbólicas, as quais refletem (in)diretamente as condições 

materiais de existência proporcionadas pela sociedade capitalista em seus moldes de 

família, propriedade, educação, consumo, etc. 

Não por acaso torna-se contraditório falar sobre o direito fundamental à vida, no 

“seio” da sociedade capitalista, quando aquela é diariamente degradada e despojada de 

sentido em um trabalho alienado de sentido e, muitas, desumanizado. Portanto, para 

proteger o direito à vida, não bastaria criar leis preventivas ou corretivas, mas construir 

as possibilidades reais de concretização desse direito, logo as condições materiais para a 

sua efetivação. 

A função social da escola, por exemplo, passou por diversas transformações no 

decorrer do tempo. Charlot (2013) expõe que até aos anos 1950, a escola cumpria uma 

função meramente alfabetizadora. Às classes médias tão-somente garantia-se o acesso 

às carreiras já predestinadas e às classes populares, exceto para uma minoria, não se 

abriam perspectivas profissionais ou alguma expectativa de ascensão social. Não se 

discutia sobre rotinas pedagógicas e a “violência escolar” era ignorada. O professor, 

detentor de algum prestígio social, tinha suas funções claramente definidas e estáveis. Já 

nas décadas de 1960 e 1970, a escola vista como importante meio de desenvolvimento 

econômico e social do país começa a ser expandida dando os primeiros passos para a 

sua universalização. 

Nas décadas de 1980 e 1990, ainda segundo o autor, sentem-se os efeitos da 

globalização neoliberal na educação por meio das exigências de eficácia e qualidade no 

desempenho do ensino. Em decorrência disso, o professor também começa a sofrer as 

pressões sociais sobre os resultados dos alunos e aprofunda-se a desestabilização da 

função docente. A escola se torna um ambiente centrado na formação para o mercado de 

trabalho. Sobretudo a partir dos anos 1990, o que se observou foi o recuo do Estado 

perante a onda de privatizações em todos os níveis de ensino – da Educação Básica ao 

Ensino Superior – especialmente com a intensificação do uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s). 

Há pouco, assistiu-se a passagem do modelo rígido de produção taylorista-

fordista para o regime de acumulação flexível toyotista. Como se sabe, a flexibilização 

estendeu-se desde os processos produtivos e às relações de produção alcançando, por 
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conseguinte, modelos flexíveis de educação cimentados ideologicamente no pós-

modernismo (KUENZER, 2017). 

Kuenzer (2017) defende que tal flexibilidade, do ponto de vista capitalista, 

consiste na adaptação à precarização e ao consumo predatório da sua força de trabalho. 

Percebe-se, então, demasiada pressão psíquica sobre o jovem em formação com o peso 

da precoce autonomia e de escolhas para quem deveria estar sendo capacitado para 

tomar decisões em nível posterior, aliado a uma formação aligeirada fortalecedora do 

mito do self-made man
11

. Na mesma onda, o docente agora se encontra também 

sobrecarregado vendo-se na incumbência de oportunizar ao jovem à aprendizagem de 

múltiplas habilidades e competências de forma a atender à diversidade apresentada do 

público estudantil (etnia, gênero, desenvolvimento psíquico-motor, deficiências físicas e 

intelectuais) sem descuidar de uma formação humanizadora para o exercício da 

cidadania e para o mundo do trabalho. 

Parte-se, então, do pressuposto de que a exigência cada vez maior de 

subjetividades disciplinadas que lidem com a dinamicidade, instabilidade, fluidez e 

efemeridade das relações sociais e econômicas, especialmente no mundo do trabalho 

provavelmente levaria indivíduos jovens (e na maioria das vezes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica) a um quadro depressivo, provocando sérios prejuízos 

físico e psicossocial, e em alguns casos, somado a outros fatores, altos riscos para o 

exercício de condutas autolesivas e mesmo para o suicídio. 

Em virtude disso, é que se assiste no Brasil o travamento de um longo embate 

com relação à função social da escola e da relação educação e trabalho com a finalidade 

de reorientar a política educacional brasileira, sobretudo no que se refere à Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) tendo em vista que esta, por décadas, havia sido 

projetada para atender as expectativas do mercado e aos interesses dos grupos sociais 

dominantes, relegando para o segundo plano as reais necessidades da clientela a que 

estava destinada (RAMOS, 2014; KUENZER, 2000). 

Por esse motivo, é que principalmente no âmbito da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, tem-se buscado fortalecer a oferta de uma 

formação integral associada à produção de conhecimentos por meio dos quais o sujeito 

                                                 
11

 Mito do self made man – “o homem que se faz sozinho”. Construção do imaginário social 

estadunidense sustentada pelos pilares do individualismo e da meritocracia. Refere-se a personalidades 

excepcionais que vencem as adversidades do seu contexto natural e social com base nas ideias de 

trabalho duro e honestidade.  Incorporado à realidade brasileira como aquele indivíduo que se faz por 

seus próprios esforços sendo frequentemente associado ao discurso do empreendedorismo. 
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põe-se em travessia rumo à emancipação e é engajado a colaborar com o processo de 

transformação social trazendo à tona questões muitas vezes legadas às invisibilidades 

epistemológicas como aquelas relacionadas às categorias corpo, gênero e sexualidades 

(LIMA NETO; CAVALCANTI; GLEYSE, 2018). 

Lima Neto, Cavalcanti e Gleyse (2018) assinalam, por exemplo, a importância 

da EPT na perspectiva da inclusão social emancipatória com relação às questões de 

gênero, apresentando as lacunas e os novos desafios nesse âmbito. Apontam, por 

exemplo, que, com a crescente afirmação identitária de pessoas Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Intersexuais, Assexuais e diversas 

possibilidades de orientação sexual e identidade de gênero (LGBTIQIA+) na sociedade 

e nessa modalidade educativa tornam-se frequentes violências como o assédio moral e 

sexual, insultos e injúrias, bullying
12

 e cyberbullying
13

, etc., as quais não somente 

ocasionam sofrimento psíquico, mas configuram ataques diretos à cidadania dos sujeitos 

em questão. 

Não raro, essas práticas de violência conduzem a situações e comportamentos de 

risco entre adolescentes e jovens, tais como a automutilação, o uso de drogas lícitas e 

ilícitas, distúrbios alimentares e mesmo o suicídio. Sendo assim, as instituições 

escolares têm lidado com demandas provenientes desse cenário por meio dos contextos 

próprios da sala de aula entre docentes e discentes, dos setores Pedagógico, de 

Assistência Estudantil e de Psicologia. 

Por fim, é diante desse contexto educacional, da compreensão do processo 

educativo como parte da formação humana do educando, e da compreensão do ambiente 

escolar como lugar de potencialidade para o desenvolvimento integral do estudante e, 

consequentemente, de estratégias educativas de prevenção da automutilação, 

principalmente no que se refere à desnaturalização do tabu sobre o tema, no apoio 

adequado para os discentes com ou sem ideação suicida e para o trabalho docente na 

Rede Federal, é que este trabalho propõe sua contribuição. 

 

                                                 
12

 Consiste na prática de atos violentos, intencionais e recorrentes contra uma pessoa. Esse tipo de 

violência manifesta-se por meio de atos vexatórios e de intimidação caracterizados por agressões físicas, 

verbais e psicológicas responsáveis pela ocorrência de danos físicos e/ou psicológicos, os quais agravados 

podem culminar nas vítimas estágios de depressão, distúrbios comportamentais e até o suicídio. 
13

 Também comumente denominada como assédio virtual, é um tipo de violência praticada mediante o 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, de forma recorrente e deliberada, com a finalidade de 

agredir verbal e psicologicamente (hater), perseguir (stalker), ridicularizar pessoas por meio de ambientes 

virtuais, como redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagens. 
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2.1.2 Automutilação: epidemiologia 

Os agravos por automutilação ganharam notória visibilidade nos últimos dez 

anos e, em termos de um coeficiente líder de perfil etário, a população jovem emerge 

como população de risco (LUNA, 2010; JATOBÁ, 2010; ARCOVERDE, 2013; 

GIUSTI, 2013). O Ministério da Saúde (MS) explicita que “as autolesões e tentativas de 

suicídio são fenômenos complexos e multicausais, e possuem como determinantes 

fatores sociais, econômicos, culturais, biológicos e autobiográficos”, de modo que as 

autolesões são tomadas como sinal de adoecimento mental, além de um importante fator 

de risco para o suicídio (BRASIL, 2017b). 

O Brasil registra, em média, 32 mortes por suicídio por dia cuja notificação é 

realizada pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) nas seguintes categorias 

da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10): 

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (X60 a X84), Intoxicação Exógena de 

Intenção Indeterminada (Y10 a Y19) e Sequelas de Lesões Autoprovocadas 

Intencionalmente (Y87). Na população jovem, correspondente à faixa etária de 15 a 29 

anos, dados apontam o suicídio como uma das quatro principais causas por mortes 

externas (BRASIL, 2019c). Porém, especificamente sobre a automutilação, o Brasil 

ainda não conta com estatísticas oficiais, mas diversos estudos apontam que cerca de 1 a 

cada 5 jovens já recorreram à automutilação compreendendo, assim, 20% dessa 

população (ADLER e ADLER, 2007; GIUSTI, 2013; ONU, 2019).  

O CID -10
14

 encaixa os comportamentos autolesivos nas categorias X60 a X84, 

levando em consideração as similitudes entre a variedade de sinais, circunstâncias 

sociais e causas externas para os ferimentos e/ou agravos à saúde das vítimas. À 

primeira vista, as autolesões frequentemente observadas entre os adolescentes 

encontram-se no subgrupo contido nas categorias X78 e X79, as quais abrangem lesões 

autoprovocadas intencionalmente por objeto cortante, penetrante ou contundente (OMS, 

2008). 

O Quadro 1 ilustra a classificação dos episódios relacionados aos 

comportamentos autolesivos abrangendo as categorias X60 a X69 como também as 

categorias X70 a  X84. 

 

                                                 
14

 O CID-10 constitui um sistema alfanumérico utilizado internacionalmente para codificar doenças e 

agravos à saúde, enumerando sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e 

também causas externas para ferimentos ou doenças. 
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Quadro 1- Classificação dos Comportamentos Autolesivos conforme o CID-10 

(X60 a X69) Autointoxicação por uso ou exposição, intencional, a substâncias químicas 

diversas (medicamentos, drogas, pesticidas, produtos químicos e substâncias nocivas não 

especificadas) 

X60 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-

reumáticos, não opiáceos 

X61 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes 

[antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não 

classificados em outra parte 

X62 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos 

[alucinógenos] não classificados em outra parte 

X63 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas 

de ação sobre o sistema nervoso autônomo 

X64 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e 

substâncias biológicas e às não especificadas 

X65 - Autointoxicação voluntária por álcool 

X66 - Autointoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados 

e seus vapores 

X67 - Autointoxicação intencional por outros gases e vapores 

X68 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas 

X69 - Autointoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e 

substâncias nocivas não especificadas 

(X70 a X84) Lesões autoprovocadas intencionalmente 

X70 - Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e 

sufocação 

X71 - Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão 

X72 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão 

X73 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou 

arma de fogo de maior calibre 

X74 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de 

arma de fogo não especificada 

X75 - Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos 

X76 - Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas 

X77 - Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes 

X78 - Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante 

X79 - Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente 

X80 - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado 

X81 - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de 

um objeto em movimento 

X82 - Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor 

X83 - Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados 

X84 - Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados 

Fonte: OMS, 2008. 
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Nesse tipo de classificação vislumbra-se a violência autoinflingida em uma 

perspectiva clínica enquanto um agravo à saúde humana que se manifesta de modo 

intencional cujo caráter autodestrutivo assim descrito não permite distinguir se o que 

ocorreu, de fato, foi uma tentativa de suicídio ou autolesão intencional não suicida 

havendo, portanto, a necessidade de se “abrir mão” de outras estratégias para se 

esclarecer o fenômeno quanto à (in)existência de ideação suicida. 

Baseando-se pelos critérios do CID-10, investigações clínicas registraram que 

as formas mais recorrentes da autolesão não suicida abrangem geralmente movimentos 

intencionais, repetitivos, estereotipados cujos comportamentos autolesivos mais 

frequentes envolvem as ações de: bater a cabeça, esbofetear a face, colocar o dedo nos 

olhos, cortar-se ou escarificar-se, queimar-se, morder as mãos, os lábios ou outras partes 

do corpo (OMS, 2008). 

Uma de suas principais características é o seu caráter repetitivo e secreto: a 

pessoa pode se ferir mais de 50 (cinquenta) vezes em único episódio de automutilação 

de modo solitário e secreto. As lesões geralmente são feitas em pontos estratégicos, tais 

como: braços, pernas, tórax, abdômen. Tal comportamento tende a surgir na 

adolescência, entre os 13 e os 14 anos de idade, e perdura por um período de 10 a 15 

anos ou mais, chegando a décadas, se não houver um tratamento adequado 

(ARANTANGY et al, 2018).  

O termo automutilação encontra-se no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais da Associação Norte-Americana de Psiquiatria (DSM-5) onde 

aparece geralmente associada com alguma doença psiquiátrica como resposta de uma 

síndrome ou distúrbio psiquiátrico de personalidade marcada pela compulsividade e/ou 

agressividade, os quais requerem internação em clínicas psiquiátricas e administração 

de psicotrópicos ansiolíticos e/ou antidepressivos. 

O DSM-5, em sua quinta edição, enquadra os comportamentos autolesivos no 

campo dos fenômenos sintomáticos que, comorbidamente, podem ser diagnosticados 

desde Transtornos do Neurodesenvolvimento (APA, 2014, p. 78, 80), passando pelo 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo e outros relacionados (APA, 2014, p. 251, 254), 

Transtornos Dissociativos de Identidade (APA, 2014, p. 294, 299) até ao Transtorno de 

Personalidade Borderline (APA, 2014, p. 664). 
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O Quadro 2 registra uma síntese dos principais fatores de risco para 

automutilação. 

Quadro 2 - Fatores de Risco para a ocorrência da Automutilação 

FATORES DE RISCO 

Características Pessoais 

Falta de mecanismos de adaptação 

Pessimismo 

Insegurança 

Distorção da imagem corporal 

Baixa autoestima 

Instabilidade emocional 

Impulsividade 

Autodepreciação 

Indivíduo não sabe lidar com emoções 

Transtornos Psiquiátricos 

Transtorno de Personalidade Borderline 

Transtorno Dissociativo de Identidade 

Transtorno do Movimento Estereotipado 

Ansiedade 

Depressão 

Transtornos alimentares 

Transtornos de uso de substâncias 

Outros transtornos de personalidade 

Problemas relacionados à infância 

Negligência 

Abusos (sexual, físico, emocional) 

Dificuldade de apego 

Doença grave ou cirurgias na infância 

Estresse emocional precoce 

Social 

“Bullying” ou “Cyberbullying” 

Informações sobre automutilação pela mídia (TV, 

Internet) 

Colegas que se automutilam 

Dificuldade de Relacionamento 

Preconceito/ discriminação (homofobia, racismo) 

Vulnerabilidade socioeconômica 

Familiar 

Dependência de álcool 

Ausência de algum dos pais 

Separação precoce dos pais 

Desvalorização por parte da família 

Violência familiar 

Relação familiar disfuncional  

Depressão em algum dos pais 

Fonte: Giusti, 2013 (Adaptado). 

 

Giusti (2013) parte do pressuposto que a automutilação é um fenômeno de 

origem multifatorial, a análise desse fenômeno requer um rigoroso exame de suas 

causas, respeitando-se a individualidade dos sujeitos que a apresentam. O Quadro 2 

compartimenta os fatores de risco em cinco grandes categorias, as quais estão 

associadas variáveis distintas. Essas categorias abrangem atributos de personalidade, 

perfil psiquiátrico, experiências traumáticas vivenciadas no período da infância, 
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aspectos negativos no processo de socialização de forma geral e, em seguida, 

especificamente no processo de socialização primária. 

Não obstante, essa compartimentação didática, cabe à ressalva de que aqueles 

fatores (se não todos, mas a maioria) encontram-se inter-relacionados de modo que a 

automutilação, nesse contexto, soa como uma síntese de uma complexa gama de fatores. 

Todavia, convém alertar que não necessariamente a presença de um ou mais desses 

fatores resultará em algum comportamento autolesivo dessa natureza. 

Arantagy et al (2018) apontam que um grande número de pessoas que se mutila 

apresenta comorbidade com outras doenças psiquiátricas, mas que isso não significa 

necessariamente alguma relação causal ou de dependência entre essas doenças. Os 

autores apontam que os diagnósticos mais comuns são: depressão (92,5%), transtorno 

obsessivo-compulsivo (57,5%), transtorno de estresse pós-traumático (40%), de 

ansiedade (37,5%) e alimentares (25%), como anorexia e bulimia nervosa. 

Estudos apontaram que circunstâncias envolvendo conflitos/rompimentos 

familiares e sociais (LUNA, 2010; BERNARDES, 2015; GONÇALVES, 2016; 

TOSTES, 2017; DETTMER, 2018; ARAÚJO, 2018; VASCONCELLOS, 2019), 

depressão (CAVALCANTE, 2018; GONÇALVES, 2016; BALÃO, 2018; CHAVES, 

2018) e ambientes hostis e não acolhedores (CALDAS et al, 2009; BERNARDES, 

2015; TOSTES, 2017; DETTMER, 2018; CHAVES, 2018) favorecem o 

desenvolvimento de condutas autolesivas, principalmente, em indivíduos jovens na 

faixa etária de 15 a 29 anos, em média. 

 A automutilação encontra-se, na maioria das vezes, associada a eventos de 

regulação emocional (CALDAS et al, 2009; ARCOVERDE e SOARES, 2012; 

ARCOVERDE, 2013; BERNARDES, 2015; LOPES, 2017; BERNAL, 2019;  

VASCONCELLOS, 2019), impossibilidade de dar sentido ao próprio mal-estar 

(FERREIRA, 2014; VILHENA, 2016; TOSTES, 2017; LOPES, 2017; NASCIMENTO, 

2019;  ARAÚJO, 2019) e ao estresse psicológico (bullying, abusos, negligência, 

traumas, perdas de entes queridos) (ARCOVERDE e SOARES, 2012; CEDARO e 

NASCIMENTO, 2013; BERNARDES, 2015; VILHENA, 2016; DETTMER, 2018; 

ARAÚJO, 2018;  VASCONCELLOS, 2019).  

Favazza e Rosenthal (1993) afirmam que a automutilação é uma forma direta 

de comportamento autodestrutivo que pode ocorrer uma única vez, esporadicamente ou 

repetidamente e que resulta em diferentes graus de destruição de tecidos corporais. Com 
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o intuito de classificar os comportamentos autolesivos, Favazza e Rosenthal (1993), 

propuseram um modelo de classificação para a automutilação posteriormente 

aperfeiçoado por Favazza (1996) (vide Quadro 3) e, conquanto bastante questionado 

pela comunidade científica, ele é largamente utilizado. 

 Este modelo classifica a automutilação em quatro tipos: Estereotipado, Grave, 

Compulsivo e Impulsivo. Tal classificação leva, dentre outros aspectos, em conta 

características como: frequência e gravidade das lesões, suas motivações e prováveis 

comorbidades associadas ao evento da autolesão. 

Quadro 3- Classificação da Automutilação segundo Favazza e Rosenthal 

TIPOLOGIA DESCRIÇÃO 

Automutilação do 

tipo Estereotipado 

Frequência: altamente repetitiva, monótona, fixa, frequentemente 

ritmada. 

Lesões: variáveis ao ponto de por em risco a vida do paciente. 

Motivação: geralmente não há uma explicação mesmo que simbólica ou 

afetos associados a esses comportamentos. 

Comorbidades prováveis: retardo mental institucionalizado, autismo, 

síndrome de Lesch-Nyhan, Cornelia de Lange's, Prader Willi e Tourette. 

Automutilação do 

tipo Grave 

Frequência: baixa devido à gravidade das lesões. 

Lesões: frequentemente colocam a vida do paciente em risco e/ou com 

danos irreversíveis (castração, enucleação e amputação de 

extremidades). 

Motivação: delírios com temas religiosos (ideia de salvação, punição, 

tentação). 

Comorbidades prováveis: esse tipo de automutilação não é critério 

diagnóstico de nenhum transtorno psiquiátrico, mas está frequentemente 

associado a quadro de sintomas psicóticos como a esquizofrenia, quadros 

de intoxicação aguda, grave transtorno de personalidade e 

transexualismo. 

Automutilação do 

tipo Compulsivo 

Frequência: repetitiva, ocorrendo várias vezes durante o mesmo dia e 

diariamente.  

Lesões: superficiais. Tricotilomania (arrancar fios de cabelo e pelos), 

onicofagia (roer as unhas) e “skin-picking” (picar a pele com agulhas ou 

escoriar-se com objetos perfuro-cortantes). 

Motivação: Dificuldade de resistir à vontade de executar o 

comportamento, seguido de um sentimento de gratificação ou alívio. 

Intenção consciente, mas ausência de um pensamento com conteúdo 

elaborado. 

Comorbidades prováveis: Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) 

ou Sintomas Obsessivo-Compulsivos (SOC). 

Automutilação do 

tipo Impulsivo 

Frequência: bastante variável. 

Lesões: Cortar a própria pele, queimar-se e bater-se. 

Motivação: Desencadeados após uma vivência traumática ou pela 

lembrança desta. 

Comorbidades prováveis: Transtorno de Personalidade Borderline 

(TPB), transtornos de personalidade histriônica e antissocial, Transtorno 

de Estresse Pós-Traumático (TEPT), transtornos dissociativos e 

transtornos alimentares. 

Fonte: Favazza e Rosenthal (1993), Favazza (1996) (Adaptado). 
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Esta pesquisa concentra-se na automutilação de caráter impulsivo, a qual se 

manifesta pelos atos de cortar, escarificar, perfurar e queimar a própria pele. No entanto, 

a mesma pode abranger outras práticas como: skin picking (interferir no processo de 

cicatrização de feridas), socos em si mesmo, inserção de objetos em cavidades do corpo 

contusão ou fratura de ossos, tricotilomania (arrancar cabelos ou pelos do corpo), dentre 

outros. 

Segundo Giusti (2013) a automutilação manifesta-se como qualquer ato 

intencional que envolva agressão direta ao próprio corpo sem intenção consciente de 

suicídio e não socialmente aceita dentro de sua própria cultura, nem para exibição e 

cujas lesões geralmente apresentam-se superficiais e sem repercussões sistêmicas. 

Descarta, assim, quaisquer procedimentos com finalidades estéticas (tatuagens, 

piercings, cutting) assinalando, todavia, o seu caráter recorrente, impulsivo e 

premeditado. 

Nesta pesquisa, denomina-se automutilação todo caso de autoagressão contida 

nas categorias X78 e X79 do CID-10, do tipo Impulsivo conforme Favazza (1996). 

Assim, considera-se todo caso de autoagressão intencional recorrente que resulte 

direta ou indiretamente de um ato autolesivo, positivo ou negativo, com ou sem ideação 

suicida, realizado pelo próprio sujeito consciente dos seus resultados. Tais atos podem 

abranger (ou não) o uso de instrumentos contundentes e/ou perfuro-cortantes e não são 

aceitos socialmente dentro de sua própria lógica cultural. 

O Manual Prático para Estabelecimento e Manutenção de Sistemas de 

Vigilância para Tentativas de Suicídio e Autoagressão da OMS de 2016 já apontava 

para dificuldades técnicas no mapeamento das tentativas de suicídio não as distinguindo 

claramente de episódios autolesão deliberada não suicida, considerando-se também a 

complexidade da concepção de ideação suicida (pensar/ planejar) ainda em discussão no 

foro acadêmico (WHO, 2016).  

Tais dificuldades se materializam na própria fonte da coleta de dados via 

questionários e/ou na interpretação dos registros de tratamento médico para autolesão 

fornecidos pelos departamentos de emergência, ambulatórios de hospitais e outras 

instalações sanitárias. O principal desafio consiste em distinguir casos de autolesão não 

suicida e episódios de autolesão suicida (WHO, 2016). 

 

 



49 

 

A Figura 1 ilustra o processo de triagem inicial realizado em clínicas e 

hospitais para onde são encaminhados os autores/vítimas dos casos de violência 

autoprovocada. 

Figura 1 – Exclusão e Inclusão de casos de violência autoinflingida adotadas pelos 

estabelecimentos de saúde 

 

Fonte: WHO, 2016 (Traduzido). 

 

O modelo adotado pelos estabelecimentos de saúde geralmente visa à Atenção 

Básica à Saúde, no âmbito individual e coletivo e, neste caso, refere-se ao tratamento 

dos danos causados por indivíduos envolvidos em comportamentos autolesivos. 

Observa-se, no entanto, que ao final da aplicação dos critérios de exclusão e inclusão 

dos casos da violência autoprovocada ainda não se chega a uma diferenciação entre 

tentativas de suicídio e casos de autolesão deliberada não suicida, o que denota a 

requisição de um exame das variáveis e circunstâncias de cada caso em particular. 

Convém também destacar a ausência de consenso tanto no âmbito acadêmico 

quanto profissional a respeito das terminologias utilizadas para designar as lesões 

autoprovocadas intencionalmente assim como há uma heterogeneidade dos motivos 

relatados pelas pessoas que se envolvem em condutas autolesivas.  Mesmo em registros 

de dados hospitalares, o termo "tentativa de suicídio" poderia ser facilmente confundido 

com qualquer tipo de comportamento autolesivo deliberado, apresentando-se como: 

comportamento suicida não fatal, auto ferimento suicida, auto ferimento não suicida, 

parassuicídio, violência autodirigida, comportamento auto prejudicial, autolesão 

deliberada, etc. (WHO, 2016). 
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Quanto à sua frequência na população, para efeito de análise, ainda não 

existem estatísticas (índices, coeficientes, taxas ou indicadores) para dimensioná-la uma 

vez que dados sobre automutilação ainda não se tonaram domínio público, pois ainda 

não havia notificação compulsória dos casos no Brasil até ao final do ano de 2019. Os 

dados disponíveis dizem respeito aos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde 

os quais tratam particularmente de suicídio e de tentativas de suicídio e aos estudos 

realizados em escolas, clínicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e na Internet 

(blogs, comunidades virtuais e redes sociais). 

Quanto ao modo de distribuição, os estudos apontam a prevalência do 

fenômeno entre adolescentes e jovens nos últimos 25 anos. Ao contrário das taxas de 

suicídio, mormente praticado por indivíduos do gênero masculino, tanto nas condutas 

autolesivas como nas tentativas de suicídio prevalece o gênero feminino. No que diz 

respeito à sua evolução, considera-se a frequência do recurso à automutilação, 

associando-a com algum transtorno mental, a presença (ou não) da ideação suicida, a 

experimentação de alguma vivência traumática ou a detecção de algum estágio 

depressivo (GIUSTI, 2013; GONÇALVES, 2016; WHO, 2014). 

Por se tratar de um fenômeno multifacetado, apontam-se diversos fatores de 

risco para a ocorrência da automutilação. Em sua tese, Giusti (2013) frisa as 

experiências traumáticas as quais, de alguma forma, influenciam no desenvolvimento da 

automutilação. No último decênio, com a emergência das mídias eletrônicas, porém, 

costuma-se associar a automutilação com eventos tais como: depressão, ansiedade, 

bullying e cyberbullying, jogos on-line de risco e a influência das redes sociais. 

Nesse contexto, Arantangy et al (2018) posicionam-se apontando múltiplos 

fatores que concorrem para a ocorrência cada vez maior e mais frequente dos casos de 

automutilação entre pessoas economicamente ativas, dentre os quais se destacam a 

dependência do consumo de cibercultura. 

Nas palavras de Arantangy et al, 

 [...] A dependência de internet, um problema cada vez mais observado, está 

associada a maior risco de automutilação, suicídio e depressão. O fato de 

poder utilizar suas próprias imagens e falar anonimamente desse assunto em 

chats permite maior exposição da situação; enquanto alguns buscam novas 

modalidades para se ferir, outros usam os fóruns para obter empatia, apoio e 

discutir a segurança de algumas formas de mutilação. Um dos importantes 

achados [...] foi a constatação de que o cyberbullying aumenta o risco de 

automutilação e suicídio na vítima de bullying (ARANTANGY et al, 2018). 
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Nesse sentido, é que se afirma que o próprio contexto de isolamento social 

ocasionado pela pandemia da COVID-19 tenderia, em alguns casos, a agravar os fatores 

de risco da automutilação na medida em que aquele rompe e/ou reconstrói as formas de 

sociabilidade ao passo que altera a rotina dos indivíduos concretizando ainda que 

forçosamente o que Manuel Castells (1999) já denominava como “cultura virtual do 

real” como:  

[...] um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência 

simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente imersa em 

uma composição de imagens virtuais no mundo do faz-de-conta, no qual as 

aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, 

mas se transformam na experiência (CASTELLS, 1999, p. 459). 

 

É no interior dessa nova configuração socioespacial que se assiste ao seguinte 

paradoxo: Se de um lado, os indivíduos encontram-se extremamente “conectados” uns 

aos outros por meio de recursos audiovisuais altamente interativos do ambiente on-line: 

relação no trabalho via e-mail e/ou videoconferências; vida social exposta em redes 

sociais; relações de compra e pagamento de contas via Internet ou aplicativos Mobile; 

estudos à distância mediado por sistemas de ensino ou plataformas on-line; de outro 

lado, eles também se queixam constantemente de algum tipo de sofrimento psíquico em 

decorrência do que comumente denominam como sentimentos de solidão e/ou vazio, 

além dos casos de abusos físicos e/ou psicológicos. 

Antecipando-se a essa realidade Èmile Durkheim, já nos fins do século XIX e 

início do século XX, apontava que o aumento progressivo das taxas de suicídio poderia 

ser um indicativo de um elevado nível de “pobreza moral” consubstanciando-se em:  

“[...] correntes de depressão e de desencanto que não emanam de nenhum 

indivíduo em particular, mas que exprimem o estado de desagregação em que 

se encontra a sociedade. Elas traduzem o afrouxamento dos vínculos sociais, 

uma espécie de astenia coletiva, de mal estar social” (DURKHEIM, 2000, p. 

265). 

 

Conjuminando a dimensão subjetiva e o contexto social, observa-se que 

situações adversas como perda do emprego, crises políticas e econômicas, quebra de 

vínculos familiares e de relacionamentos interpessoais também potencializariam casos 

de tentativas de suicídio e de automutilação ao fragilizar o lado psicológico dos 

indivíduos, sobretudo daqueles considerados como grupo de risco para condutas 

autolesivas. 

Durkheim (2000) afirma que esses tipos de “perturbações de ordem coletiva” 

produziriam uma série de rearranjos no corpo social ocasionando o aumento do número 
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de suicídios, sejam estes momentos períodos de prosperidade ou de depressão 

econômica. Tais momentos acarretariam o afrouxamento das regras sociais e a perda de 

referências conduzindo as pessoas a espaços anômicos
15

 onde as mesmas estariam mais 

vulneráveis à prática de comportamentos autodestrutivos. Não por acaso, elencamos a 

ocorrência gradual e frequente das autolesões com ou sem ideação suicida. 

Nesse sentido, espera-se que a adoção da PNPAS (BRASIL, 2019a) contribua 

para dimensionar os dados sobre a violência autoprovocada a fim de que se possa 

realizar futuramente uma avaliação diagnóstica do seu quadro epidemiológico que 

culmine em políticas públicas viáveis e eficazes. Desse modo, para conclusão deste 

tópico, elencam-se os principais pontos da Lei nº 13.819/ 2019 que amparam o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Dentre os objetivos da PNPAS listados em seu Art. 3º, destacam-se:  

VI - informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância 

das lesões autoprovocadas como problemas de saúde pública passíveis de 

prevenção; 

VII - promover a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, 

envolvendo entidades de saúde, educação, comunicação, imprensa, polícia, 

entre outras; 

VIII - promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e o 

aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre 

automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados, envolvendo a 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os estabelecimentos de 

saúde e de medicina legal, para subsidiar a formulação de políticas e tomadas 

de decisão; 

IX - promover a educação permanente de gestores e de profissionais de saúde 

em todos os níveis de atenção quanto ao sofrimento psíquico e às lesões 

autoprovocadas (BRASIL, 2019a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 A anomia na acepção durkheimiana refere-se à falta de uma regulamentação social capaz de assegurar a 

integração do individuo ao corpo social. Isso decorre do desequilíbrio entre as aspirações/ desejos dos 

indivíduos e a capacidade dos meios existentes para satisfazê-las formando assim, os espaços anômicos, 

locus do enfraquecimento dos vínculos sociais e da perda da capacidade de a sociedade regular o 

comportamento dos indivíduos, ocasião favorável ao suicídio. 
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Diante disso, a lei estabelece que: 

Art. 6º Os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de 

notificação compulsória pelos: 

I - estabelecimentos de saúde públicos e privados às autoridades sanitárias; 

II - estabelecimentos de ensino públicos e privados ao conselho tutelar 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência autoprovocada: 

I - o suicídio consumado; 

II - a tentativa de suicídio; 

III - o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida. 

§ 2º Nos casos que envolverem criança ou adolescente, o conselho tutelar 

deverá receber a notificação de que trata o inciso I do caput deste artigo, nos 

termos de regulamento. 

§ 3º A notificação compulsória prevista no caput deste artigo tem caráter 

sigiloso, e as autoridades que a tenham recebido ficam obrigadas a manter o 

sigilo. 

[...] 

§ 5º Os estabelecimentos de ensino públicos e privados de que trata o inciso 

II do caput deste artigo deverão informar e treinar os profissionais que 

trabalham em seu recinto quanto aos procedimentos de notificação 

estabelecidos nesta Lei (BRASIL, 2019a). 

 

A instituição da PNPAS, a partir de 2019, consequentemente, tornou 

obrigatória a discussão da temática da violência autoprovocada no ambiente escolar. 

Contudo, é preciso frisar que, para além da formalidade do registro, faz-se necessário 

que esta temática seja tratada à luz do conhecimento científico já produzido de modo a 

não tratar os efeitos da violência autoprovocada, mas contemplar as suas causas com 

vistas à totalidade das relações em que tal objeto encontra-se inserido visando, 

inclusive, evitar posteriores constrangimentos aos indivíduos envolvidos em tais 

práticas. 

Considerando-se o fato de que o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IFMA) já dispõe de uma “arquitetura” própria para tomada de 

ações preventivas quanto à ocorrência de violência autoprovocada consolidada em seu 

Plano Institucional de Saúde Mental, Prevenção do Suicídio e da Automutilação 

(PISMPSA) desde o ano de 2018, a PNPAS passaria agora a regulamentar as ações já 

promovidas nos Campi que compõem a sua rede perpassando desde a capacitação de 

servidores; a promoção de campanhas educativas, de orientação e acompanhamento da 

saúde mental dos discentes; a notificação compulsória de casos suspeitos ou 

confirmados de violência autoprovocada até ao encaminhamento a unidades públicas de 

atendimento de saúde mental. 
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2.1.3 Automutilação: do que estamos falando? 

Nas últimas décadas, a automutilação tornou-se um fenômeno mundialmente 

reconhecido como problema de saúde pública e que tem se alastrado gradativamente 

entre o público jovem, especialmente por meio das redes sociais. Constitui, portanto, 

um tema frequente nas agendas de saúde dos países membros da OMS, emergindo na 

vitrine das políticas de prevenção do suicídio. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 traz, em seu Artigo 3º, o direito à vida 

como um direito fundamental, adotado em praticamente todas as constituições dos 

países capitalistas ocidentais, embora com algumas ressalvas no que diz respeito à 

eutanásia e/ou à pena de morte (ONU, 1948). 

Ressalte-se a excepcionalidade dos Estados Unidos da América que, apesar de 

membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU) e partícipe ativo do seu 

Conselho de Segurança, admite tanto a eutanásia ou “suicídio assistido” quanto a pena 

de morte, tendo ocupado o 7º lugar no ranking mundial dos países que mais praticaram 

a pena de morte em 2018, segundo dados da Anistia Internacional (AMNESTY 

INTERNATIONAL, 2019). 

O primeiro relatório mundial sobre suicídio da OMS, publicado em 2014, 

denominado “Preventing Suicide: a imperative global” retratou o quadro da 

epidemiologia global do suicídio e das tentativas de suicídio, os seus fatores de riscos e 

as intervenções preventivas. O documento teve como objetivo reivindicar a prevenção 

do suicídio enquanto prioridade das agendas globais de saúde e políticas públicas, além 

de incentivar e apoiar os países-membros a desenvolverem estratégias preventivas em 

uma abordagem multisetorial (WHO, 2014). 

O suicídio é uma das condições prioritárias do “Mental Health Gap Action 

Programme (MHGAP)”, o programa de Saúde Mental da OMS que oferece aos países 

orientação técnica para expandir a prestação de serviços e cuidados para pessoas com 

transtornos mentais e/ou que fazem uso de substâncias. No Plano de Ação de Saúde 

Mental 2013-2020, os Estados-Membros da OMS se comprometeram a trabalhar o 

objetivo global de redução das taxas de suicídio em 10% até este ano (WHO, 2014). 

Além disso, a taxa de mortalidade por suicídio configura como indicador 3.4.3 

da meta 3.4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Espera-se, até 2030, 
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reduzir em um terço da mortalidade precoce por doenças não transmissíveis via 

prevenção e tratamento, e promoção da saúde mental e do bem-estar (IPEA, 2018). 

Segundo dados da OMS, estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa se mata 

no mundo, totalizando 800 mil mortes por ano. No Brasil, em média, uma pessoa se 

mata a cada 47 minutos. Em 2016, a República Federativa do Brasil ocupou o 113º 

lugar no ranking mundial da taxa de suicídio (6,5 mortes a cada 100.000 habitantes) e o 

8º lugar entre os países com maior número total de suicídios, totalizando 13.467 mortes 

por ano, ficando atrás de países como a República da Índia (215.872), República 

Popular da China (136.267), Estados Unidos da América (49.394), Federação Russa 

(44.673), Japão (23.684), República Federal da Nigéria (17.710) e República da Coreia 

(13.677) (WHO, 2019). 

Em contrapartida, o fenômeno da depressão tem se consolidado como o “mal-

estar” mais frequente na população mundial. De acordo com a OMS, mais de 322 

milhões de pessoas, de todas as faixas etárias, sofrem de depressão no mundo, com um 

aumento significativo de 18,4% no período 2010-2015. Estima-se que até 2020, esta 

será a segunda maior causa de incapacitação laboral e, alcançará em 2030, a primeira 

posição segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS / OMS BRASIL, 

2018). 

Não por acaso, as práticas de automutilação, associadas ou não a um quadro 

depressivo, ganham espaço nas escolas onde iniciam, na maioria dos casos, a partir dos 

14 anos de idade, tornando-se um grave problema de saúde pública, embora índices 

sobre tais práticas ainda não sejam contabilizados, no Brasil, pelas estatísticas do 

Ministério da Saúde. 

No entanto, questões relacionadas a comportamentos autolesivos no Brasil só 

ganharam visibilidade como problema de saúde pública e de ordem social a partir da 

segunda metade dos anos 2000, período em que redes sociais e fóruns virtuais de 

compartilhamento de experiências autolesivas disseminaram-se rapidamente. Jogos on-

line de risco como “Baleia Azul”, “Jogo da Asfixia”, o “Desafio do Sal e Gelo” e o 

“Desafio da Momo”, por exemplo, “viralizaram” fazendo sucessivas vítimas em várias 

partes do mundo. 

Sabendo que, na maioria dos casos de automutilação, os envolvidos geralmente 

são retratados como adolescentes e jovens, compete-nos agora definir os elementos para 

essa caracterização. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por exemplo, em 
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seu artigo 2º, classifica como “adolescentes” as pessoas na faixa etária “entre 12 e 18 

anos” (BRASIL, 1990) enquanto o Estatuto da Juventude considera “jovens” as pessoas 

com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade (BRASIL, 2013). 

Observa-se, neste ponto, o fenômeno anunciado por Peralva (1997) como a 

“cristalização das idades da vida” marcada, sobretudo, pela intervenção do Estado que 

toma a si, de forma voluntária e sistemática, múltiplas dimensões da proteção do 

indivíduo cronologizando o seu percurso etário, a fim de estabelecer critérios de 

inclusão e exclusão ao acesso de direitos e políticas públicas. 

Segundo Brito (2011) a adolescência é um período de transição entre a infância 

e a fase adulta, em que ocorrem mudanças físicas, psíquicas, sociais e que exigem do 

indivíduo uma permanente adaptação a esta fase de desenvolvimento, prevalecendo a 

(re)organização da sua própria identidade. 

Checchia (2010) alerta sobre a necessidade de superação da visão naturalizante 

da adolescência compreendendo-a enquanto “construção histórico-social” segundo os 

padrões da sociedade em que os indivíduos ditos adolescentes estão inseridos. À vista 

disso, observa que a adolescência deve ser discutida tanto de forma objetiva ao traçar-se 

uma faixa etária específica quanto uma representação de um fato psicossocial 

determinado por circunstâncias sociais e econômicas de cada sociedade. 

Ao analisar sobre o fenômeno da juventude Schmidt (2001) conclui que as 

noções de “juventude e adolescência indicam fenômenos históricos e sociais (…), com 

diversidades internas, mas cujos componentes compartilham elementos culturais e 

atitudinais comuns, próprios da sua geração”. 

Adotar-se-á, no entanto, a perspectiva de juventude de Dayrell (2003) e Peralva 

(1997) para quem que a juventude é tanto uma fase biopsíquica do desenvolvimento 

humano quanto uma construção socialmente construída e historicamente situada em um 

campo de disputas políticas pela construção de uma identidade própria como sujeito de 

saberes, experiências e desejos que age no e sobre o mundo. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Artigo 5º, 

traz explícito o direito à vida como um direito fundamental, ao ampliar o entendimento 

deste a uma existência digna com a proibição da tortura, de penas de caráter perpétuo, 

de trabalhos forçados e cruéis ou de outras situações que acometam a integridade física 

ou psíquica dos indivíduos (BRASIL, 1988). 
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Em 2006, o Ministério da Saúde (MS) lançou a Portaria nº 1.876/2006, que 

instituiu as Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio (DNPS), implementadas 

em todas as unidades federadas respeitadas as competências das esferas de gestão 

federal, estadual e municipal. Nesse mesmo ano, publicou-se o Manual de Prevenção do 

Suicídio dirigido aos profissionais das equipes de saúde mental dos serviços de saúde, 

principalmente aos dos CAPS como parte da Estratégia Nacional de Prevenção do 

Suicídio (BRASIL, 2006). 

No ano de 2011, o MS emitiu a Portaria nº 3.088/ 2011, instituindo a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), uma importante medida no “acompanhamento” e “tratamento 

digno” às pessoas que necessitam de atenção psicossocial (BRASIL, 2011). 

Art. 3º São objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial: 

I - ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; 

II - promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas e suas famílias aos pontos de atenção; e 

III - garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes 

de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, 

do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. 

 (BRASIL, 2011). 

 

Em 2014, por meio da Portaria nº 1.271/2014, o MS definiu a Lista Nacional 

de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 

serviços de saúde públicos e privados, tornando as tentativas de suicídio e o suicídio 

agravos de notificação compulsória imediata em todo o território nacional (BRASIL, 

2014). 

Em 2017, o Ministério da Saúde publicou o Boletim Epidemiológico de 2017 e 

a Agenda de Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção 

da Saúde Mental no Brasil 2017-2020, dando atenção especial aos casos de violência 

autoprovocada, ao dotar de atenção especial “(...) autoagressões, automutilações e 

tentativas de suicídio cujo desfecho não resulte em óbito” (BRASIL, 2017b). 

Cabe destacar que nesse ano, a Região Nordeste ocupou o 2º lugar com maior 

número de óbitos por causas externas classificadas como lesões autoprovocadas 

totalizando 2.980 casos, ficando atrás da Região Sudeste, com 4.640 casos, segundo 

dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), 

referentes ao ano de 2017 (BRASIL, 2017a). 
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Enquanto isso, o Estado do Maranhão registrou 315 óbitos causados por lesões 

autoprovocadas, ocupando a 12ª posição entre os 26 Estados da Federação e o Distrito 

Federal. Já entre as capitais, São Luís registrou 38 óbitos por causas externas 

classificadas como lesões autoprovocadas voluntariamente, ocupando a 16ª posição 

entre as 27 capitais brasileiras. Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é 

considerado tabu (BRASIL, 2017a).  

Em 2019, entrou em vigor a Lei Federal nº 13.819/2019, a qual instituiu a 

PNPAS, a ser implementada pela União, numa rede de cooperação entre os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. Nela, define-se a violência autoprovocada como um 

problema de saúde pública “passível de prevenção” com destaque para o suicídio 

consumado, a tentativa de suicídio e a automutilação, com ou sem ideação suicida 

(BRASIL, 2019a). 

A Figura 2 mostra a evolução das Políticas Públicas de Prevenção do Suicídio 

e da Automutilação no Brasil dos anos 2006 a 2019, com base nas ações do MS e do 

Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal. 

Figura 2 – Linha do tempo das Políticas Públicas de Prevenção do Suicídio e da 

Automutilação no Brasil 

  

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Além disso, os estabelecimentos públicos e privados de ensino e de saúde 

tornam-se responsáveis compulsoriamente a notificar casos suspeitos ou confirmados de 

violência autoprovocada devido à inexistência de dados oficiais, além daqueles obtidos 

a partir dos prontuários de atendimentos médico-ambulatoriais em clínicas e hospitais 

(BRASIL, 2019c). 

Em virtude dessa lei, o governo do Estado Maranhão sancionou a Lei Estadual 

nº 11.192/2019, a qual instituiu a Política Estadual de Prevenção da Automutilação e do 

Suicídio (PEPAS) no Estado, listando os órgãos competentes e as instituições a serem 

envolvidas nessa política preventiva, tais como: o Conselho Tutelar (CT), o Centro de 

Valorização da Vida (CVV) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS’s) 

(MARANHÃO, 2019). 

No Estado do Maranhão, o índice de suicídios aumentou nos últimos anos e sua 

capital, São Luís, figura entre as capitais brasileiras que tiveram maior crescimento no 

número de mortes por suicídio na população jovem nos anos 2005-2015. Em 2015, o 

número de suicídios no Estado do Maranhão representou 5,3% das mortes violentas por 

causas externas, porém esse número vem se expandindo. Entre os anos de 2010 e 2015, 

o aumento do número de suicídios no Estado do Maranhão atingiu o patamar de 155%. 

Já entre os jovens, entre 15 a 29 anos de idade, o crescimento do número de suicídios 

foi ainda maior, atingindo cerca de 212,1% de acordo a Nota Técnica publicada pela 

Sociedade Maranhense de Direitos Humanos no ano de 2017 (SMDH, 2017).  

Na esfera municipal, há o Projeto de Lei nº 193/2019, que institui a Política 

Municipal de Prevenção da Automutilação e do Suicídio (PMPAS) no âmbito do 

município de São Luís – MA, de caráter preventivo com estratégias socioeducativas por 

meio da promoção de palestras e seminários sobre diagnóstico de ideação suicida e 

práticas autolesivas, bem como o monitoramento de possíveis casos para avaliação e 

cuidado, promovendo a interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar com 

esse segmento. 

No cenário político e social, além de uma política preventiva para a 

automutilação e suicídio, também foi implantada uma política corretiva ou coercitiva. 

Trata-se da Lei Federal nº 13.968/2019, que altera o Decreto-Lei nº 2.848/1940 do 

Código Penal (BRASIL, 2019b), e modifica o crime de incitação ao suicídio ao incluir 

as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a 

quem a pratique. Configuração que bem poderia ser chamada, à moda de foucaultiana, 

de “vigiar e punir”. 
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Se, de um lado, observa-se um avanço significativo nas políticas públicas de 

saúde voltadas à atenção de pessoas com sofrimento psíquico com a criação de uma 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); de outro, observa-se que a saúde mental torna-se 

uma responsabilidade compactuada pelos estabelecimentos de saúde, de ensino e pelos 

órgãos de Segurança Pública. 

A legislação brasileira toma o problema da automutilação passível de prevenção 

pelo mapeamento de situações de risco ou vulnerabilidade e assistência psicossocial, 

como também de correção, com o endurecimento da lei penal ao redimensionar o 

caráter do crime de incitação ao suicídio, estendendo-a ao encorajamento e incitação de 

condutas autolesivas, resultantes ou não em óbitos. 

Diariamente são registradas ocorrências de adolescentes envolvidos em 

condutas autolesivas sendo encaminhados ao acompanhamento psicológico e/ou 

psiquiátrico. Estes casos frequentemente são descobertos no ambiente escolar e 

encaminhados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), algumas vezes por colegas 

e/ou professores. Na maioria das vezes, os pais desconhecem o fato, não o levam a sério 

ou tratam-no como tabu por meio do senso comum ou pelo viés religioso. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade de efetivação de políticas públicas de 

prevenção do suicídio e promoção da saúde mental por meio de um cuidado singular e 

longitudinal às pessoas que vivenciam esta situação. Some-se a isso a ausência de um 

Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, contando-se somente com a Portaria nº 1.876/ 

2006, do MS, que institui as DNPS e a Lei nº 13.819/2019, que instituiu a PNPAS e deu 

visibilidade, pela primeira vez, à questão da automutilação (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2019a). 

Se, por um lado, as práticas automutilatórias ganham relevância social nas 

mídias sociais, com a exposição da adesão e/ou do recrutamento em massa de jovens e 

adolescentes em jogos/desafios on-line; por outro lado, os próprios agentes envolvidos 

tendem a atribuí-las a um estado depressivo, não necessariamente ligado a algum 

distúrbio psiquiátrico (ADLER e ADLER, 2007). 
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Não obstante haja diversos estudos sobre automutilação, muitos deles se atêm 

às análises psicomédicas
16

, compreendendo-a ora como sintoma de patologias clínicas; 

ora como um fenômeno com uma série de implicações sociais, considerando-se o 

cenário enquanto uma realidade social complexa, contraditória e síntese de múltiplas 

determinações. Em outras palavras, a literatura aponta para uma falta de consenso sobre 

a violência autoinflingida tanto no espaço acadêmico quanto no profissional (ADLER e 

ADLER, 2007; GIUSTI, 2013). 

Observam-se também ainda poucos estudos sobre o tema na área de Ensino 

(CAPES 46), em especial, nos mestrados profissionais por ser um assunto polêmico e 

desafiador, sobretudo quando se parte do enfoque metodológico com base no 

Materialismo Histórico Dialético. 

 Somem-se a isso, as dificuldades que os profissionais da educação têm na 

compreensão/ enfrentamento dessas práticas bem como na tomada de decisões e/ou 

formas de intervenção para prevenção e/ou controle que geralmente resulta na ausência 

de uma escuta atenta dos adolescentes acerca dessas práticas (acolhimento) e tomada de 

ações que incidem sobre os efeitos e não sobre as causas propriamente ditas. 

Desta forma, problematizar as vivências que adolescentes realizam com o 

próprio corpo, suas motivações e os modos pelos quais se constroem como sujeitos seria 

uma forma de aproximação e um passo na resolução do problema central: o estigma a 

respeito da automutilação (ADLER e ADLER, 2007; GONÇALVES, 2016). 

Por outro lado, identificar quais as demandas do corpo docente possibilitará a 

construção de um produto educacional com base na realidade concreta vivenciada no 

espaço escolar e que vá ao encontro das demandas docentes e em conformidade com as 

orientações previstas pela legislação tanto no que se refere à notificação dos casos 

suspeitos ou confirmados de automutilação quanto no amparo aos adolescentes/ jovens 

vítimas e seus responsáveis. 

 Esta pesquisa então se faz necessária pela necessidade de um exame específico 

das práticas automutilatórias pelo viés sociológico, não simplesmente por tentar 

compreender os motivos e/ou criar índices, mas por auxiliar a mapear situações de risco 

e de vulnerabilidade social e, consequentemente, a tomada de ações preventivas.  

                                                 
16 Segundo Adler e Adler (2007), essas análises se pautam nos resultados obtidos a partir de estudos 

sobre automutilação desenvolvidos pela Psiquiatria, pela Psicologia e pela Psicanálise não 

necessariamente nessa ordem, mas com esse sentido. 
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Torna-se, pois, relevante posto que trabalhos integrando a dimensão 

sociológica nesta área permanecem escassos, principalmente no que se refere ao 

mapeamento de fatores psicossociais que, de alguma maneira, influenciam o aumento 

dos casos de práticas automutilatórias entre jovens em idade escolar. 

 Posto isto, munir os órgãos competentes e a sociedade civil de assuntos que 

fazem parte do seu cotidiano, mas que por vezes são tratados como tabu, 

indubitavelmente favorecerá o desenvolvimento de estratégias eficientes de prevenção 

às condutas autolesivas, tanto quanto ao encaminhamento para o tratamento adequado 

evitando maiores agravos e exposição das vítimas ao constrangimento. 

 

2.2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

Esta seção trata da caracterização da pesquisa e, para fins didáticos, optou-se 

por dividir esta seção em três partes. Na primeira parte, trata-se da descrição dos 

procedimentos sistemáticos e os critérios de escolha utilizados na realização da 

pesquisa. A segunda parte trata da caracterização do locus da pesquisa, dos 

participantes, dos instrumentos de coleta, análise e interpretação dos dados e dos 

aspectos éticos. Já a terceira parte trata do processo de mapeamento de produções 

científicas sobre a temática da automutilação que serviram de farol para a construção 

desta proposta investigativa. 

2.2.1 Caracterização Geral da Pesquisa 

O presente estudo consiste em uma pesquisa exploratória de abordagem 

qualitativa de caráter descritivo-analítica, epistemologicamente norteada pelo MHD, 

delineada como um estudo de caso realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão (IFMA), tendo como participantes de pesquisa docentes do 

Ensino Médio Integrado e dispondo como técnica e instrumentos de coleta de dados e 

de avaliação do produto educacional a aplicação de questionários com perguntas abertas 

e fechadas além da realização de entrevistas semiestruturadas. 
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O Quadro 4 ilustra o desenho da pesquisa discriminando os métodos e técnicas 

utilizados. 

Quadro 4 - Design Metodológico da Pesquisa 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Abordagem Quantitativo/ Qualitativa 

Natureza Pesquisa Interventiva 

Objetivos Pesquisa Exploratória 

Epistemologia Materialismo Histórico Dialético 

Procedimentos 
Pesquisa Bibliográfica 

Pesquisa Documental 

Instrumento de coleta de 

dados 
Questionários Semiabertos, Entrevistas semiestruturadas. 

Análise de dados Análise de Conteúdo 

Locus IFMA  

Participantes da Pesquisa Docentes do Ensino Médio Integrado (EMI) 

Produto Educacional Guia on-line para docentes do EMI acerca da automutilação 

Instrumento de Avaliação 

do Produto Educacional 
Questionários semiabertos 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Neste estudo propôs-se a análise da percepção dos docentes do Ensino Médio 

Integrado que atuam no IFMA a respeito da temática da automutilação com vistas ao 

desenvolvimento de um material interativo sob o formato de um guia on-line, a ser 

disponibilizado na Plataforma eduCAPES.  

Com base na identificação das lacunas formativas dos profissionais quanto à 

temática, propõe-se a construção de um guia voltado para docentes do Ensino Médio 

Integrado do IFMA cujo objetivo é divulgar informações a respeito da prevenção da 

automutilação tendo por base a Lei Federal nº 13.819/2019 que instituiu a Política 

Nacional de Prevenção do Suicídio e da Automutilação (PNPAS). O guia se dispõe a 

amparar estes profissionais no processo de identificação dos sinais de alerta 

relacionados à prática da automutilação entre os discentes bem como no manejo de 

casos suspeitos ou confirmados com relação ao acolhimento, notificação e 

encaminhamento, em caso de situações de risco. 

Para tanto, adotou-se a pesquisa qualitativa haja vista que a mesma goza de 

merecido destaque tanto no campo educacional quanto no campo das Ciências Humanas 

ao possibilitar, segundo Gatti e André (2010, p.34), a compreensão dos “[…] processos 

escolares de aprendizagem, de relações, dos processos institucionais e culturais, de 

socialização e sociabilidade, do cotidiano escolar em suas múltiplas implicações […]”. 



64 

 

 Além disso, estas autoras defendem que: 

Todo esse conjunto de possibilidades para estudos de problemas em 

Educação ampliou o universo epistemológico da discussão dos fatos 

educacionais e permitiu, pelas novas posturas assumidas, um novo 

engajamento mais forte dos pesquisadores com as realidades investigadas, o 

que levou ao reconhecimento da relação próxima entre pesquisadores e 

pesquisados, criando um compromisso maior com as necessidades e 

possibilidades de melhorias socioeducacionais por meio de intervenções 

diretas nas realidades pesquisadas ou pelo envolvimento nos debates e na 

formulação das políticas educativas. (GATTI e ANDRÉ, 2010, p. 34). 

 

Perspectiva concorrente à proposta da linha de pesquisa Práticas Educativas na 

EPT do ProfEPT, que a qualifica como pesquisa aplicada, posto que permita investigar 

as realidades escolares, partindo-se da compreensão dos problemas existentes para 

posterior intervenção por meio de estratégias educativas que considerem enfoques 

multi/inter/transdisciplinares e tratamentos multidimensionais (ANDRÉ, 2001). 

Também se entende que esta pesquisa tende a delinear-se como um estudo de 

caso, uma vez que se pretende um envolvimento ativo do pesquisador e os agentes 

sociais relacionados (in)diretamente com a questão da automutilação no ambiente 

escolar, neste caso, foram selecionados os docentes do Ensino Médio Integrado.  

Segundo a definição de Gil, 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de 

delineamentos considerados (GIL, 2008, p. 57-58). 

 

 

O enfoque epistêmico-metodológico pautado no MHD pretendeu apreender o 

objeto de estudo em seu movimento, inserido em uma dimensão sócio-histórica, o qual 

sendo regido por múltiplas determinações também deve ser apreendido em sua 

totalidade.  

Adaptando o método para estudos no campo educacional, Martins e Lavoura 

(2018) sintetizaram os fundamentos do MHD em cinco preceitos: 

a) superação de enfoques dicotômicos; b) desvelamento do objeto de estudo 

em sua totalidade, movimento e contradições internas; c) descoberta das 

tensões consubstanciadas na intervinculação e interdependência entre forma e 

conteúdo; d) apreensão do objeto nos nexos existentes entre singularidade, 

particularidade e universalidade, ou seja, em sua historicidade e; e) captação 

dos traços essenciais do fenômeno em análise, a serem extraídos indutiva e 

dedutivamente a partir de sua aparência fenomênica. 
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Levando em consideração as categorias do método, compreende-se a violência 

autoinflingida como um fenômeno inserido em um complexo maior de relações sociais 

contraditórias, resultante da síntese de múltiplas determinações em que a sociologia 

marxiana tem muito a contribuir pela sua máxima de explicar “o social pelo social” 

ainda que a aparência fenomênica da violência autoinflingida aponte para características 

individuais. Logo, tem-se como intuito apresentar a automutilação como uma expressão 

particular da mutilação universal a que está submetida a condição humana tanto em sua 

dimensão material quanto simbólica, derivada substancialmente das relações sociais ora 

existentes (MARX, 2010). 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa, tomou-se por base as proposições de 

Wright Mills (2009) com a intenção de abranger aqueles (in)diretamente interessados na 

questão da prevenção da violência autoinflingida no ambiente da EPT. 

No presente caso, comecei a usar minhas observações e experiências diárias. 

Pensei primeiro em minhas experiências anteriores [...], depois fui conversar 

com aqueles que, a meu ver, podiam ter experimentado ou considerado tais 

questões. De fato, nessa altura, comecei a alterar o caráter da minha rotina de 

maneira a incluir nela (1) pessoas que estavam entre aqueles que eu queria 

estudar, (2) pessoas em estreito contato com eles e (3) pessoas usualmente 

interessadas neles de alguma maneira profissional (MILLS, 2009, p.28). 

 

Quanto aos procedimentos utilizados neste estudo destacam-se a pesquisa 

bibliográfica a partir da consulta de artigos, dissertações, teses e livros paralelamente à 

pesquisa documental a partir da consulta de documentos, leis, portarias, dentre outros.  

Quanto ao plano de execução, propôs-se enquanto primeira etapa da pesquisa o 

levantamento das fontes documentais e revisão bibliográfica, considerando-se 

publicações expressas em livros e em revistas científicas contextualizadas ao tema 

proposto. Após este levantamento, realizou-se a seleção, leitura, organização e análise 

desse referencial, objetivando adquirir embasamento teórico imprescindível para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Nessa etapa, teve-se como atividades: levantar dados a respeito da violência 

autoinflingida/ automutilação a nível mundial, nacional e estadual; identificar políticas 

referentes à prevenção do suicídio e da automutilação no cenário brasileiro; localizar 

manuais específicos para profissionais da educação a respeito da automutilação; 

identificar projetos do IFMA relativos à prevenção do suicídio e da automutilação e 

retratar o Estado da Arte da produção científica brasileira nessa temática. 
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Na segunda etapa, teve-se como atividade a elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados, a qual culminou na construção do roteiro dos questionários semiabertos 

a serem aplicados à equipe docente do Ensino Médio Integrado do IFMA. 

Logo após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Maranhão (CEP/ UFMA) e a obtenção da anuência 

institucional para o desenvolvimento da pesquisa e o apoio da gestão escolar e dos 

docentes, lançou-se mão da observação participante objetivando uma posterior imersão 

no espaço de sociabilidades que a dinâmica da instituição disponibiliza por meio do seu 

cotidiano, respeitando-se as condições impostas pela conjuntura do isolamento social 

devido à pandemia do COVID-19. 

Nas palavras de Gil (2008, p.103), 

A observação participante, ou observação ativa, consiste na participação real 

do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o 

papel de um membro do grupo. Daí por que se pode definir observação 

participante como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de 

um grupo a partir do interior dele mesmo. (GIL, 2008, p.103) 

 

Para além da observação participante, a metodologia adotada neste estudo 

privilegiou a pesquisa descritiva, na análise da literatura existente sobre o objeto de 

estudo buscando integrar pesquisa bibliográfica, estudos quantitativos e qualitativos.  

A terceira etapa da pesquisa consistiu na coleta de dados. Nela buscou-se a 

identificação das demandas de formação dos profissionais na temática e de material 

específico para o público-alvo da pesquisa e para a realidade do Campus, respeitando-se 

as normas da Instituição. 

Nessa etapa, estava prevista a aplicação dos questionários semiabertos com 

docentes do Ensino Médio Integrado com membros da equipe docente do Ensino Médio 

Integrado tendo em vista o estreito contato destes com os estudantes. Nesse sentido, 

buscou-se captar o relato de experiências destes profissionais concernente ao fenômeno 

da automutilação entre jovens em idade escolar, matriculados e cursantes do EMI no 

IFMA. 

Os dados levantados pelos questionários passaram por tabulações e foram 

interpretados à luz da bibliografia proposta, respeitando-se o completo anonimato dos 

participantes da pesquisa. Em seguida, ocorreu a sistematização dos dados obtidos, 
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realizando-se uma sucinta análise de conteúdo das informações obtidas à luz do 

referencial teórico. 

A quarta etapa da pesquisa abrangeu a elaboração do Produto Educacional com 

base nos dados levantados por meio dos questionários. Este consiste em uma guia on-

line de caráter dialógico, com embasamento na Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) de 

Demerval Saviani (2011), levando-se em consideração, porém, a excepcionalidade do 

contexto de isolamento social. 

 Pretende-se que este produto atenda às lacunas formativas dos docentes da do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) que atuam na modalidade do Ensino 

Médio Integrado à Educação Profissional e Técnica de Nível Médio no Instituto Federal 

do Maranhão. Nessa etapa, foram realizadas as seguintes atividades:  

a) Aproximação do entendimento do problema alinhando-se a demanda 

dos participantes da pesquisa ao referencial teórico da pesquisa;  

b) Análise das demandas dos participantes da pesquisa demarcando os 

temas e assuntos em categorias para uma organização viável e adequada 

para o estudo;  

c) Definição do tema a ser abordado segundo as necessidades de 

informação do público-alvo;  

d) Definição dos tópicos componentes do material didático;  

e) Pesquisa bibliográfica para garantir a fidedignidade das informações 

transmitidas;  

f) Elaboração do roteiro com revisão de conteúdo por especialista da área 

de conhecimento;  

g) Diagramação do guia (e-book) por designer gráfico e ilustradores;  

h) Impressão do piloto para o processo de avaliação junto ao público-alvo; 

i) Ajustes e correções; 

j) Validação do Produto junto à Banca Examinadora; 

k) Revisão gramatical/ ortográfica do material produzido e já validado 

pela Banca Examinadora; 
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A quinta etapa consistiu na aplicação do Produto Educacional, o qual foi 

enviado para o e-mail dos participantes juntamente com a ficha de avaliação no período 

de 02 a 16 de setembro de 2021, aproveitando-se o ensejo das programações do 

Setembro Amarelo.  Na sexta etapa da pesquisa procedeu-se à realização de ajustes, 

correções e adaptações no corpo do Produto Educacional para o atendimento das 

demandas apresentadas pelo público-alvo da pesquisa.   

O processo de construção da pesquisa está ilustrado no Quadro 5: 

Quadro 5 - Fluxograma da construção da Pesquisa 

O
b

je
to

 d
e 

E
st

u
d

o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
et

o
d

o
lo

g
ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
ro

d
u

to
 

E
d

u
ca

ci
o

n
a

l 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

 

Tema: 

Violência 

autoinflingida 

entre estudantes 

do Ensino Médio 

Integrado (EMI) 

Objetivo: Identificar a percepção dos docentes do EMI que atuam 

no IFMA sobre a temática da automutilação bem como suas 

lacunas formativas neste assunto com vistas a desenvolver um guia 

on-line sobre o tema voltado para o âmbito da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT). 

Fundamentação teórica Mapeamento com Servidores Estado da Arte 

- Contexto da EPT; 

- Dados sobre violência 

autoprovocada/ 

automutilação: Mundial, 

Brasil e Maranhão; 

- Automutilação: materiais 

didáticos (escola). 

- Artigos (SciELO Brasil); 

- Dissertações e Teses do 

CTD/CAPES e da BDTD; 

- Projetos do IFMA para 

prevenção do 

suicídio/automutilação. 

- Identificação das 

demandas de formação 

dos profissionais de 

educação na temática e 

de material específico 

para a realidade da 

Instituição. 

 

- Aumento dos casos de 

tentativas de suicídio/ 

autolesões entre jovens; 

- Legislação de prevenção do 

suicídio e da automutilação 

nos níveis: nacional, estadual 

e municipal; 

- Inexistência de Plano 

Nacional de Prevenção do 

Suicídio e da Automutilação; 

- Escassez de material 

preventivo da automutilação 

no cenário brasileiro. 

- Forte ênfase nos 

âmbitos da Psicologia/ 

Psiquiatria/ Psicanálise; 

- Pouca produção sobre 

o tema voltado para o 

ambiente escolar e/ou 

com foco na atuação 

docente; 

- Nenhum material 

voltado para a EPT. 

 

 

- Levantamento das lacunas de 

informação por meio da 

aplicação de questionários e 

realização de entrevistas 

semiestruturadas. 

- Avaliação do produto 

educacional. 

GUIA ON-LINE “Como lidar com a automutilação: guia prático para docentes do Ensino 

Médio” (formato de e-book) sobre prevenção da automutilação – elaborado a partir da 

aproximação do entendimento do problema aliando-se o referencial teórico e as demandas 

dos participantes da pesquisa. 
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2.2.2 Caracterização do Locus da Pesquisa: IFMA  

O IFMA, locus desta pesquisa, oferece cursos de nível básico, técnico, 

graduação e pós-graduação para jovens e adultos. Destaque-se ainda a capilaridade 

geográfica da Instituição no Estado do Maranhão (29 campi, 3  Centros de Referência 

Educacional (em fase de implantação), 1 Centro de Referência Tecnológica (CERTEC) 

e 1 Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais )  cuja distribuição alcança 

mais de 60 munícipios maranhenses como mostra  a Figura 3. 

A escolha dessa instituição levou em conta a seriedade com que a mesma trata 

esta temática, demonstrada pela existência do seu próprio Plano Institucional de Saúde 

Mental, Prevenção do Suicídio e da Automutilação anterior à instituição da PNPAS por 

meio da Lei nº 13.819/2019. 

Figura 3- Campi e Centros de Referência do IFMA 

 

Fonte: IFMA, 2019. 
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O IFMA é uma instituição pública federal de ensino vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC). É voltada a Educação Superior, Básica e Profissional, especializada na oferta 

gratuita de Educação Profissional e Tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de 

ensino. A instituição foi criada em dezembro de 2008 por meio da Lei n° 11.892, que 

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e os 38 

(trinta e oito) Institutos Federais hoje existentes no país.  

O IFMA atende, até novembro de 2021, em torno de 22 mil estudantes nos 

cursos de modalidades presencial e a distância
17

, e oferece 195 cursos técnicos 

(presenciais e a distância), 59 cursos de graduação, 16 cursos de especialização e 5 

cursos de mestrado (3 acadêmicos e 2 profissionais). O foco de atuação dos Institutos 

Federais é o Ensino Médio (EM), em especial, de forma integrada à educação 

profissional, em que os discentes têm, em média, 14 a 17 anos. Especificamente, o 

Campus São Luís – Monte Castelo abriga 12 cursos técnicos, 8 cursos de graduação, 3 

cursos de especialização e 5 cursos de mestrado
18

, dentre estes, o Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). 

2.2.2.1 Participantes da Pesquisa 

Considerando-se que a pesquisa tem como foco a identificação de lacunas de 

informações na formação docente a respeito da Prevenção da Automutilação, os 

participantes da pesquisa foram professores lotados no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) que apresentem carreira docente no 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). A pesquisa foi 

respondida por 44 (quarenta e quatro) docentes, 1 (um) Técnico em Assuntos Estudantis 

e 1 (um) Assistente de Alunos, de forma voluntária, em conformidade com o disposto 

nas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

No IFMA, os docentes do Ensino Médio Integrado foram selecionados como 

público-alvo da pesquisa pelo fato de estarem em contato mais frequente com discentes 

com suspeitas ou casos confirmados de autolesões, partindo-se do pressuposto de que 

estes profissionais são aqueles que lidam imediatamente com os estudantes e que, por 

vezes, identificam elementos apropriados como “problemas” de aprendizagem e de 

                                                 
17

 Portal Institucional do IFMA. Portal de Dados Abertos do IFMA: relação de alunos ativos da 

Instituição a partir de 2018. Disponível em: <https://dados.ifma.edu.br/dataset/alunos>. Acesso em 25 set. 

2020. 
18

 Portal Institucional do IFMA. Cursos Ofertados por Campi. Disponível em: 

<https://portal.ifma.edu.br/cursosofertados/>. Acesso em: 25 set. 2020. 
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comportamento ao passo que articulam informações recebidas de pais, de outros 

docentes, de discentes e da equipe multiprofissional de assistência ao educando.  

A Política de Assistência ao Educando estabelece que a Equipe 

Multiprofissional de Assistência ao Educando deverá ser composta, minimamente, pelo 

Assistente Social, Pedagogo, Psicólogo, Enfermeiro ou Médico, sendo designada pelo 

Diretor Geral do Campus. Ela tem como atribuições básicas a execução e o 

acompanhamento dos Programas de Assistência Estudantil ofertadas pelo IFMA, 

incluindo entre eles o Programa de Assistência à Saúde do Estudante e o Programa de 

Acompanhamento Psicológico (IFMA, 2014b). 

No contexto do IFMA, os docentes apresentam-se como importantes 

interlocutores no processo de identificação dos sinais de alerta e encaminhamento dos 

discentes aos serviços de Saúde, de Assistência Social e de Acompanhamento 

Psicológico ofertados pela Instituição. Diante disso, considerou-se que esses 

profissionais seriam os mais indicados para apontarem as ações realizadas bem como 

aquelas necessárias no âmbito da prevenção da automutilação no ambiente escolar. 

2.2.2.2 Coleta, análise e interpretação dos dados 

O instrumento para a coleta de dados consistiu em um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, o qual foi enviado para os professores via plataforma 

Google Forms (Apêndice B). O objetivo foi traçar o perfil sociodemográfico dos 

participantes da pesquisa e investigar as percepções desses profissionais a respeito da 

automutilação no IFMA, além de identificar a se há alguma necessidade de 

(in)formação dos profissionais nessa temática. A aplicação do questionário iniciou-se na 

data de 08 de julho de 2021 e estendeu-se até a data 20 de julho de 2021.  

Foram selecionados os docentes do Ensino Médio Integrado para responder o 

questionário eletrônico via Google Forms, enviado por e-mail e/ou via aplicativo 

multiplataforma de mensagens multimídia (WhatsApp. LLC), que tinha uma duração em 

torno de 15 minutos. Para poder acessar e responder o questionário, os servidores 

deviam, obrigatoriamente, assinalar que concordavam com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) enviado como anexo ao convite para participar da pesquisa. 

Na mensagem de convite, houve uma breve explicação sobre a natureza da pesquisa, 

seu objetivo, tempo previsto para resposta e o contato dos pesquisadores.  

 



72 

 

Os contatos telefônicos dos participantes da pesquisa foram obtidos por meio 

de contatos das redes sociais da pesquisadora responsável e do seu orientador, os quais 

foram sensibilizados pela importância da realização da pesquisa. A preferência pela 

utilização de aplicativo de mensagens ocorreu pelas seguintes razões: pela agilidade da 

comunicação com o envio de mensagens instantâneas; por se constituir atualmente 

como um dos canais de maior relevância no relacionamento interpessoal e 

interinstitucional durante o período de Ensino Remoto Emergencial (ERE); pela 

possibilidade de estabelecimento de um contato mais flexível e informal com os 

participantes da pesquisa em face do total desconhecimento destes por parte da 

pesquisadora. 

A escolha da utilização do questionário semiestruturado como instrumento de 

pesquisa efetuou-se em razão da quantidade prevista de participantes da pesquisa, 

levando-se em conta o cenário de isolamento social devido à pandemia do COVID-19. 

O questionário é uma técnica de investigação social composta por um conjunto 

de questões submetidas a determinado público com o propósito de levantar informações 

sobre seus conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, etc. (GIL, 2008). Levou-se em consideração a possibilidade de se atingir um 

grande número de pessoas, ainda que geograficamente distantes; o custo da técnica; a 

possibilidade de os participantes responderem no momento em que julgassem mais 

conveniente; a disponibilidade de tempo da pesquisadora para a coleta de dados.  

Além disso, abriu-se também uma possibilidade para maior interação: a última 

pergunta do questionário oferecia ao participante da pesquisa um convite para 

manifestar-se diretamente sobre a temática por meio da entrevista semiestruturada 

conforme disposto no Apêndice C privilegiando-se a fala dos participantes, atendendo 

aos protocolos de biossegurança na modalidade remota, por software de teleconferência 

denominado Google Meet. 

A escolha da realização da entrevista semiestruturada como instrumento 

complementar de coleta de dados efetuou-se em razão da necessidade de análise das 

percepções dos participantes da pesquisa acerca da automutilação entre discentes do 

Ensino Médio Integrado do IFMA dando-se preferência à realização de entrevistas 

realizadas no âmbito on-line pela Plataforma Google Meet, levando-se em conta o 

cenário de isolamento social devido à pandemia do COVID-19. 
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A entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de dados em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo 

de obtenção dos dados que interessam à sua investigação. Constitui-se como uma 

interação social cuja forma de diálogo geralmente é assimétrica haja vista que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação (GIL, 2008). 

Adotou-se esta técnica por oferecer a possibilidade de a pesquisadora 

esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às 

circunstâncias em que se desenvolve a entrevista e por permitir além de possibilitar 

captar as representações sociais dos entrevistados sobre a temática abordada, 

proporcionando aos mesmos o momento de fala privilegiada no tom de uma conversa 

formal norteado por um roteiro preestabelecido com momentos de informalidade 

ressaltando a empatia profissional entre a pesquisadora e os entrevistados.  

Assim, os dados coletados por meio da entrevista tiveram por finalidade 

fornecer os subsídios necessários para a construção de um produto educacional que 

viesse ao encontro das necessidades dos docentes do Ensino Médio Integrado e/ou 

demais profissionais da educação interessados a respeito da violência autoinflingida na 

escola, em especial na prevenção da automutilação, por intermédio de uma proposta que 

contemplasse a sua participação. 

O corpus resultante da aplicação dos questionários e da realização das 

entrevistas foi analisado à luz do método da Análise de Conteúdo proposta por Laurence 

Bardin (2016) que define essa estratégia de análise como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2016, p. 48). 

 

 Já a análise e o tratamento dos dados coletados por meio do questionário 

ocorreram de forma quantitativa e qualitativa, buscando-se expressar os resultados em 

percentuais relativos à amostra, bem como se fazendo inferências e reflexões sobre as 

informações geradas a partir das respostas dos participantes. 

Sendo assim, optou-se por limitar a quantidade dos participantes levando-se em 

consideração a utilização desses dois instrumentos de coleta de dados (questionário e 

entrevista) bem como a necessidade de tempo para sistematização, tabulação e análise 

do material obtido. 
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2.2.2.3 Aspectos éticos 

Este projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, na data de 03 de 

junho de 2020 tendo sido aceito na data de 15 de setembro de 2020 para análise no 

Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) após a validação documental. A pesquisa foi 

aprovada pelo do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão 

(CEP/UFMA) em 02 de outubro de 2020, por meio do Parecer nº 4.316.344, com 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAEE)
19

 de nº 

38058120.0.0000.5087. 

Para garantir a observância de critérios e diretrizes éticas, a pesquisa foi 

realizada somente após a aprovação do CEP/UFMA, cumprindo rigorosamente as 

recomendações emitidas pelo mesmo. A participação na pesquisa transcorreu, de forma 

voluntária e, exclusivamente, mediante o esclarecimento e aceite do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme dispõe a Resolução nº 466/ 2012 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Assegurou-se plena liberdade aos participantes 

da pesquisa, de recusarem-se a participar ou retirarem seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização alguma (BRASIL, 2012). 

Em nenhum momento os participantes da pesquisa foram identificados(as). Os 

resultados da pesquisa poderão ser publicados, mas as identidades dos(as) mesmos(as) 

serão preservadas. Nenhum participante teve gasto e/ou ganho financeiro por participar 

na pesquisa. Foram resguardados os princípios éticos das Pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais conforme dispõe a Resolução nº 510/2016 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2016). 

Os riscos, da participação na pesquisa, consistiram em no máximo ter a 

identidade revelada, mas garantiram-se todos os cuidados foram tomados no intuito de 

evitar que tal evento porventura acontecesse. Este tipo de pesquisa não trouxe riscos à 

integridade física dos sujeitos pesquisados. O benefício foi a contribuição para o 

esclarecimento das questões que envolvam o tema da automutilação a partir da 

perspectiva docente, possibilitando formular estratégias de abordagem e ensino acerca 

do tema no ambiente da Educação Profissional e Tecnológica. 

                                                 
19

 Significa Certificado de Apresentação de Apreciação Ética. Trata-se de um código numérico que 

identifica o projeto de pesquisa e cujos seis primeiros dígitos correspondem a sequencial para todos os 

projetos submetidos, seguida de dois dígitos correspondentes ao ano da submissão, um dígito verificador, 

quatro dígitos referentes ao Centro onde será realizado o estudo e os quatro últimos dígitos referentes ao 

código do Comitê de Ética que analisou o projeto. Neste caso, o código do CEP da UFMA é o nº 5087. 
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Também se assegurou que a pesquisadora responsável, ao constatar qualquer 

risco ou dano significativos aos participantes da pesquisa, previstos, ou não, no TCLE, 

comunicasse o fato, imediatamente, ao Sistema do CEP da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), a fim de avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de 

adequar ou suspender o estudo conforme disposto na Resolução nº 466/2012 do CNS 

(BRASIL, 2012). 

2.2.3 Levantamento de Artigos, Dissertações e Teses 

Para a realização desta pesquisa previu-se como uma importante etapa de 

trabalho a sondagem a respeito das produções científicas sobre a automutilação (e 

termos correlatos) realizadas no período de 2009 a 2020, a fim de melhor situar o 

problema a ser investigado localizando, sobretudo, as áreas do conhecimento que 

melhor contribuíram para o esclarecimento da temática bem como as principais 

variáveis reivindicadas nesses estudos. 

Desta maneira, foram utilizadas técnicas prospectivas apropriadas como 

ferramentas capazes de agregar valor às informações do presente, transformando-as em 

conhecimento de modo a subsidiar a construção de estratégias e identificação de rumos 

e oportunidades futuras que favorecessem, posteriormente, a tomada de decisão tal 

como já alertava Oliveira (2001). 

Nesse sentido, a análise prospectiva presente neste estudo não se propôs a 

esgotar o tema, mas como bem dizia Santos et al (2010), ela visou “identificar 

tendências e possíveis correlações entre as variáveis investigadas” por diferentes áreas 

do conhecimento sobre a violência autoinflingida e, mais especificamente, a 

automutilação com a finalidade de contribuir para o avanço teórico-metodológico a 

partir das abordagens existentes e que, de uma vez, possam ser úteis, preferencialmente 

para o âmbito da EPT.  

Sendo assim, estudos de prospecção constituem uma ferramenta básica de 

planejamento estratégico que, apropriada também pelas Ciências Humanas, 

fundamentam escolhas e tomadas de decisão antes e durante a investigação científica 

com base em fatos, variáveis socioculturais e econômicas, paradigmas epistemológicos, 

ambiente legal e institucional, dentre outros aspectos. 

Este levantamento foi realizado entre as datas de 07 de dezembro de 2019 a 06 

de junho de 2020.  A prospecção científica de caráter quantitativo foi desenvolvida a 

partir de pesquisas de instituições brasileiras de Pós-Graduação publicadas nas bases de 

dados do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior (CTD/CAPES), da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e na Plataforma SciELO (Coleção SciELO Brasil). As etapas do 

processo de pesquisa estão demonstradas na Figura 4. 

Figura 4 – Etapas do processo de mapeamento das produções científicas a respeito 

da violência autoinflingida. 

  

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Inicialmente, foram consultadas dissertações e teses produzidas de 2009 até 

2019 (período de amplo debate e ações do MS e diversos setores da sociedade civil para 

a prevenção do suicídio), no CTD/CAPES e na BDTD. Em seguida, foi realizada uma 

busca por artigos na Plataforma SciELO (Coleção SciELO Brasil). Ao todo, foram 

selecionados trabalhos utilizando-se como descritores a tipologia da violência 

(“violência autoinflingida” / “violência autoprovocada”), natureza da violência 

(“autolesões”) e especificidade da violência (“automutilação”). Os termos supracitados 

foram pesquisados no título, resumo, palavras-chave e corpo do texto, respectivamente. 

Tal classificação obedeceu à classificação de atos violentos adotados pela OMS. 

A tipologia proposta pela OMS indica três grandes categorias de violência: a violência 

coletiva, a violência autoinflingida e a violência interpessoal. O conjunto pertencente à 

violência autoinflingida compreende de um lado comportamentos suicidas (tentativas de 

suicídio e suicídio) e autoabusos (autolesões e automutilações) (KRUG et al, 2002). 

Durante a coleta de dados foi estabelecido um prazo correspondente aos últimos 

dez anos (2009-2019). Quanto ao tipo de documento, priorizaram-se artigos, 

dissertações e teses de Pós-Graduações brasileiras stricto sensu no idioma português.  

Para atingir os objetivos desta pesquisa, o monitoramento científico foi delimitado aos 
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seguintes eixos: 1- Psicologia; 2- Educação; 3 - Ciências Sociais (Sociologia e 

Antropologia). Assim, foram selecionadas dissertações e teses de todo o território 

nacional contabilizando 153 (cento cinquenta e três) textos. O processo de seleção vem 

representado na Figura 5. 

Figura 5 – Fluxograma de seleção de artigos, dissertações e teses nos repositórios 

do CTD/ CAPES, BDTD e SciELO Brasil. 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Para a seleção dos textos de interesse para esta pesquisa, os 153 (cento cinquenta 

e três) artigos, dissertações e teses, foram analisados na seguinte ordem: instituição a 

que pertencem, área de conhecimento, título, resumo e palavras-chave. O objetivo da 

busca foi o de encontrar materiais e/ou dados para análise das produções discursivas 

sobre o fenômeno da automutilação, tanto no âmbito acadêmico quanto profissional, das 

áreas de conhecimento que se relacionam diretamente com a EPT.  

32 RESULTADOS 

ELIMINADAS AS DUPLICIDADES 

3º FILTRO 

29 RESULTADOS 13 RESULTADOS 5 RESULTADOS 

Exclusão dos trabalhos não pertencentes ao eixo de Psicologia, Educação e Ciências Sociais 
(Sociologia e Antropologia) 

2º FILTRO 

73 RESULTADOS 42 RESULTADOS 13 RESULTADOS 

INCLUI: artigos, dissertações e teses: em idioma português; pertencentes a programas de 
pós-graduações brasileiros. 

EXCLUI: publicações não disponíveis nas bases de dados; anteriores a 2009;  produções 
escritas em outro idioma que não o português. 

1º FILTRO 

77 RESULTADOS  45 RESULTADOS  48 RESULTADOS 

INCLUI: artigos, dissertações e teses em idioma português. 

EXCLUI: carta, relato de casos e livros. 

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

Dissertações e Teses Dissertações e Teses Artigos 

SELEÇÃO DAS BASES DE DADOS 

BDTD CTD/CAPES SciELO Brasil 
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Após os dados já filtrados, foi analisado o corpus científico resultante das três 

bases de dados a respeito da violência autoinflingida, tendo sido estes organizados e 

armazenados para, posteriormente, serem correlacionados e classificados em software 

específico (Microsoft Excel® 2010). As categorias para a interpretação das informações 

abrangeram: a) evolução anual; b) número de trabalhos por instituições; c) natureza da 

publicação; d) área de conhecimento; e) localidade da publicação. 

Portanto, nesse primeiro momento de análise, utilizou-se o programa Microsoft 

Excel® 2010 para a organização dos dados encontrados e a posterior elaboração de 

gráficos e tabelas que gerassem informações para a caracterização dos estudos sobre a 

violência autoprovocada.  

Para o segundo momento de análise, do total do material coletado, foi 

selecionado aquele que atendesse a alguns critérios de inclusão e exclusão. Dentre os 

critérios de inclusão estão: a) a divulgação no CTD/CAPES, na BDTD ou na SciELO 

(Coleção SciELO Brasil); b) o pertencimento aos cursos de Pós-Graduação brasileiros; 

c) a disponibilidade da produção científica na Plataforma Sucupira,  nos repositórios das 

universidades ou no Portal de  Periódicos da CAPES; d) o pertencimento às áreas de 

Psicologia, de Educação ou de Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia).   

Por sua vez, os critérios de exclusão abrangeram projetos científicos: a) 

anteriores a 2009; b) não disponíveis nas bases de dados ou nos repositórios 

institucionais; c) publicadas em outros idiomas que não o português; d) não 

pertencentes aos eixos de Psicologia, de Educação ou de Ciências Sociais; e) posteriores 

a 2019.  Após a aplicação dos filtros obtivemos 32 (trinta e dois resultados) conforme o 

Quadro 6. 

Quadro 6 - Corpus científico resultante, após a aplicação dos filtros, no período de 

2009 a 2019, nas áreas de Psicologia, Educação e Ciências Sociais 

Instituição
21

 
Área do 

Conhecimento 
Título Autor (es) Tipo Ano 

FAMERP Psicologia 

Caracterização do perfil do 

indivíduo em caso de 

violência autoprovocada 

Tiago Moreno 

Lopes Roberto 
Dissertação 2019 

PUC / RJ Psicologia 

Corpo como tela... navalha 

como pincel. A escuta do 

corpo na clínica 

psicanalítica 

Júnia de 

Vilhena 
Artigo 2016 

PUC/ 

Brasília 
Psicologia 

Adolescentes com bulimia 

nervosa e suas famílias: 

pesquisa e intervenção por 

meio do Grupo 

Multifamiliar 

Aldenira 

Barbosa 

Cavalcante 

Tese 2018 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Roberto%2C+Tiago+Moreno+Lopes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Roberto%2C+Tiago+Moreno+Lopes
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(continuação) 

Instituição
21

 
Área do 

Conhecimento 
Título Autor (es) Tipo Ano 

PUC/ 

Campinas 
Psicologia 

Dor cortante: sofrimento 

emocional de pessoas que 

se autolesionam 

Guilherme 

Wykrota Tostes 
Dissertação 2017 

PUC/ SP Psicologia 

A comunicação nas redes 

sociais e os transtornos 

depressivos: um olhar à luz 

da Psicanálise 

Winnicottiana 

Sonia Maria da 

Silva Balão 
Dissertação 2018 

Oficina do Conviver: 

preocupações prementes 

de adolescentes do ensino 

médio sob o olhar da 

psicologia analítica 

Ana Paula 

Navarro de 

Vasconcellos 

Dissertação 2019 

UCB Educação 

Possibilidades de 

superação do suicídio entre 

estudantes do ensino 

fundamental 

Elias Pereira de 

Lacerda 
Dissertação 2019 

UEM Psicologia 

Mensagens sobre 

Escarificações na Internet: 

um estudo psicanalítico 

Josani Campos 

da Ferreira 
Dissertação 2014 

UFBA Psicologia 

O ato de escarificar o 

corpo na adolescência: 

uma abordagem 

psicanalítica 

Maria Manoella 

Verde Jatobá 
Dissertação 2010 

UFES Psicologia 

O centro de atenção 

psicossocial infanto-

juvenil (CAPSij) de 

Vitória: dez anos de 

funcionamento. 

Iagor Brum 

Leitão 
Dissertação 2018 

UFGD Psicologia 

Cutting: uma 

caracterização do 

fenômeno em escolas de 

Dourados (MS) 

Sabrina 

Estefânia Silva 

Dettmer 

Dissertação 2018 

UFPE 

Antropologia 

A experiência e a prática 

da automutilação entre 

jovens mulheres 

Dayse Batista 

de Luna 
Dissertação 2010 

Psicologia 

“No meio do caminho 

tinha uma pedra...”: um 

estudo de caso sobre o 

discurso do sujeito usuário 

de crack em sua relação 

com o corpo no uso 

abusivo da substância 

Anna Katarina 

Barbosa da 

Silva 

Tese 2016 

Educação 

A prática pedagógica 

transdisciplinar e sua 

importância para sala de 

aula com adolescentes-

jovens em processos de 

automutilação 

Vera Lucia 

Machado de 

Araújo 

Dissertação 2018 

UFPE/ INAP Psicologia 

Funções neuropsicológicas 

associadas a condutas 

autolesivas: revisão 

integrativa de literatura 

Renata L. 

Arcoverde; 

Lara Sá Leitão 

de C. Soares 

Artigo 2012 
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 (continuação) 

Instituição
21

 
Área do 

Conhecimento 
Título Autor (es) Tipo Ano 

UFRRJ Psicologia 

Um diálogo entre a 

psicologia e a arte: As 

interferências e 

contribuições da arte na 

produção de subjetividade 

em contexto escolar 

Aline da Silva 

Dias Maia 
Dissertação 2017 

Contribuições de Sándor 

Ferenczi para o fenômeno 

da autolesão 

Leonardo 

Câmara; 

Fernanda 

Canavêz 

Artigo 2019 

A medicalização a partir 

da autolesão 

Beatriz Correa 

da Silva Gomes 
Dissertação 2019 

UFSC Psicologia 

Tornar-se (in)visível: um 

estudo na rede de atenção 

psicossocial de 

adolescentes que se 

automutilam 

Suela Maiara 

Bernardes 
Dissertação 2015 

UFU Educação 

“Vocês acham que me 

corto por diversão?” 

Adolescentes e a prática da 

automutilação 

Jacqueline 

Nascimento 

Goncalves 

Dissertação 2016 

UNB Psicologia 

A escarificação na 

adolescência: A 

problemática do Eu-Pele a 

partir do método de 

Rorschach. 

Bruno 

Cavaignac 

Campos 

Cardoso 

Dissertação 2015 

Cortes que viram cartas: 

ensaios sobre 

automutilação na clínica 

psicanalítica 

Juliana Falcão 

Barbosa de 

Araújo 

Tese 2019 

UNICAP Psicologia 

Autolesão e produção de 

identidade 

Arcoverde, 

Renata Lopes 
Tese 2013 

O corpo em cena: 

escarificações em 

adolescentes do sexo 

feminino 

Marina Diniz 

Luna do 

Nascimento 

Dissertação 2019 

UNICAP/ 

UFPE 
Psicologia 

Condutas autolesivas entre 

detentas da Colônia Penal 

Feminina do Recife 

Marcus Túlio 

Caldas et al 
Artigo 2009 

UNIFOR Psicologia 

A escola como cenário de 

narrativas da adolescência: 

escuta analítica de 

adolescentes que praticam 

automutilação 

Lorena da Silva 

Lopes 
Dissertação 2017 

UNIR Psicologia 

Dor e Gozo: relatos de 

mulheres jovens sobre 

automutilações 

José J. Cedaro; 

Josiana Paula 

G. do 

Nascimento 

Artigo 2013 

UNIVASF Psicologia 

Formação docente em 

análise funcional baseada 

em tentativas para 

avaliação de 

comportamentos-problema 

Gleice de 

Oliveira 

Cordeiro 

Dissertação 2018 
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(continuação) 

Instituição
20

 
Área do 

Conhecimento 
Título Autor (es) Tipo Ano 

USP Psicologia 

Análise exploratória sobre 

o sintoma de 

automutilação praticada 

com objetos cortantes e/ou 

perfurantes, através de 

relatos expostos na Internet 

por um grupo brasileiro 

que se define como 

praticante de 

automutilação 

Adriana Vilano 

Dinamarco 
Dissertação 2011 

Adolescência e autolesão: 

Psicodiagnóstico como 

proposta de compreensão e 

intervenção a partir de um 

caso clínico 

Gislaine 

Chaves 
Dissertação 2018 

Considerações 

psicanalíticas a respeito da 

automutilação 

Elisa Penna 

Bernal 
Dissertação 2019 

Falando de morte na 

escola: o que os 

educadores têm a dizer 

Cláudia F. 

Rodriguez 
Dissertação 2010 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Instituições selecionadas no Quadro 6: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC / RJ); Pontifícia Universidade Católica de 

Brasília (PUC/ Brasília); Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC/ Campinas); Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/ SP); Universidade Católica de Brasília (UCB); Universidade 

Estadual de Maringá (UEM); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES); Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE); Instituto de Neuropsicologia Aplicada (INAP); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 

Universidade de Brasília (UNB); Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP); Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR); Universidade Federal de Rondônia (UNIR); Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF);  Universidade de São Paulo (USP). 
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Os trabalhos encontrados foram dispostos conforme as suas instituições, área de 

conhecimento, título, autores, natureza e ano de publicação. Uma vez organizadas e 

após a leitura do título, do resumo e das palavras-chave do material selecionado, 

aplicados os critérios de inclusão exclusão, adotou-se um formulário para extração de 

dados, conforme explicitado no Quadro 7. 

Quadro 7 - Formulário de Extração de Dados 

Itens extraídos dos artigos 

Instituição 

Área do Conhecimento 

Programa de Pós-Graduação 

Título do Trabalho 

Autor 

Natureza do Trabalho Científico 

Data de Defesa/ Publicação 

Município/ UF 

Resumo 

Palavras-Chave 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Após os dados já filtrados, foram analisadas as publicações das três bases de 

dados a respeito da violência autoinflingida, tendo sido estas organizadas e armazenadas 

para, posteriormente, serem correlacionadas e classificadas em softwares específicos 

(Microsoft Excel® 2010 e IRaMuTeQ®). As categorias para a interpretação das 

informações abrangeram: a) evolução anual das publicações das publicações; b) número 

de publicações por instituições; c) natureza da publicação; d) localidade da publicação. 

Portanto, nesse primeiro momento de análise, utilizou-se o programa Microsoft Excel® 

2010 para a elaboração de gráficos e tabelas que gerassem melhores informações após a 

caracterização de dados referentes às produções científicas sobre a violência 

autoprovocada.  

Para o segundo momento de análise, do total de publicações contabilizadas, 

foram selecionadas aquelas que atendessem alguns critérios de inclusão e exclusão. 

Dentre os critérios de inclusão estão: a) a divulgação no CTD/CAPES, na BDTD ou na 

SciELO (Coleção SciELO Brasil); b) o pertencimento a Programas de Pós-Graduação 

brasileiros; c) a disponibilidade da produção científica na Plataforma Sucupira,  nos 

repositórios das Universidades ou no Portal de  Periódicos da CAPES; d) o 

pertencimento às áreas de Psicologia, de Educação ou de Ciências Sociais (Sociologia e 

Antropologia).   
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Por sua vez, os critérios de exclusão abrangeram as produções científicas: a) 

anteriores a 2009; b) não disponíveis nas bases de dados; c) publicadas em outros 

idiomas que não o português; d) não pertencentes aos eixos de Psicologia, de 

Psiquiatria, de Educação ou de Ciências Sociais e) posteriores a 2019.   

Logo após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, ocorreu a análise de 

dados por meio do programa IRaMuTeQ® para a elaboração da nuvem de palavras 

(word cloud) e da árvore de coocorrência a partir dos termos mais frequentes nas 

publicações selecionadas.  

Por fim, realizou-se a última etapa do Mapeamento Literário, a qual consistiu na 

tabulação dos resultados, com a sistematização e tratamento dos dados obtidos e a 

posterior elaboração de gráficos, grafos, quadros e tabelas com a finalidade de sintetizar 

e apresentar o relatório das informações obtidas, proporcionando um panorama 

acessível para a análise do Estado da Arte acerca da temática da violência 

autoprovocada. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo, concentram-se as análises dos resultados obtidos em 4 (quatro) 

fontes de informação, tais como: o Google Trends, ferramenta da empresa Google LLC. 

que apresenta a frequência em que um termo é procurado em diversas regiões do 

mundo, e em vários idiomas; análise do mapeamento da produção científica sobre a 

temática da automutilação apontado no capítulo anterior; as ações de prevenção do 

suicídio e da automutilação no IFMA; o mapeamento feito com servidores do IFMA  

por meio da aplicação de questionários e realização de entrevistas sobre as suas 

percepções sobre o fenômeno da automutilação no Campus onde atuam. 

 

3.1 ANÁLISE DO MAPEAMENTO DO COEFICIENTE DE BUSCAS PELO 

TÓPICO “AUTOMUTILAÇÃO” DISPONIBILIZADO PELA GOOGLE LLC NO 

PERÍODO DE 2015-2020 

Nesta subseção, a partir da utilização do software on-line denominado Google 

Trends
21

, evidencia-se a tendência das buscas pelo descritor “automutilação” a nível 

mundial e nacional no período correspondente aos últimos cinco anos (2015-2020), 

levando-se em conta todas as categorias de buscas disponíveis pela empresa Google 

LLC consultadas nas guias de Pesquisa Web (Imagem, Google Shopping e YouTube). 

Para efeito de análise, a formatação gráfica do Google Trends obedece a uma 

escala que varia de 0 a 100, onde os números representam o interesse de pesquisa 

relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado período. 

Um valor de módulo 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 

módulo 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 

módulo 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo. 

Nos últimos cinco anos, o interesse a nível mundial pelo tema da automutilação 

variou bastante conforme ilustra a Figura 6. Nela, podem-se perceber alguns picos de 

“popularidade” do termo referentes aos seguintes períodos: A – de 20 a 26/11/2016 

(97); B – de 16 a 22/04/2017 (80); C – de 17 a 23/09/2017 (83); D – de 21 a 27/10/2018 

(100) e E – de 15 a 21/09/2019 (74). 

                                                 
21

 O Google Trends é uma ferramenta on-line gratuita que permite aos usuários acompanharem a 

evolução ao longo do tempo do número de buscas por determinados temas a partir da inserção de 

determinadas palavras-chave. 
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Nesse intervalo, o tema comumente encontrava-se associado à ação do corte 

propriamente dito, ao comportamento autolesivo, aos instrumentos de produção dos 

ferimentos como também havia referências à Psicanálise enquanto campo de estudo.  As 

variáveis mais recorrentes foram: sinônimos de automutilação, depressão, psicologia, 

CID e definição de automutilação.  

Figura 6– Evolução das buscas pelo termo “automutilação” nos últimos 5 anos 

(2015-2020) – Todo o mundo 

 

Fonte: Google Trends, 2020 (Adaptado). 

 

No último quinquênio, alguns países se destacaram pela busca do termo 

automutilação em websites. A Figura 7 destaca os três países com maior coeficiente de 

buscas pelo navegador Google Chrome apresentando tanto a sua localização geográfica 

quanto os índices de buscas. Nela, observa-se que os países com maiores índices de 

consultas a respeito da automutilação foram: Brasil (100), Portugal (52) e Estados 

Unidos (<1). 

Esta representação permite observar em que local seu termo foi mais famoso 

durante um período específico. Os valores são calculados em uma escala de 0 a 100, em 

que 100 é o local com a maior popularidade. No entanto, vale a ressalva de que não se 

trata de uma contagem absoluta. Trata-se de um cálculo em que se leva em conta a 

razão entre a pesquisa do termo solicitado pelo total de pesquisas daquele local. Sendo 

assim, o índice representa uma fração do total de pesquisas naquele local; 50 indica um 

local que tem metade da popularidade; e 0 indica um local em que não houve dados 

suficientes para o termo. 

A ferramenta também leva em consideração as estimativas populacionais de 

cada país de modo que um valor maior significa uma proporção maior de consultas, não 

uma contagem absoluta maior. Por exemplo, um pequeno país onde 80% das consultas 

são sobre "automutilação" terá duas vezes a pontuação de um país com maior extensão 

territorial em que somente 40% das consultas são sobre esse termo. 
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Figura 7 – Países onde o termo “automutilação” foi mais consultado nos últimos 5 

anos (2015-2020) 

 

Fonte: Google Trends, 2020 (Adaptado). 

 

Para fins de comparação, decidiu-se também destacar os dados relativos às 

pesquisas sobre o termo automutilação realizadas no Brasil no período correspondente 

aos últimos cinco anos (2015-2020). Constataram-se, nesse intervalo, alguns picos de 

“popularidade” do termo referentes aos seguintes períodos: A – de 20 a 26/11/2016 

(75); B – de 16 a 22/04/2017 (75); C – de 17 a 23/09/2017 (85); D – de 21 a 27/10/2018 

(100) e E – de 15 a 21/09/2019 (61) conforme mostra a Figura 8. 

Nesse ínterim, o termo comumente encontrava-se associado às publicações 

científicas da Scientific Electronic Library On-line (SciELO), ao símbolo místico da 

Suástica, ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), à agressão e à Força Jovem 

Universal. As variáveis mais recorrentes foram: sinônimos de automutilação, perguntas 

sobre automutilação como doença, suspeitas da perícia acerca de prováveis casos de 

automutilação, psicologia e CID.  

Figura 8 – Evolução das buscas pelo termo “automutilação” nos últimos 5 anos 

(2015-2020) – Brasil 

 

Fonte: Google Trends, 2020 (Adaptado). 

 

No último quinquênio, observa-se que alguns Estados da Região Norte e 

Nordeste apresentaram o maior coeficiente de consultas do termo automutilação 
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conforme ilustra a Figura 9, com destaque para os Estados de Alagoas (100), Maranhão 

(87), Tocantins (85), Sergipe (81) e Bahia (78). 

Figura 9 – Estados do Brasil onde o termo “automutilação” foi mais consultado 

nos últimos 5 anos (2015-2020) 

  

Fonte: Google Trends, 2020 (Adaptado). 

 

Diante dessas mensurações de buscas na plataforma Google, supõe-se então que 

a frequência com que um termo foi pesquisado na Internet pode apontar para o grau de 

importância com que o mesmo foi ou é tratado em determinados contextos 

socioculturais geo-historicamente localizados seja pelo fato de ter sido anunciado 

veementemente nos meios de comunicação; seja pela preocupação de pais e docentes de 

determinadas regiões específicas; seja pela curiosidade dos adolescentes e jovens; seja 

pelo envolvimento ou suspeitas de alguém do círculo social mais próximo do usuário ou 

pelo próprio interesse científico de pesquisadores vinculados aos campos da Psicologia, 

da Psicanálise e da Educação, dentre outros fatores. 

3.2 ANÁLISE DO MAPEAMENTO DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

RELACIONADAS À TEMÁTICA DA AUTOMUTILAÇÃO 

Esta seção tem por objetivo apresentar os resultados da busca de artigos, 

dissertações e teses datados de 2009 a 2019, conforme os critérios metodológicos de 

busca e seleção apresentados na Seção 2.2 desta pesquisa a fim de observar “o Estado 

da Arte” da temática violência autoinflingida nas áreas específicas da Psicologia, 

Ensino, Educação e Ciências Sociais nos últimos dez anos. 

Primeiramente, no que se refere à busca de publicações realizada no repositório 

do CTD/ CAPES, da BDTD e SciELO Brasil, dos 170 resultados obtidos foram 

selecionados para fins desta pesquisa 32 (trinta e dois) trabalhos, os quais foram 
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agrupados de acordo com as principais temáticas abordadas pelos mesmos após leitura 

do resumo, palavras-chave e fundamentação teórica  conforme exposto no Quadro 8. 

Quadro 8 - Temas das produções científicas selecionadas nos repositórios do 

CTD/CAPES, BDTD e SciELO Brasil 

FATORES DE INFLUÊNCIA PARA CONDUTAS AUTOLESIVAS 

1) Condutas autolesivas entre detentas da Colônia Penal Feminina do Recife  

2) Funções neuropsicológicas associadas a condutas autolesivas: revisão integrativa de literatura 

3) Oficina do Conviver: preocupações prementes de adolescentes do Ensino Médio sob o olhar 

da Psicologia Analítica 

4) Adolescentes com bulimia nervosa e suas famílias: pesquisa e intervenção por meio do 

Grupo Multifamiliar 

SIGNIFICADO SUBJETIVO E SOCIOCULTURAL – AUTOLESÃO 

1) A experiência e a prática da automutilação entre jovens mulheres 

2) Análise exploratória sobre o sintoma de automutilação praticada com objetos cortantes e/ou 

perfurantes, através de relatos expostos na Internet por um grupo brasileiro que se define como 

praticante de automutilação 

3) Dor e Gozo: relatos de mulheres jovens sobre automutilações 

4) Mensagens sobre Escarificações na Internet: um estudo psicanalítico 

5) Dor cortante: sofrimento emocional de pessoas que se autolesionam 

6) Considerações psicanalíticas a respeito da automutilação 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA AUTOINFLNGIDA – AMBIENTE ESCOLAR 

1) “Vocês acham que me corto por diversão?” Adolescentes e a prática da automutilação 

2) "A prática pedagógica transdisciplinar e sua importância para sala de aula com adolescentes-

jovens em processos de automutilação” 

3) Possibilidades de superação do suicídio entre estudantes do Ensino Fundamental 

ESCUTA CLÍNICA 

1) A escola como cenário de narrativas da adolescência: escuta analítica de adolescentes que 

praticam automutilação 

2) O corpo em cena: escarificações em adolescentes do sexo feminino 

3) Adolescência e autolesão: Psicodiagnóstico como proposta de compreensão e intervenção a 

partir de um caso clínico 

OFICINA – PRODUÇÃO SUBJETIVIDADE 

1) Oficina do Conviver: preocupações prementes de adolescentes do Ensino Médio sob o olhar 

da Psicologia Analítica 

2) Um diálogo entre a Psicologia e a Arte: as interferências e contribuições da Arte na produção 

de subjetividade em contexto escolar 

CAPS/ RAPS 

1) Tornar-se (in)visível: um estudo na Rede de Atenção Psicossocial de adolescentes que se 

automutilam 

2) “No meio do caminho tinha uma pedra...”: um estudo de caso sobre o discurso do sujeito 

usuário de crack em sua relação com o corpo no uso abusivo da substância 

3) "O Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSij) de Vitória: dez anos de 

funcionamento" 

PERFIL DE INDIVÍDUOS – VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA 

1) Caracterização do perfil do indivíduo em caso de violência autoprovocada 

2) Cutting: uma caracterização do fenômeno em escolas de Dourados (MS) 
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(Continuação) 

ANÁLISE DE CONDUTAS AUTOLESIVAS SOB O PRISMA DA PSICANÁLISE 

1) Contribuições de Sándor Ferenczi para o fenômeno da autolesão 

2) O ato de escarificar o corpo na adolescência: uma abordagem psicanalítica 

3) Autolesão e produção de identidade 

4) A comunicação nas redes sociais e os transtornos depressivos: um olhar à luz da Psicanálise 

Winnicottiana 

5) A escarificação na adolescência: A problemática do Eu-Pele a partir do método de 

Rorschach. 

6) Corpo como tela... navalha como pincel. A escuta do corpo na clínica psicanalítica 

7) Cortes que viram cartas: ensaios sobre automutilação na clínica psicanalítica 

FORMAÇÃO DOCENTE 

1) Formação docente em análise funcional baseada em tentativas para avaliação de 

comportamentos-problema 

2) Falando de morte na escola: o que os educadores tem a dizer 

PATOLOGIZAÇÃO DA AUTOLESÃO 

1) A medicalização a partir da autolesão 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Aquelas que obedeceram aos critérios de busca foram totalizadas e agrupadas 

segundo os descritores e a base de dados pesquisada conforme ilustra a Tabela1. 

Convém ressaltar que, para precisão dos resultados da busca com relação aos nomes 

compostos (violência autoinflingida/ violência autoprovocada), optou-se pelo uso das 

aspas duplas (“”) nos mecanismos de buscas das bases de dados. 

Observam-se diferenças no número de registros nas três bases consultadas tanto 

de produções científicas relacionadas à tipologia da violência autodirigida (“violência 

autoinflingida”/ “violência autoprovocada”), natureza da violência (“autolesões”) e 

especificidade da violência (“automutilação”). No CTD/CAPES foram encontrados 73 

(setenta e três) publicações, sendo que aproximadamente 58,9% desse total são de 

trabalhos referentes à automutilação. 

Tabela 1 – Total de publicações nas bases de dados no período de 2009-2019 

DESCRITORES CTD/CAPES BDTD SciELO Brasil 

"Violência autoinflingida" 10* 9 - 

"Violência autoprovocada" 1 1 1 

"Autolesão" 19 8 4 

"Automutilação" 43 4 8 

TOTAL 73 22 13 

 Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

* Resultados somados tanto para ambas as formas encontradas: "violência autoinfligida" e "violência 

autoinflingida". 
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Para análise de informações da Tabela 1 foram selecionados resumos de artigos, 

dissertações e teses que contivessem, pelo menos, um dos quatro descritores após a 

aplicação dos critérios inclusão/ exclusão apresentados na Seção 2.2 deste trabalho. 

Assim, das 128 (cento e vinte e oito) produções científicas encontradas nessas fontes, 32 

(trinta e dois) foram analisadas em gráficos e/ou tabelas quanto à área de conhecimento, 

natureza das publicações, cidades e anos.  

A primeira análise gráfica contemplou a evolução anual da divulgação científica 

de acordo com os descritores mencionados na Tabela 1. Os resultados datam de 2009 a 

2019, e sua distribuição ao longo dos anos pode ser observada no Gráfico 1, pela qual se 

constatou um aumento em relação ao número de projetos sobre a temática entre os anos 

de 2016 e 2019, especialmente nos anos de 2017 e 2019. 

Gráfico 1 – Número de produções acadêmicas nas bases de dados, de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

Ao se aplicar o filtro de refinamento “Grande Área de Conhecimento”, observa-

se que as produções se concentram nas áreas de Ciências Humanas e Ciências da Saúde 

(Gráfico 2). Vale ressaltar, que a soma dessas produções corresponde a 18,82% do total 

encontrado nas plataformas consultadas e que esta classificação equivale às descrições 

informadas pelos programas de Pós-Graduação stricto sensu. 

Para a realização desta tarefa, confrontaram-se e/ou correlacionaram-se os dados 

fornecidos pelos programas de Mestrado e Doutorado às bases de dados, a classificação 

das áreas de conhecimento estabelecida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) bem como a área de avaliação utilizadas pela CAPES. 

Por fim, adotou-se a classificação do CNPq a respeito das “Grandes Áreas” e das 

“Áreas de Conhecimento”. 
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Constata-se que a maior parte delas foi encontrada no CTD/CAPES que, 

exclusivamente, concentra 40,6% do total das produções científicas. Além disso, 

verifica-se também que 37,5% destas foi registrado no CTD/CAPES e na BDTD. Cerca 

de 15,6% das produções encontradas pertencem à plataforma SciELO (Coleção SciELO 

Brasil) (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Produções acadêmicas encontradas nas bases de dados por Grandes 

Áreas de Conhecimento. 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Para fins desta pesquisa, considerou-se a relevância de selecionar os trabalhos 

científicos que melhor atendessem à realidade da EPT. Nesse sentido, utilizou-se o filtro 

“área de conhecimento”, a fim de selecionar os trabalhos alinhados aos eixos da 

Psicologia, da Educação e das Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia). 

Dentre as produções selecionadas, foram identificadas 7 (sete) áreas de 

conhecimento. São elas: Antropologia, Educação, Psicologia, Psicologia Cognitiva, 

Psicologia do Ensino e da Aprendizagem, Tratamento e Prevenção Psicológica e Saúde 

Coletiva. Destas, aquelas que mais se destacaram na temática da violência 

autoinflingida, segundo os descritores utilizados na busca, foram as áreas de: Psicologia 

(63%), Tratamento e Prevenção Psicológica (16%) e Educação (9%) (Gráfico 3). 

Convém esclarecer que se admitiu a existência de uma única publicação 

classificada como pertencente à área das Ciências da Saúde, levando-se em conta as 

informações fornecidas pelo programa de Mestrado em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Todavia, 
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optou-se por encaixá-la no eixo temático de Psicologia considerando-se a formação 

acadêmica da autora da dissertação aliada à utilização da abordagem psicossocial na 

compreensão do fenômeno da automutilação entre adolescentes atendidos pela RAPS 

no Estado de Santa Catarina. 

Gráfico 3 - Produções acadêmicas encontradas nas bases de dados por Áreas de 

Conhecimento. 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Considerando o eixo de Psicologia (Psicologia, Psicologia Cognitiva, Psicologia 

do Ensino e da Aprendizagem e Tratamento e Prevenção Psicológica e Saúde Coletiva) 

representa aproximadamente 87,5% do total das publicações enquanto que o eixo de 

Educação (Educação) e o eixo de Ciências Sociais (Antropologia), totalizam 9,37% e 

3,13%, respectivamente. 
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O Quadro 9  reúne uma síntese das características das produções selecionadas 

discriminando o quantitativo das mesmas de acordo com as “Grandes Áreas” e as 

“Áreas de Conhecimento”, respectivamente. Observa-se também, o peso majoritário das 

Ciências Humanas no que se refere ao estudo do fenômeno da violência autoprovocada, 

além da considerável influência da Psicologia subentendida na busca pela explicação 

deste fenômeno e em seu diagnóstico. 

Quadro 9 - Produções acadêmicas nas bases de dados pelas Grandes Áreas e Áreas 

de Conhecimento. 

GRANDE ÁREA  ÁREA DO CONHECIMENTO Nº DE PRODUÇÕES 

CIÊNCIAS HUMANAS 

Antropologia 1 

Educação 3 

Psicologia 20 

Psicologia Cognitiva 1 

Psicologia do Ensino e da Aprendizagem 1 

Tratamento e Prevenção Psicológica 5 

CIÊNCIAS DA SAÚDE Saúde Coletiva 1 

TOTAL 32 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

O Gráfico 4 retrata a composição e a distribuição do corpus científico 

selecionado para a pesquisa em função da sua natureza acadêmica. Observa-se o valor 

percentual de cada um dos trabalhos, com destaque para o grupo das Dissertações que 

representa 69% do total do corpus científico, seguido pelos grupos das Teses e dos 

Artigos, abrangendo 17% e 14% do total das publicações selecionadas, respectivamente. 

Gráfico 4 - Publicações nas bases de dados, por natureza do trabalho acadêmico. 

 
Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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O Gráfico 5 proporciona a distribuição das produções acadêmicas de acordo com 

as regiões brasileiras. Notou-se que a Região com maior número de produções 

acadêmicas na temática da violência autoinflingida, pelos descritores utilizados na 

pesquisa, foi a Região Sudeste (44%), seguida pela Região Nordeste (31%), Região 

Centro-Oeste (16%), Região Sul (6%) e Região Norte (3%). As duas regiões com maior 

número de publicações são responsáveis por 24 (vinte e quatro) trabalhos científicos, os 

quais correspondem a 75% dos resultados encontrados. 

Gráfico 5 - Produções acadêmicas nas bases de dados, por Região Político-

Administrativa do Brasil 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Quanto à distribuição do corpus científico pelas seguintes Unidades Federativas 

(UF’s) do Brasil: contabilizou-se a participação de 14 (catorze) Estados conforme 

Figura 15. Dentre estes, aqueles com maior número de produções científicas sobre a 

temática geral da violência autoinflingida, pelos descritores da pesquisa, foram os 

seguintes Estados: Pernambuco (9), São Paulo (6), Rio de Janeiro (5) e Distrito Federal 

(3), sendo que os dois primeiros representam aproximadamente 46,8% do total das 

produções encontradas nas bases de dados. 

Observaram-se também algumas particularidades entre os Estados com maior 

número de publicações restritas ao filtro das 32 (trinta e dois) produções científicas 

selecionadas para o estudo. O Estado de Pernambuco, por exemplo, no período de 2009 

a 2019 concentrou 90% dos resultados da Região Nordeste; os Estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro concentraram, respectivamente, 42,9% e 35,7% do total da Região 
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Sudeste; e, finalmente, o Distrito Federal concentrou 60% do total da Região Centro-

Oeste conforme mostra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Produções acadêmicas nas bases de dados, por UF do Brasil. 

 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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A partir dos dados sobre os locais de defesa das dissertações e teses ou do local 

de publicação dos periódicos onde se encontravam os artigos, mapeou-se também a 

distribuição de acordo com os seus municípios conforme.  

Constatou-se, assim, a participação de 17 (dezessete) municípios. Destes, 

verificou-se que aqueles com maior número de depósitos nas bases de dados sobre a 

temática geral da violência autoprovocada, segundo os descritores utilizados na 

pesquisa, foram Recife (6), São Paulo (6), Brasília (4) e Seropédica (3). Estes quatro 

municípios totalizam aproximadamente 52,8% do total encontrado como ilustra o 

Gráfico 7. 

Gráfico 7 - Produções acadêmicas nas bases de dados, por Municípios do Brasil 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Analisou-se também a distribuição das produções acadêmicas pelas suas 

Instituições de Ensino Superior (IES) de origem, apurando-se a contribuição de 22 

(vinte e duas) instituições conforme se apresenta na Figura 17. 

As IES que mais se destacaram pelo número de trabalhos científicos sobre a 

temática geral da violência autoprovocada, segundo os descritores utilizados na 

pesquisa, foram a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com 4 (quatro) 

composições, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFFRJ), cada uma delas com 3 (três) composições. Estas três 

instituições são responsáveis por aproximadamente 31,25% do total encontrado 

(Gráfico 8). 

Gráfico 8 - Produções acadêmicas nas bases de dados, por IES. 

 

 Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

UFBA

UNIFOR

PUC/ Brasília

UCB

UFES

UFU

UFGD

UNIVASF

UNICAP/UFPE

UFPE/INAP

UEM

PUC / RJ

UNIR

UFSC

PUC/ Campinas

FAMERP

UNB

UNICAP

PUC/ SP

UFRRJ

UFPE

USP

0 1 2 3 4 5



98 

 

Considerando algumas particularidades das IES com maior número de 

publicações, restritas ao filtro das 32 (trinta e duas) produções científicas selecionadas 

para o estudo, observou-se que a USP abrange 66,7% das produções do Estado de São 

Paulo e 28,6% da Região Sudeste; a UFPE, por sua vez, compreende 33,3% das 

produções do Estado de Pernambuco e aproximadamente 30% da Região Sudeste; a 

UFRRJ engloba 60% das produções do Estado do Rio de Janeiro e aproximadamente 

21,4% da Região Sudeste. 

A Figura 18 mostra a visualização de dados por meio de uma ferramenta de 

análise denominada Word Cloud (Nuvem de Palavras) criado pelo software 

IRaMuTeQ® cujo objetivo é apresentar, de forma intuitiva, qual o conjunto de  palavras 

mais relevantes nas produções acadêmicas selecionadas, considerando-se esteticamente 

a interação entre a posição (regiões centrais/ periféricas) e o tamanho da fonte das 

palavras. Quanto maior e mais próxima do centro, maior foi a sua frequência no corpus 

textual analisado. Quanto menor e mais distante do centro, menor foi a sua ocorrência. 

A Word Cloud em questão foi produzida a partir das palavras-chave de cada uma 

das 32 (trinta e duas) publicações científicas resultantes a respeito da temática da 

violência autoinflingida segundo os descritores “automutilação”, “autolesão”, “violência 

autoinflingida” e “violência autoprovocada, obedecendo aos critérios de busca 

mencionados na Seção 2.2 (Figura 10). 

Figura 10- Nuvem de palavras das temáticas recorrentes nas produções 

acadêmicas 

  
Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Observa-se que os assuntos discutidos com maior frequência por esse corpus 

científico concentram-se em torno do núcleo semântico denominado automutilação 

atraindo as noções de adolescente, adolescência, psicologia, psicanálise, autolesão, 

social, saúde mental, dentre outras.  

Em linhas gerais, aponta-se para uma tendência: a de que a automutilação 

constitui-se como um fenômeno frequentemente estudado pela Psicologia, sob a 

abordagem da psicanálise, tendo como alvo a fase da adolescência/adolescentes 

envolvidos no conjunto maior da autolesão e que este mesmo fenômeno deve ser 

entendido tanto como um problema tanto de ordem social quanto de saúde mental. 

A Figura 11 apresenta uma análise de similitude também elaborada por meio do 

programa IRaMuTeQ®. Ela mostra um grafo que representa os eixos de ligações entre 

as palavras do corpus textual selecionado, ou seja, as palavras-chave de cada uma das 

32 (trinta e duas) produções acadêmicas selecionadas. A partir dessa análise, é possível 

inferir sobre a estrutura de construção das mesmas e a relação dos temas relevantes, ou 

seja, a sua proximidade tanto no campo semântico quanto discursivo.  
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Figura 11 - Árvore de conectividade das temáticas recorrentes nas produções 

acadêmicas 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Conforme se vê em destaque na Figura 11, a árvore é apresentada na interface 

dos resultados da análise de similitude com a identificação das coocorrências entre as 

palavras e indicações de conexidade entre os termos “automutilação”, “adolescência”, 

“psicologia”, “psicanálise” e “adolescente”. 

Conforme a árvore de similaridade, os resultados indicaram que: 1 – a 

automutilação é um fenômeno comumente estudado pela Psicologia pela abordagem da 

Psicanálise; 2 – o fenômeno da automutilação encontra-se relacionado à fase da 
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adolescência e aos adolescentes; 3 – na fase da adolescência, geralmente os sinais da 

autolesão foram identificados na escola; 4 – as abordagens da Psicologia pela 

Psicanálise tiveram como sujeitos da pesquisa os adolescentes e privilegiaram as 

categorias relacionadas a comportamento e saúde; 5 – algumas abordagens sobre 

automutilação que tiveram como público-alvo os adolescentes e que se voltaram à 

categoria saúde voltaram-se para atuação destes na Internet, principalmente por meio 

das redes sociais. 

Verifica-se também que, em contraposição às análises que estudam a 

automutilação na adolescência a partir dos indícios da autolesão no ambiente escolar, 

encontram-se geralmente de abordagem psicanalítica, que estudam os comportamentos 

dos jovens em ambientes on-line. 

A análise das produções científicas também levou em consideração o teor da 

produção intelectual, observados os principais teóricos utilizados e as áreas de atuação 

dos mesmos dentro do campo acadêmico-profissional. Levantou-se a dúvida quanto aos 

resultados já obtidos nas análises anteriores quanto à relevância dos estudos 

psicológicos/ psicanalíticos para a compreensão da violência autoprovocada. 

A fim de comprovar do peso majoritário da abordagem psicanalítica na 

explicação do fenômeno dos comportamentos autolesivos, fez-se necessário o 

mapeamento do Referencial Teórico mais utilizado nas produções acadêmicas 

selecionadas. Para isso, levantaram-se a partir das referências bibliográficas das 

produções acadêmicas selecionadas, os autores mais utilizados utilizando-se a contagem 

de ocorrências por meio do software IRaMuTeQ® (Quadro 10). 

Quadro 10 – Autores mais citados nas produções acadêmicas, por área de atuação 

e número de ocorrências 

Autor/ Fonte Áreas de atuação Nº de Ocorrências 

Sigmund Freud Psiquiatria/ Psicanálise 141 

Donald Winnicot Pediatria/ Psicanálise 73 

Jacques Lacan Psiquiatria/ Psicanálise 64 

Tânia Aiello-Vaisberg Psicologia/ Psicanálise 34 

David Le Breton Sociologia/Antropologia 31 

Michel Foucault Filosofia 22 

Joel Birman Psiquiatria/Filosofia/ Psicanálise 19 

Leila S. de La Plata Cury Tardivo Psicologia/ Psicanálise 19 

Ana Maria Medeiros da Costa Psicologia/ Psicanálise 18 

Armando Favazza Psiquiatria 16 

Maria Cecília de Sousa Minayo Sociologia/ Antropologia 15 

Liana Fortunato Costa Psicologia 14 
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(Continuação) 

Autor/ Fonte Áreas de atuação Nº de Ocorrências 

Renata Lopes Arcoverde Psicologia 12 

Sándor Ferenczi Neurologia/ Psicanálise 12 

Daniel José Branco de Sampaio Psiquiatria 12 

Associação Americana de Psiquiatria Psiquiatria 12 

Salvador Minuchin Psiquiatria/ Pediatria/ Psicanálise 10 

Keith Hawton Psiquiatria 10 

Patricia Adler/ Peter Adler Sociologia 10 

Paulo Freire Pedagogia/ Filosofia 10 

Jackeline Suzie Giusti Psiquiatria 10 

Carl Gustav Jung Psiquiatria/ Psicanálise 10 

Maria Júlia Kóvacs Psicologia 10 

Maria Alexina Ribeiro Psicologia 10 

Zygmunt Bauman Filosofia/ Sociologia 9 

Judith Butler Filosofia 9 

Contardo Calligaris Psicologia/ Dramaturgia/ 

Psicanálise 

9 

Jean Laplanche Filosofia/ Psicanálise 9 

E. David Klonsky Psicologia 8 

Karl Menninger Psiquiatria/ Psicanálise 8 

Jean- Bertrand Pontalis Filosofia/ Psicanálise 8 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Diante do exposto, constata-se não por acaso que os estudos a respeito das 

condutas do corpo em comportamentos autolesivos, com ou sem ideação suicida, foram 

e ainda são alvos frequentes dos diálogos inter ou transdisciplinares da Psicanálise, da 

Psiquiatria, da Filosofia e da Sociologia/ Antropologia.  

Logo a seguir, apresenta-se também  uma sucinta  análise do modus operandi 

das produções científicas realizada por meio do software IRaMuTeQ®  abrangendo-se 

três aspectos fundamentais para caracterização das pesquisas desenvolvidas, tais como: 

a  técnica ou instrumetos de coleta de dados empregados, o locus e os participantes da 

pesquisa.  

Quanto à  aplicação dos instrumentos e das técnicas de coleta de dados, 

observou-se que as formas mais recorrentes foram as entrevistas, os questionários e a 

seleção de depoimentos na Internet de pessoas que praticavam com alguma frequência a 

automutilação. 
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A Tabela 2, portanto, registra as técnicas de coleta de dados mais frequentes nas 

produções científicas consultadas. 

Tabela 2 – Técnica de Coleta de Dados 

Técnica de Coleta de Dados Nº de Ocorrências 

Entrevistas 16 

Entrevistas não estruturadas 2 

Entrevistas semiestruturadas 5 

Questionários 6 

Depoimentos no ambiente virtual 6 

Grupos de redes sociais 4 

Orkut 3 

Facebook 3 

Blogs 3 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Do corpus analisado, 50% usaram entrevistas, 18,75% usaram 

questionários,18,75% coletaram depoimentos no ambiente virtual. Do conjunto das 

entrevistas (16), 12, 5% foram classificadas como entrevistas não estruturadas  e 31, 

25% como entrevistas semiestruturadas (31,25%). Do  total de depoimentos no 

ambiente virtual (6),  66,66% dos dados foram coletados em grupos de redes sociais. 

Destes, 50% pertenciam ao Orkut, Facebook e Blogs. 

Quanto ao locus das produções  científicas, as ocorrências apontaram, com 

maior frequência, para três espaços distintos:as instituições escolares, o ambiente on-

line e os Centros de Saúde multiprofissional de atendimento prioritário “às pessoas com 

sofrimento psíquicoou transtornos mentais” conforme se vê na Tabela 3 (BRASIL, 

2011). 

Tabela 3 – Locus da Pesquisa 

 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Verificou-se que, do corpus analisado, constatou-se que 28,13% das 

investigações tiveram como cenário escolas, 21,88% redes sociais e 12,5% Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). 

Locus da Pesquisa 
Nº de 

Ocorrências 

Escola 9 

Redes Sociais 7 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 4 
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Quanto aos participantes da pesquisa, a análise do software IRaMuTeQ® 

possibilitou traçar o perfil destes observando os critérios de classificação por: faixa 

etária, gênero, ocupação e  ocorrência de assistência psicológica por meio do CAPS 

(Tabela 4). 

Tabela 4 – Participantes da Pesquisa 

Participantes da Pesquisa Nº de Ocorrências 

Faixa Etária 

Adolescente 14 

Jovem 6 

Gênero 

Feminino 28 

Masculino 18 

Ocupação dos Participantes 

Estudante de escola pública 5 

Estudante do  Ensino Médio 4 

Assistência Psicológica 

Assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial  3 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Do corpus analisado, constatou que 43,75% das produções caracterizaram os 

participantes das pesquisas como adolescentes e 18,75% como jovens. Quanto ao 

gênero dos partcipantes,  houve a prevalência do gênero feminino em 87,5% das 

produções contra 56,25% do gênero masculino. 

Quanto à ocupação dos participantes, observou-se que em 15,63% das produções 

havia um conjunto constituído por estudantes de escolas públicas, destes 12,5% 

discentes do Ensino Médio e 9,38% assistidos pelo CAPS.  

Consequentemente, o corpus analisado por meio do software IRaMuTeQ® 

apontou a seguinte tendência:  o perfil predominante dos participantes da pesquisa foi o 

de adolescentes e jovens do gênero feminino, estudantes de escola pública e cursantes 

do Ensino Médio, as quais foram abordadas, na maior parte dos casos, pelos 

pesquisadores no ambiente escolar, redes sociais ou CAPS  diretamente por meio de 

entrevistas e/ou questionários ou indiretamente por meio de relatos on-line. 
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3.3 ANÁLISE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO IFMA NA PREVENÇÃO DA 

AUTOMUTILAÇÃO 

Este tópico tem por objetivo expor quais as ações são desenvolvidas pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), ações estas 

relacionadas à prevenção do suicídio e da automutilação e que foram trazidas ao 

conhecimento público no sítio eletrônico da instituição publicadas especificamente nas 

abas de Documentos, Programas e Notícias como também no Canal Oficial do IFMA na 

plataforma YouTube no intervalo de tempo compreendido entre os anos de 2017 e 2020. 

Este período foi escolhido levando-se em consideração atuação do IFMA nos últimos  

três anos, buscando-se dados mais próximos à realidade da instituição no momento em 

que a pesquisa foi realizada bem como a vigência do Planejamento Estratégico 

Institucional
22

 (2016 a 2020), posteriormente ampliado para 2016 a 2021. 

3.3.1 As ações de Prevenção do Suicídio e Automutilação do IFMA 

Constatou-se que o IFMA conta com um aparato burocrático-institucional que o 

coloca como uma referência de instituição pública de ensino no Estado do Maranhão, 

principalmente no que se refere às ações preventivas da automutilação e de suicídio, 

especialmente quando se toma como recorte o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

que direciona o serviço de assistência estudantil. Isso sem contar com as parcerias que a 

Instituição tem firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e com o plano de 

saúde Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF) a fim de garantir 

aos discentes o encaminhamento às unidades públicas de saúde mental e, em casos 

excepcionais, o encaminhamento para unidades particulares com preços mais acessíveis. 

Para efeitos de levantamento das ações de prevenção do suicídio e da 

automutilação desenvolvidas pelo IFMA, foram realizadas consultas no site oficial da 

instituição, no período de 01 a 08 de outubro de 2020, sem delimitação do período de 

publicação obtendo-se, porém, resultados correspondentes ao período de 2017 a 2020. 

Também foi realizada uma consulta no Canal TV IFMA transmitido pela plataforma de 

compartilhamento de vídeos YouTube. 

 

                                                 
22

 Documento oficial onde se evidenciam os princípios de planejamento e gestão estratégica do IFMA 

para o quinquênio 2016-2021. Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-

content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf. 

 

https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf
https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf
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Os descritores utilizados em ambas as consultas foram os termos 

“automutilação”, “saúde mental”, “acompanhamento psicológico”, “notificação 

automutilação”. Os resultados obtidos estão demonstrados no Quadro 11. 

Quadro 11 - Resultado do levantamento de ações do IFMA relativos à Prevenção 

do Suicídio e da Automutilação 

LOCAL DESCRIÇÃO 

Portal IFMA – 

Documentos 

- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

- Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

- Plano Institucional de Promoção da Saúde Mental e Prevenção do 

Suicídio e da Automutilação (PIPSMPSA) 

Portal IFMA – 

Programas 

- Programas Universais de Assistência ao Educando 

 Programa de Assistência à Saúde do Estudante 

 Programa de Acompanhamento Psicológico 

Portal IFMA – Notícias 

e Eventos 

- Cartilha de Cuidados com a Saúde Mental na Quarentena 

- Eventos com Estudantes – Esclarecimentos sobre Saúde Mental 

 II Encontro de Estudantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (ENEIFMA) 

 2º Encontro Interdisciplinar de Assistência ao Educando 

- Parceria entre IFMA e Secretaria de Estado da Saúde (SES) para 

atendimento de estudantes em unidades públicas de Saúde Mental 

- Nova parceria permite acompanhamento psicoterápico mais 

acessível a alunos 

- Programação Setembro Amarelo – “Se tem vida, tem jeito: peça 

ajuda, dê ajuda! 

- Servidora do IFMA empossada no Comitê Estadual de Prevenção 

da Automutilação e do Suicídio (CEPAS) 

Canal TV IFMA – 

YouTube 

- Capacitação sobre notificação de casos de automutilação 

- Seis dicas de cuidado com a saúde mental durante a pandemia 

- Saúde Mental Importa 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

 

Em 2018, o IFMA deu início ao seu Plano Institucional de Prevenção do 

Suicídio e Automutilação (PISMPSA). O objetivo do plano consiste em promover ações 

para promoção da saúde mental e prevenção do suicídio.  

O PISMPSA tem como finalidades, dentre outras, a difundir e debater temas 

relacionados à saúde mental com discentes, pais/responsáveis e servidores que atuam 

diretamente com os discentes; capacitar servidores sobre saúde mental e prevenção do 

suicídio; fortalecer os vínculos da tríade servidor-discente-família (IFMA, 2018). 
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Segundo o PISMPSA, as temáticas a serem contempladas são as seguintes: 

1. Transtornos mentais/ Desmitificar a saúde mental; 

2. Fortalecimento de vínculos familiares; 

3. Prevenção de Bullying; 

4. Prevenção do Suicídio; 

5. Prevenção do uso de álcool e outras drogas; 

6. Promoção de hábitos de vida saudáveis: atividades físicas e de lazer e 

alimentação saudável; 

7. Relacionamentos interpessoais saudáveis; 

8. Autoestima; 

9. Arte e Cultura. 

(IFMA, 2018, p.10) 

 

Como se observa, tais temáticas abrangem: a) os principais elementos 

essenciais à promoção da Saúde Mental e os transtornos mentais mais frequentes na 

atualidade; b) os fatores críticos à saúde mental como o bullying e o suicídio; c) os 

mecanismos de proteção à saúde mental dos indivíduos tais como: o fortalecimento de 

vínculos familiares, o cultivo de relacionamentos interpessoais; a promoção de hábitos 

de vida saudáveis e a realização atividades artísticas e culturais. 

O documento reflete o momento histórico do ingresso da discussão sobre 

Saúde Mental no ambiente escolar, entendendo-o como espaço de prevenção do 

comportamento suicida entre jovens e adolescentes, proposta direcionada pelo Programa 

Saúde na Escola (PSE) e articulada de modo intersetorial pelo Ministério da Saúde e 

pelo Ministério da Educação a partir do Decreto Presidencial nº 6.286/2007 (BRASIL, 

2015b). 

No ano de 2018, houve a institucionalização das ações de promoção da 

Educação em Saúde Mental e das ações preventivas do suicídio e da automutilação. A 

perspectiva formativa forjada pelo IFMA pautou-se no cumprimento de um ciclo de 

melhoria contínua contemplando atividades de capacitação, constituição de comissões 

de Saúde Mental, elaboração de um Programa de Ação e feedback das atividades 

desenvolvidas. 

O ciclo de efetivação do PISMPSA é composto de 8 (oito) etapas: 

1. Apresentação do Plano;  

2. Indicação do servidor responsável pelo Plano em cada Campus;  

3. Capacitação na temática;  

4. Apresentação do Plano e capacitação dos servidores do Campus – 

realizada pelo representante do Campus que participou da capacitação 

promovida pela Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE);  

5. Definição da Comissão local;  

6. Elaboração do Plano de Atividades;  

7. Realização das atividades previstas no Plano;  

8. Registro das atividades no SUAP;  

9. Avaliação das atividades. 

 

(IFMA, 2018, p.7) 
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Ressalte-se que, para fins de alinhamento e integração das ações, o Plano já 

designa as datas para planejamento das ações dos campi prevendo também a 

possibilidade de ações de extensão em escolas da rede pública municipal e/ou estadual 

para compartilhar informações concernentes à temática Promoção da Saúde Mental e 

Prevenção do Suicídio. Além disso, estabelece que o recurso para o desenvolvimento do 

PISMPSA é de responsabilidade dos campi em conjunto com a Reitoria conforme 

disponibilidade orçamentária. 

O documento denominado “Proposta da Política de Assistência Estudantil do 

IFMA” declara que as políticas para o atendimento de discentes do IFMA têm como 

escopo a democratização das condições de permanência, a minimização dos efeitos das 

desigualdades sociais, a redução das taxas de evasão e a promoção da inclusão social. 

Tais políticas são conduzidas no interior da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

especificamente pela DAE, responsável pela coordenação de programas e projetos de 

forma articulada com o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão com o apoio de uma equipe 

multidisciplinar (IFMA, 2014a). 

Observou-se também que os campi do IFMA contam com uma equipe 

multiprofissional que desenvolve ações junto ao corpo discente nas áreas Pedagógica, 

Social, Psicológica, de Saúde, de Educação e de Gestão. Em conjunto, estes 

profissionais realizam intervenções educativas reunindo as contribuições de cada uma 

de suas áreas de atuação conforme aponta o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

(IFMA, 2016). 

A concepção filosófico-pedagógica de Assistência ao Discente do IFMA, com 

base em seu PPI, é compreendida para além da dimensão meramente assistencialista de 

concessão de auxílios. Ela é entendida como uma ferramenta estratégica para redução 

dos efeitos deletérios das desigualdades sociais e das diversas faces da exclusão social 

(escolar) observadas às especificidades socioeconômicas e regionais da realidade 

maranhense (IFMA, 2016). 

Na área do Ensino, as ações para atendimento ao discente abrangem o 

acompanhamento pedagógico realizado de forma a permitir que os docentes dialoguem 

com os profissionais da equipe multidisciplinar otimizando o encaminhamento das 

diversas demandas pedagógicas, tais como: rendimento escolar, indisciplina, bullying, 

questões socioeconômicas, psicossociais, familiares e de saúde, dentre outras (IFMA 

2016). 
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Nesse viés, um dos aspectos que o Plano de Desenvolvimento Institucional 

2019-2023 (IFMA, 2019) preconiza e que coaduna com os princípios e finalidades desta 

pesquisa encontra-se no seguinte excerto: 

Nesta trilha de construção da concepção de Ensino, faz-se a condição sine 

qua non reconhecer no Ser Humano sua pluridimensionalidade filosófica, 

histórica, biológica, econômica, ecológica, política, emocional, cultural e 

social e, ademais sua transcendentalidade (IFMA, 2019). 

 

Dentre os programas universais e projetos de apoio pedagógico que o IFMA 

dispõe, especificamente dois possuem estreito vínculo com a promoção do bem-estar e 

da Saúde Mental dos discentes e, por conseguinte, considera-se que resultam em ações 

mais diretas na prevenção do suicídio e da automutilação conforme a Proposta de 

Política de Assistência Estudantil (IFMA, 2014a). São eles: o Programa de Assistência à 

Saúde do Estudante e o Programa de Acompanhamento Psicológico. 

Nela define-se que o Programa de Assistência à Saúde do Estudante volta-se 

para a realização de ações para a promoção da saúde e a prevenção de doenças de 

natureza diversa, na perspectiva do fortalecimento da autoestima, da ressignificação de 

valores e atitudes socioculturais e pessoais.  

Dentre suas competências destacadas no Art. 7º estão: 

I - fomentar o protagonismo estudantil na prevenção e promoção da saúde; 

[...] 

III- realizar os encaminhamentos necessários à Rede de Saúde Pública ou 

Privada; 

IV– incentivar a cultura de paz, prevenindo as diferentes expressões de 

violência; 

V – prevenir o uso e/ou abuso de álcool e outras drogas; 

[...] 

VII – inserir no cotidiano educacional questões relativas à saúde mental 

enquanto elemento importante ao incentivo de uma cultura de paz; 

VIII - investigar – por meio de pesquisa – as condições de saúde dos 

estudantes; 

[...] 

X – viabilizar o intercâmbio do IFMA com as unidades públicas de saúde, 

com vista à atenção integral a saúde do estudante; e 

XI– propor capacitação dos servidores envolvidos com o programa. 

(IFMA, 2014a) 

 

Por sua vez, o Programa de Acompanhamento Psicológico consiste suporte 

psicológico institucional voltado, principalmente, aos discentes que porventura 

apresentem déficits de qualidade na vida acadêmica em razão de algum sofrimento 

psíquico com vistas a garantir-lhes o bem-estar biopsicossocial e a preservação da saúde 
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mental, por meio de ações de natureza preventiva e interventiva, que respeitem a ética e 

os direitos humanos e priorizem a multidisciplinaridade.  

Compete ao Programa de Acompanhamento Psicológico, segundo o Art. 9º: 

I - realizar Intervenções Educativas quanto ao uso e abuso de substâncias 

psicoativas; 

[...] 

III - realizar Intervenções Educativas a fim de prevenir todo e qualquer tipo 

de violência. 

[...] 

VI - contribuir para o processo de ensino-aprendizagem por meio de 

diagnóstico, análise e intervenção quando necessária; 

VII - promover ações que visem à adaptação e a integração dos estudantes à 

Instituição; 

VIII - buscar conhecer o perfil de entrada e de saída dos estudantes da 

Instituição, sobretudo os aspectos psicossociais; 

IX - acompanhar e orientar estudantes e docentes que apresentem 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem; 

X- avaliar e acompanhar estudantes que apresentem transtornos mentais, 

cognitivos e comportamentais, realizando orientações, encaminhamentos e 

discussões com equipe multidisciplinar, sempre que necessário; 

XI- realizar trabalhos com estudantes, individualmente ou em grupos, para a 

prevenção e redução de sinais e sintomas psicológicos; 

XII- promover ações de orientação voltadas à qualidade de vida e à prática de 

hábitos saudáveis, junto a outros profissionais, focando os aspectos 

psicológicos. 
(IFMA, 2014a) 

 

Reforça-se que além de possuir caráter multidisciplinar, o Programa de 

Acompanhamento Psicológico traz à tona a discussão sobre os dilemas éticos à luz dos 

direitos humanos em diversas temáticas como: o uso/ abuso de substâncias psicoativas, 

a prevenção de todo e qualquer tipo de violência, a promoção da saúde mental e a 

prevenção da automutilação e do suicídio por meio de campanhas, palestras, feiras, 

seminários, rodas de conversas e no atual contexto do isolamento social tem 

disponibilizado conteúdos sobre Saúde Mental no Portal Institucional e lives no Canal 

TV IFMA. 
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3.4 ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Neste tópico apresentam-se as percepções do corpo docente do Ensino Básico 

Técnico e Tecnológico que atua no IFMA, principalmente no Ensino Médio Integrado 

sobre a temática da automutilação entre o público discente, relacionando os seus 

principais questionamentos e contribuições que posteriormente foram incorporados no 

processo de construção do produto educacional a partir da aplicação de questionário.  

O instrumento para coleta dos dados empíricos da pesquisa consistiu em um 

questionário com perguntas abertas e fechadas, o qual foi enviado aos docentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão por meio do 

aplicativo de gerenciamento de pesquisas Google Forms (Apêndice B). O link do 

questionário foi compartilhado para o e-mail institucional dos professores a partir da 

data de 08 de julho de 2021, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), e o prazo para o recebimento de respostas ficou aberto até à data 

de 25 de julho de 2021. 

O questionário foi estruturado em 5 (cinco) categorias:  

1) Perfil Socioprofissional: com questões relacionadas à caracterização social 

dos participantes da pesquisa, bem como a sua formação acadêmica, 

exercício do Magistério e atuação na RFEPCT;  

2) Apontamentos a respeito da automutilação: com questões relacionadas ao 

conhecimento acerca da automutilação e de políticas preventivas do suicídio 

e da automutilação e o seu contato com a temática (ou de temáticas 

relacionadas) por meio de sua formação acadêmica;  

3) Contextualização da temática na EPT: com questões relativas ao cotidiano 

dos participantes da pesquisa e o seu contato com o problema da 

automutilação em seus Campi;  

4) Formação específica sobre a temática da automutilação: seção provocativa 

que instigou os participantes a se posicionarem sobre a necessidade ou não 

de haver uma formação específica nessa temática e, em caso afirmativo, 

quais as principais lacunas formativas;  

5) Um convite especial: inserida como uma seção informal de convite para 

participar de entrevista.  
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A pesquisa foi respondida por 46 (quarenta e seis) participantes, dentre os quais 

44 (quarenta e quatro) identificaram-se como docentes do IFMA e 1 (um) identificou-se 

como Assistente de Alunos  e 1 (um) identificou-se como Técnico de Assuntos 

Estudantis. A análise das respostas encontra-se dividida em 5 (cinco) subtópicos, 

conforme as seções constitutivas do questionário. 

3.4.1 Perfil Socioprofissional dos participantes  

A primeira categoria do questionário destinou-se à caracterização dos 

participantes da pesquisa levando em consideração aspectos sociodemográfico, tais 

como: sexo, distribuição por faixa etária, formação acadêmica, nível de escolaridade, 

tempo de atuação no Magistério, tempo de serviço na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, Campus onde leciona e carreira exercida. 

A primeira pergunta do questionário foi sobre o sexo do(a) participante. Ao 

todo, foram 30 (trinta) respondentes do sexo masculino (65%%) e 16 (dezesseis) do 

sexo feminino (35%). As informações sobre o sexo dos participantes são apresentadas 

no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Sexo dos Participantes 

 
Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Em relação à distribuição dos por faixa etária, 21(vinte e um) participantes têm 

idade entre 40 e 49 anos, o que corresponde a 46% da amostra. No intervalo 

compreendido entre 30 e 39 anos, encontram-se 15 (quinze) profissionais (33%), e entre 

50 e 59 anos, 6 (seis) profissionais. 
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 A primeira e última faixas etárias contam com menor número de participantes, 

sendo 2 (dois) com idades entre 25 e 29 anos (4%), e 2 (dois) com mais de 60 anos (4%) 

(Gráfico 10). Constatou-se, assim, que os participantes possuem, em média, 42,7 anos 

de idade. 

Gráfico 10 – Distribuição dos participantes por faixa etária 

 
Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

No quesito formação acadêmica, foram utilizadas como categorias de resposta as 

áreas do conhecimento elencadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).  

A área do conhecimento com maior número de respondentes foi a de Ciências 

Exatas e da Terra, com 22 (vinte e dois) docentes (48% da amostra). Em seguida, 

aparecem Ciências Humanas (6); Ciências Agrárias (5); Ciências Sociais Aplicadas (3); 

Linguística, Letras e Artes (3); Ciências da Saúde (3); Ciências Biológicas (2); 

Engenharias (2). A distribuição dos profissionais por área do conhecimento é 

apresentada no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Formação Acadêmica dos participantes (distribuição por áreas do 

conhecimento) 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

 

Em relação ao nível de escolaridade (considerou-se o nível mais elevado de 

educação formal), o nível que alcançou maior percentual foi o de Mestrado, apontado 

por 20 (vinte) participantes representando 44% da amostra, seguido de Doutorado: 13 

(treze) (28%); Especialização: 11 (onze) (24%); Mestrando: 1 (um) (2%);  e, Pós-

doutorado: 1 (um) (2%), conforme apresenta o Gráfico 12.  
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Gráfico 12 – Escolaridade (nível mais elevado de educação formal dos docentes) 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

A média daqueles que possuem, no mínimo, o grau acadêmico de Mestrado foi 

de aproximadamente 11 docentes, elemento que demonstra o incentivo da Instituição na 

qualificação profissional do seu quadro docente. 

Em relação ao tempo de atuação na carreira do Magistério, o maior quantitativo 

concentra-se nas faixas de 6 a 11 anos de trabalho com 14 (quatorze) professores (31%) 

e de 18 a 23 anos de trabalho com 14 (quatorze) professores (31%) totalizando 28 (vinte 

e oito) professores correspondentes a 62% da amostra. Em seguida, têm-se as faixas de 

12 a 17 anos (13 professores); de até 5 anos (3 professores); de 30 anos (1 professor). 

Os dados são apresentados no Gráfico 13.  
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Gráfico 13 – Tempo de atuação no Magistério 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

O Gráfico 14 apresenta os dados sobre o período de atuação profissional dos 

respondentes exercida especificamente na Rede Federal de Educação, Profissional e 

Tecnológica (RFEPCT). Nele se observam que 24 (vinte e quatro) respondentes atuam 

na RPFEPCT numa faixa de 6 a 11 anos de pleno exercício, correspondente a 52% da 

amostra.  

Na sequência, apresentam-se as faixas de até 5 anos de exercício na Rede 

Federal (14 respondentes); de 12 a 17 anos (7 respondentes); de 19 anos (1 

respondente). A média do tempo de serviço prestado por esses profissionais na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica gira em torno de 8,5 anos. 
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Gráfico 14 – Tempo de atuação na RFEPCT 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Sobre a questão “Campus onde atua”, o questionário foi respondido por 

profissionais de 7 (sete) Campi do IFMA. A unidade com maior participação foi o 

Campus Codó, com 27 (vinte e sete) respondentes contabilizando cerca de 59%  da 

amostra, seguido pelo Campus Santa Inês (20%), Campus São Luís – Monte Castelo 

(9%), Campus Timon (6%) e os Campi São Luís-Maracanã, Pinheiro e Viana, cada qual 

com 2% de participação na amostra analisada. As informações são apresentadas na 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Campus onde atuam os servidores  

Campus Quantidade de participantes 

Codó 27 

Santa Inês 9 

São Luís- Monte Castelo 4 

Timon 3 

São Luís- Maracanã 1 

Pinheiro 1 

Viana 1 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Quanto à carreira, obtiveram-se respostas variadas, conforme o alcance do 

questionário, registrando-se a participação, por exemplo, de 42 (quarenta e dois) 

docentes na Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, correspondente a 91% 

da amostra e 2 (dois) docentes na Carreira do Magistério Superior (5%), 1 (um) 

Assistentes de Alunos (2%) e 1 (um) Técnico em Assuntos Educacionais (2%), 

conforme informações apresentadas no Gráfico 15. 

Gráfico 15 – Carreira dos participantes 

 
Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

. 

Com relação às atividades desempenhadas além da docência, constatou-se que 

boa parte dos professores assume uma jornada de trabalha com carga horária distribuída 

entre atividades de Pesquisa, Administrativa, de Extensão e demais Atividades 

Pedagógicas.  

Dentre estas, a atividade com maior percentual de desempenho por parte dos 

docentes concentra-se em atividades de Pesquisa desempenhada por 30 (trinta) 

participantes equivalente a 65,2% dos participantes seguida de atividades de Extensão, 

21 (vinte e um) participantes (45,7%);   de atividades Administrativas, 15 (quinze) 

participantes (32,6%); de atividades Pedagógicas, 7 (sete) participantes (15,2%); 

exercício de funções na Comissão do Núcleo de Atendimento a Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), 1 (um) participante (2,2%) e 

Nenhuma outra atividade, 1 (um) participante (2,2%).  

A questão permitiu que o respondente pudesse selecionar mais de uma opção, se 

fosse o caso, e por essa razão, o somatório das respostas é superior a 46 (quarenta e 

seis), que corresponde ao número de participantes da pesquisa (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 – Atividades exercidas além da docência 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

3.4.2 Apontamentos a respeito da Automutilação 

A segunda categoria do questionário destinou-se a investigar o conhecimento 

dos participantes da pesquisa sobre automutilação, das políticas preventivas do suicídio 

e da automutilação e se houve contato dos mesmos com a temática durante a sua 

formação acadêmica. 

A primeira pergunta buscou identificar as concepções que os docentes possuíam 

acerca do que se trata a automutilação. Em geral, as respostas apontam para o aspecto 

geral de uma autoagressão, indicando como alguma frequência à ocorrência anterior de 

um sofrimento psíquico. Tal percepção aproxima-se da definição de automutilação 

observada pela OMS entendida como a “destruição direta e deliberada de partes do 

corpo sem a intenção suicida consciente” (KRUG et al, 2002). 
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As falas mais recorrentes dos respondentes, a respeito da automutilação, foram: 

Uma prática em que o sujeito passa a autoviolentar-se como forma de 

expressar sua angústia diante de algum drama emocional vivido. 

Um sistema de autopunição através de ferramentas diversas que causem dor 

física. Mais comumente a automutilação ocorre através de objetos cortantes 

causando ferimentos diversos ao longo do corpo. 

É o ato de se machucar por razões que aparentemente são de caráter 

psicológico e características de uma pessoa que está com depressão. 

Quando a pessoa se machuca a se mesmo por vontade própria. 

Vejo como a ação que um indivíduo tem de causar lesões em seu corpo como 

uma forma de enganar seu psicológico, e assim escapar de alguma situação 

que o incomoda.    

Quando a pessoa começa a praticar ações de se machucar, provocar dores, 

para tentar aliviar um sofrimento interno, ou frustrações... Tem relação com 

o psicológico da pessoa. Então, quando ele se automutila a sensação de 

alívio da dor aparenta ficar menor. 

A automutilação é vista como uma válvula de escape nada saudável para 

indivíduos lidando com situações em que a dor psicológica e emocional 

necessita ser aliviada de alguma forma. 

 

Entre as respostas transcritas, há referências a algumas das características 

básicas da automutilação, que são a autoria (o sujeito que agride a si mesmo), ato 

deliberado (não acidental/ planejado), o uso de objetos instrumentos perfuro-cortantes 

(cortes superficiais sem repercussões sistêmicas), um mecanismo de autorregulação 

emocional (dar vazão a sentimentos não comunicados verbalmente), consequência de 

um sofrimento psíquico/emocional. 

Observada a coerência das falas trazidas pelos participantes da pesquisa a 

respeito do fenômeno da automutilação, passou-se a interrogar sobre o conhecimento 

dos mesmos a respeito da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do 

Suicídio (PNPAS). 

Constatou-se ser esta política objeto de desconhecimento por grande parte dos 

docentes. Esse dado indica, então, a necessidade de apropriação dos instrumentos legais 

como uma prioridade na prevenção da automutilação. 

Essa informação ganha legitimidade a partir do momento em que ao serem 

questionados se conheciam a PNPAS 30 (trinta) profissionais responderam que 

conhecem em parte (65%), 16 (dezesseis) profissionais responderam não saber do que 

se trata (35%) e nenhum deles respondeu conhecer a PNPAS na íntegra, conforme 

ilustra o Gráfico 17.  
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Gráfico 17 – Conhecimento sobre a Política Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Em outro momento, passa a ser questionado o fato de os docentes conhecerem 

(ou não) o Plano Institucional de Saúde Mental e Prevenção do Suicídio e da 

Automutilação (PISMPSA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) aprovado desde 2018 e, em processo de efetivação (Gráfico 18). 

Gráfico 18 – Conhecimento sobre o Plano Institucional de Saúde Mental e 

Prevenção do Suicídio e da Automutilação 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Constatou-se, porém, que ao serem questionados se conheciam PISMPSA do 

IFMA, 18 (dezoito) profissionais responderam que conhecem em parte (39%), 16 

(dezesseis) profissionais responderam não saber do que se trata (35%) e 12 (doze) 

afirmaram conhecer o PISMPSA, conforme apresenta o Gráfico 18.  

Embora por volta de 6 em cada 10 docentes respondentes afirmem conhecer esse 

Plano Institucional do IFMA, tal conhecimento ainda é permeado por dúvidas e 

desconhecimento, como revelam os percentuais dos que sabem em parte ou não sabem. 

Mais adiante, os docentes foram questionados sobre o contato com temas 

pertinentes à discussão da automutilação em sua formação universitária, por meio de 

eventos, disciplinas ou cursos. A questão permitiu que o respondente pudesse selecionar 

mais de uma opção, se fosse o caso, e por essa razão, o somatório das respostas é 

superior a 46 (quarenta e seis), que corresponde ao total de participantes da pesquisa 

(Gráfico 19).  

O tema mais apontado foi Direitos Humanos (14 respondentes), com. Em 

seguida, aparecem, em ordem decrescente, os seguintes temas: Bullying (8 

respondentes),  Depressão (8 respondentes),  Saúde Mental (7 respondentes),  

Cyberbullying (4 respondentes),  Suicídio (4 respondentes),  Ideação Suicida (2 

respondentes), Automutilação (1 respondente). Constatou-se que 25 (vinte e cinco) 

respondentes não tiveram contato com esses temas nas suas graduações. 

Gráfico 19 – Temas relacionados à discussão da automutilação com os quais os 

participantes tiveram (ou não) contato em sua formação universitária 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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3.4.3 Contextualização da temática na EPT  

Nesta categoria, dedicou-se a averiguar questões relativas ao cotidiano dos 

participantes da pesquisa e o seu contato com o problema da automutilação em seus 

Campi por meio de sua atuação na prática docente, no conhecimento da realização de 

formações específicas destinadas à prevenção da automutilação. Além disso, buscou-se 

investigar a avaliação dos professores quanto ao grau de adequação e as ocasiões 

oportunas para se trabalhar com a temática da automutilação levando em consideração a 

realidade do Campus onde lecionam. 

Os docentes foram questionados se no Campus em que atuam, os mesmos 

tomaram ciência ou testemunharam situações de risco envolvendo casos de violência 

autoprovocada. Nessa questão também se permitiu que o respondente pudesse marcar de 

uma opção conforme ilustrado no Gráfico 20.  

A situação mais frequente foi caso de discente com presença de quadro 

depressivo, relatado por 38 (trinta e oito) participantes (82,6%). Logo após, caso de 

discente envolvido com a automutilação, 28 (vinte e oito) participantes; caso de discente 

que apresentou ou apresenta ideação suicida, 19 (dezenove) participantes; caso de 

discente que relatou tentativa de suicídio, 16 (dezesseis) participantes. No entanto, 5 

(cinco) participantes não tiveram conhecimento nem assistiram a nenhum dos casos 

apresentado (Gráfico 20). 

Gráfico 20 – Situações de violência autoprovocada que os participantes tomaram 

ciência ou testemunharam no Campus onde atuam 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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A questão seguinte buscou identificar quais os encaminhamentos foram dados 

para os casos em que se confirmou a existência de comportamentos autodestrutivos 

(automutilação, ideação suicida, tentativa de suicídio). Foi solicitado que os 

participantes descrevessem a forma como foi feito o encaminhamento das questões em 

seus respectivos Campus. 

Aluno foi encaminhado à Coordenação e iniciou acompanhamento 

psicológico 

Os casos foram trabalhados no âmbito do Departamento de Assuntos 

Estudantis do campus, pela equipe multiprofissional em parceria com as 

famílias.  

“Encaminhei para o Departamento Responsável”. 

Encaminhei ao DAE 

O discente foi encaminhado ao setor de enfermagem e psicológico  

O discente foi encaminhado ao DAE, para avaliação psicológica e 

acompanhamento, depois a psicóloga encaminha ao CAPS para atendimento 

com o psiquiatra e fica realizando acompanhamento. 

Acompanhamento pelo setor de assuntos estudantis do campus e setor de 

supervisão pedagógica 

Os casos foram encaminhados ao setor de atendimento aos alunos para 

acompanhamento do psicólogo da escola. 

Encaminhei o caso à Psicóloga da instituição  

A assistência social comunicou os professores sobre o referido aluno  

Encaminhamento para o setor psicológico 

A equipe do DAE fez os encaminhamentos necessários. 

Foi acionado o setor de assistência social do Campus para acompanhamento 

por profissional especializado (psicólogo) 

Sim. No primeiro momento foi acionada a família, houve uma conversa; 

depois o discente foi encaminhado para a psicóloga, mas a mesma foi 

redistribuída para outro campus e o tratamento foi interrompido. 

Soube que o setor do CAE e o BAR ficaram a frente do assunto  

Informar ao setor psicológico. 

Falar com o setor pedagógico e com setor que acompanha os alunos sobre o 

assunto. 

O caso foi levado ao conhecimento Departamento de Assuntos Estudantis 

que por sua vez através da psicóloga encaminhou para a equipe 

multiprofissional. 

 

As respostas transcritas mostram que não existe um padrão no fluxo de 

encaminhamento do discente envolvido em condutas autolesivas, o que sugere que a 

inexistência de um protocolo específico para o encaminhamento dessa demanda. 
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 Os casos geralmente são encaminhados ao Departamento de Assuntos 

Estudantis, ao Setor Pedagógico ou aos cuidados da equipe multiprofissional, 

especificamente, os profissionais de Saúde (Enfermagem e/ou Psicologia).  

Quando questionados se o Instituto Federal do Maranhão realiza ou já realizou 

atividades de aperfeiçoamento (formação específica) voltadas para a prevenção da 

automutilação, 23 (vinte e três) dos participantes responderam que desconhecerem tais 

atividades (50%), 16 (dezesseis) deles responderam que sim e 7 (sete) responderam que 

não tinham conhecimento da realização desse tipo de atividade (Gráfico 21).  

Esse dado reflete a necessidade de se reforçar o papel da Educação em Saúde 

Mental como estratégia na ação de prevenção da violência autoprovocada nos Campi do 

IFMA assim como a necessidade de ampliar a promoção de ações institucionais 

voltadas para a capacitação docente no âmbito da prevenção da automutilação. 

Gráfico 21 – Respostas dos participantes acerca da realização, pelo IFMA, de 

atividades de aperfeiçoamento (formações específicas) voltadas para a Prevenção 

da Automutilação 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Ao serem questionados se, com base em sua experiência profissional, acreditam 

ser adequado trabalhar com a temática da prevenção da automutilação na Educação 

Profissional e Tecnológica, 40 (quarenta) participantes responderam que seria 

adequado, 3 (três) participantes responderam que talvez e 1 (um) respondeu que não. 

Esse dado evidencia que a maioria expressiva dos respondentes reconhece a importância 

de discutir essa questão no espaço escolar (Gráfico 22). 

Gráfico 22 – Avaliação dos participantes se seria adequado abordar a temática da 

Automutilação na Educação Profissional e Tecnológica 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, perguntou-se aos participantes, que 

reagiram positivamente à abordagem da temática da automutilação no âmbito da EPT, 

sobre qual seria a ocasião mais adequada para trabalhar com a temática no Campus onde 

os mesmos desempenham suas atividades.  

Essa foi uma questão de múltipla escolha, em que os respondentes deveriam 

eleger uma prioridade dentre as 5 (cinco) possibilidades que lhes foram apresentadas. A 

possibilidade com maior pontuação percentual foi “Sempre, por meio e um programa 

contínuo”, com 33 (trinta e três) respostas (77%). Em seguida, aparecem, em ordem 

decrescente, as seguintes situações: “Eventualmente, por meio de ações periódicas”, 9 

(nove) respostas (21%); “Se fosse um tema demandado pelo corpo discente”, 1 (uma) 

resposta (2%) como ilustra o Gráfico 23. 
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Gráfico 23 – Ocasião mais adequada para trabalhar com a temática da 

automutilação no Campus onde lecionam, na perspectiva dos participantes 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

A questão seguinte foi sobre o conhecimento acerca da temática da 

automutilação, na qual se obteve o seguinte cenário: 26 (vinte e seis) profissionais 

responderam que sabem pela formação acadêmica (57%); 19 (dezenove) que sabem 

pela experiência profissional (41%), e 1 (um) que não sabe (2%) conforme ilustra 

Gráfico 24.  

Relacionando esse dado com as respostas da questão a respeito da realização, 

pelo IFMA, de atividades de aperfeiçoamento voltadas para a prevenção da 

automutilação, percebe-se que, além do fato de que 57% dos respondentes afirmarem 

terem adquirido conhecimento sobre a temática da automutilação pela formação 

acadêmica, a maioria deles não participou de formações específicas promovidas pela 

Instituição. 
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Gráfico 24 – Conhecimento dos participantes acerca da temática da Prevenção da 

Automutilação 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Ao serem questionados se se sentem aptos a identificarem estudantes envolvidos 

em práticas de automutilação, obteve-se o seguinte cenário: 27 (vinte e sete) 

participantes responderam não se sentirem capazes (59%) e 19 (dezenove) responderam 

que se sentem parcialmente capazes (41%) como mostra o Gráfico 25. 

Gráfico 25 – Aptidão dos participantes na identificação de estudantes envolvidos 

em práticas de automutilação 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Um ponto importante apontado pela literatura sobre a automutilação diz respeito 

à percepção dos sinais de alerta por parte dos familiares, professores e profissionais de 

saúde. Esta é uma habilidade muito importante na prevenção desta prática, talvez o 

primeiro e o mais importante passo. Por isso, é que tais sinais não devem ser ignorados 

ou banalizados, especialmente, quando se compreende a automutilação como um 

importante fator de risco para o cometimento de suicídio (ARANTAGY et, al, 2018; 

GIUSTI, 2013; QUESADA et al, 2020). 

Buscou-se saber se os participantes se sentem capacitados para abordar um 

estudante que manifeste sinais da prática da automutilação, os dados sofrem algumas 

alterações: o número de professores que se sentem capacitados para essa tarefa reduz 

consideravelmente num percentual de 13%. Vê-se que 13 (treze) participantes afirmam 

se sentirem parcialmente capazes (28%) enquanto 33 (trinta e três) participantes 

respondem que não se sentem capazes de realizar tal abordagem (72%) (Gráfico 26). 

Gráfico 26 – Aptidão dos professores para abordagem de estudante envolvido com 

a automutilação 

 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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Outro ponto a ser destacado a partir da interpretação do Gráfico 27 é que a 

abordagem de um estudante com automutilação envolve um processo comunicativo, 

baseado em empatia e escuta ativa, livre de julgamentos moralizadores e que reúna, pelo 

menos, 3 (três) habilidades fundamentais: “saber o que perguntar”, “saber como 

perguntar” e “saber em qual momento perguntar” (QUESADA et al, 2020). 

Aprofundando o questionamento e o grau de dificuldade, indagou-se se os 

participantes se sentem aptos, dentro de suas competências, a manejar situações em que 

haja a confirmação da prática da automutilação, o quadro torna-se ainda mais agravante: 

36 (trinta e seis) participantes (78%) declararam que não se sentem capacitados a 

manejar situações de risco ao passo que 10 (dez) participantes afirmaram que sabem 

parcialmente como proceder. 

Gráfico 27 – Aptidão dos professores no manejo de situações de risco de violência 

autoprovocada 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Quando se comparam os resultados obtidos nos gráficos referentes à aptidão dos 

profissionais para identificar estudantes com risco de automutilação, abordá-los ou 

manejar situações em que o risco foi identificado, observa-se que, embora os 

profissionais atuem com essas demandas em seus respectivos Campi, constata-se que a 

autopercepção da maioria dos respondentes é de que estão não aptos ou pouco aptos 

para realizar essas atividades. 
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Em relação à existência de materiais de didáticos, em seus respectivos Campi, 

que tratem da prevenção da automutilação, 36 (trinta e seis) participantes afirmaram não 

ter certeza de que há algum, contabilizando 78% da amostra enquanto 10 (dez) 

participantes declararam não haver material específico sobre essa temática (22%) 

(Gráfico 28).  

Gráfico 28 – Percepção dos participantes sobre a existência de materiais didáticos 

acessíveis no Campus onde lecionam que tratem da prevenção da automutilação 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Dessa forma, é evidente a existência de uma lacuna na produção dos referidos 

materiais sobre essa forma específica de violência autoprovocada, o que nos abre a 

possibilidade para o desenvolvimento de produtos educacionais nesta área. Nesse 

sentido, este quadro legitima a nossa proposta de produção de um Guia sobre a 

Prevenção da Automutilação voltado para os docentes do Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico que atuam no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, 

com a explanação de conceitos, sinais de alerta, prevenção e manejo de situações de 

risco da automutilação. 
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3.4.4 Formação Específica sobre a temática da automutilação 

A quarta categoria do questionário, intencionalmente conduzida para uma 

abordagem dialógica, consistiu em uma seção provocativa em que os participantes 

manifestassem suas ideias e expressassem a sua opinião a respeito de haver (ou não) 

uma necessidade de formação específica sobre a temática da automutilação e, caso 

houvesse, quais seriam as principais informações a serem expostas pormenorizadamente 

em um guia direcionado a eles mesmos a fim de suprir as suas possíveis lacunas 

formativas. 

Assim sendo, a questão de abertura desta seção indagava aos participantes se os 

mesmos acreditam ser necessário dispor de uma formação específica a respeito da 

temática da automutilação no ambiente da Educação Profissional e Tecnológica.e 

Verificou-se, então, que 39 (trinta e nove) participantes admitiram a necessidade de tal 

formação, valor equivalente a 85% da amostra. Por outro lado, 6 (seis) participantes não 

se mostrou totalmente convictos a respeito da formação (13%) e 1 (um) participante 

afirmou não ser uma necessidade (2%), conforme se apresenta no Gráfico 29. 

Gráfico 29 – Respostas dos participantes quanto à necessidade (ou não) de haver 

uma formação específica sobre a temática da automutilação 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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O próximo questionamento interrogava quais são, na opinião dos participantes, 

as principais necessidades de formação dos profissionais de seus respectivos Campi 

quanto à temática da automutilação. Essa foi uma questão de múltipla escolha, em que 

os respondentes deveriam eleger uma prioridade dentre as 5 (cinco) possibilidades que 

lhes foram apresentadas ou poderiam acrescentar mais alguma que considerassem 

relevante. 

A opção com maior pontuação percentual foi àquela referente à identificação dos 

sinais físicos e psicológicos dos discentes que manifestam comportamentos autolesivos 

compreendendo 25 (vinte e cinco) respostas correspondentes a 54% da amostra. Em 

seguida, vieram as opções sobre: abordagem de discente envolvido em práticas de 

automutilação (7 respostas); manejo de situações de risco no ambiente escolar ( 7 

respostas); procedimentos da escola para com a família do discente constatada a 

automutilação (4 respostas); medidas a serem adotadas em caso de negligência familiar 

(2 respostas); todas alternativas anteriores (1 resposta) como aponta o Gráfico 30. 

 

Gráfico 30 – Possíveis temas a serem trabalhados em um guia sobre prevenção da 

automutilação, na perspectiva dos participantes 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

1 (2%) 

2 (4%) 

4 (9%) 

7 (15%) 

7 (15%) 

25 (54%) 

Todas as opções

Que medidas adotar em caso de

negligência familiar

Como a escola deve proceder com a família

do discente constatada a automutilação

Como abordar um discente com

automutilação

Como manejar situações de risco de

automutilação

Como identificar sinais de automutilação

0 10 20 30



134 

 

Por fim, indagou-se aos participantes da pesquisa caso eles tivessem em mãos 

um guia para orientar a sua prática profissional com relação à temática da 

automutilação, quais informações os mesmos julgariam necessárias que tal instrumento 

contivesse. Essa foi uma pergunta aberta em que o respondente pode registrar o seu 

feedback ao mesmo tempo em que sugeria o caminho para a construção do produto 

educacional.  

Logo, veem-se algumas respostas dos participantes: 

A identificação do problema, como lidar, repassar a situação à equipe 

multiprofissional do Campus para trabalhar em parceria com a família.  

Como identificar os comportamentos de automutilação, como abordar o 

discente, além de entender as situações que levam o discente a se 

automutilar. 

Toda aquela que possibilite a identificação e informações que tratem dos 

procedimentos mínimos, além do acompanhamento psicológico, que podem 

ser realizados como forma a evitar o pensamento/ideação da automutilação.  

Como identificar uma pessoa que sofre automutilação, como proceder 

juntamente aos órgãos, família e colegas.  E a que órgãos poderia ser 

encaminhado o paciente caso não tenha o profissional na instituição   

Orientações quanto ao processo que devemos seguir ao nos depararmos em 

uma situação como essa. Quais os passos devem ser seguidos? A quem eu 

devo reportar? Qual a minha parte como professor para auxiliar o aluno?  

Acredito que os itens da questão anterior contemplam as orientações 

necessárias aos profissionais da Educação que não são da área da 

Psicologia, mas que estão diretamente envolvidos no ensino, tendo em vista a 

melhor abordagem que possibilite o acolhimento do discente: como 

identificar os comportamentos autolesivos, como abordar o discente 

envolvido, como manejar situações de risco e como proceder com a família 

tanto na parceria, como na negligência. Acho que seria interessante trazer 

no guia tanto a teoria como a prática relacionada à temática em estudo. 

 

Entre as respostas transcritas, observam-se a preocupação dos participantes da 

pesquisa quanto aos modos de identificação dos sinais de alerta, abordagem, manejo e 

procedimentos de encaminhamento quando constatados casos de automutilação. Em 

termos práticos, os participantes esperam que haja a interlocução entre os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1999).  Nestes termos ter-se-ia 

então: o conhecer o fenômeno da automutilação (identificar, reconhecer, distinguir), o 

saber agir a respeito (abordar, manejar, executar) e como lidar com a questão (ouvir, 

acolher, respeitar). 
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Depois de submetidas as respostas dadas pelos participantes a uma análise de 

conteúdo, examinando-se numericamente a frequência de determinados termos e 

expressões, chegou-se à construção de uma nuvem de palavras (Word Cloud) pelo 

software IRaMuTeQ® como aponta a Figura 12. 

Figura 12 - Nuvem de palavras resultante da fala dos participantes a respeito de 

um guia sobre a automutilação voltado para a realidade do seu Campus 

  

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

A Word Cloud em questão foi produzida a partir das respostas fornecidas por 

cada um dos 46 (quarenta e seis) participantes a respeito das informações que os 

mesmos julgavam necessárias constarem em guia voltado para orientar a sua prática 

profissional quanto à prevenção da automutilação no ambiente escolar. 

Observa-se que os termos acionados com maior frequência por esse corpus 

textual concentram-se em torno do núcleo semântico denominado “Como” atraindo as 

noções de “identificar, discente, automutilação, caso, abordar, situação, psicológico, 

identificação, proceder, dever”, dentre outros.  

Em linhas gerais, aponta-se para uma tendência: a de que os participantes da 

pesquisa mostram-se preocupados com os procedimentos a serem adotados na 

identificação e na abordagem dos discentes envolvidos em automutilação bem como o 

encaminhamento dos casos para o suporte psicológico, dentro ou fora do Campus onde 

atuam. 
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3.4.5 Um convite especial 

A quinta e última categoria do questionário denominada “Um convite especial” 

trata-se uma seção de caráter informal a fim de estabelecer maior contato com os 

participantes da pesquisa. Nela, estendeu-se um convite para àqueles(as) que se 

sentissem à vontade para participarem de uma entrevista com a pesquisadora 

responsável a fim de compartilhar suas experiências sobre a temática da automutilação 

em sua atuação profissional.  

Deste convite, houve uma aceitação de 22 (vinte e dois) participantes, o que 

corresponde a 48%, ao passo que 24 (vinte e quatro) participantes não se sentem à 

vontade para serem entrevistados (52%), conforme apresenta o Gráfico 31.  

Gráfico 31 – Percentual de participantes que aceitaram (ou não) participar de 

entrevista a respeito de sua experiência na temática da automutilação em sua 

prática profissional 

 

 Fonte: Autora, São Luís, 2021. 
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3.5 ANÁLISE A PARTIR DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Neste tópico apresentam-se as percepções captadas do corpo docente do Ensino 

Básico Técnico e Tecnológico que atua no IFMA, principalmente no Ensino Médio 

Integrado sobre a temática da automutilação entre o público discente, a partir da 

realização de entrevistas. 

A técnica para coleta de dados em questão consistiu em um roteiro de entrevistas 

composto por 6 (seis) questões norteadoras (Apêndice C) aplicadas aos participantes da 

pesquisa em formato de diálogo com roteiro predefinido, mas com flexibilidade 

suficiente para se abordar diferentes aspectos da mesma questão a partir das vivências 

do(a) entrevistado(a). Perspectiva próxima ao que Minayo (1993) denomina de 

entrevista semiestruturada 

A modalidade de entrevista semi-estruturada difere apenas em grau da não 

estruturada, porque na verdade nenhuma interação, para finalidade de 

pesquisa, se coloca totalmente aberta ou totalmente fechada. Mas, neste caso, 

a semi-estruturada obedece a um roteiro que é apropriado fisicamente e 

utilizado pelo pesquisador (MINAYO, 1993, p.267). 

 

A realização das entrevistas transcorreu no período de 29 de julho a 14 de agosto 

de 2021. Os participantes da pesquisa que assinalaram no questionário o aceite para 

participarem da entrevista com a pesquisadora responsável foram acionados por 

mensagem de texto enviadas via e-mail e/ou WhatsApp  na qual se expuseram as razões 

da entrevista, o período em que ela seria realizada, os contatos da pesquisadora, o canal 

a ser utilizado e o link para acesso à sala virtual pelo Google Meet. Mais uma vez 

enfatizou-se a cláusula do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a respeito da 

liberdade de recusa do convite por parte dos participantes, a qualquer tempo, sem 

nenhum prejuízo para os mesmos.  

Realizada a etapa das tabulações referentes às informações obtidas do 

questionário sobre as percepções dos docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

a respeito da automutilação, procedeu-se o contato com os participantes da pesquisa a 

respeito da entrevista. Assim, às 10h59min da data de 29 de julho de 2021, todos 

aqueles que demonstraram interesse em serem entrevistados foram contatados via e-

mail. 

Ao todo 22 (vinte e dois) participantes assinalaram no questionário o item em 

que demonstravam interesse em participar da entrevista. Destes, 6 (seis) retornaram ao 

e-mail declarando disponibilidade para serem entrevistados. Porém, deste grupo, apenas 
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4 (quatro) efetivamente puderam ser entrevistados, uma vez que a pesquisadora não 

obteve mais retorno de 2 (dois) dos  interessados já próximo à data marcada para 

realização da entrevista e a mesma assegurou o exercício da liberdade de os 

participantes recusarem e/ou declinarem de sua decisão conforme descrito no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e exposto previamente ao público-alvo da pesquisa 

(Apêndice A). 

Desse modo, constatou-se que aqueles que foram entrevistados possuem, em 

média, 42 (quarenta e dois) anos de idade e pertencem ao quadro de servidores dos 

Campi do IFMA localizados nos municípios de Codó, Santa Inês e Timon pertencentes 

ao Estado do Maranhão. O grupo foi composto por servidores ocupantes dos seguintes 

cargos: 2 (dois) Docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico atuantes no Ensino 

Médio Integrado, 1 (um) Docente do Ensino Superior e 1 (um) Assistente de Alunos.  

A realização da pesquisa previu a formulação de um roteiro de perguntas a 

serem feitas aos participantes (Apêndice C). É preciso esclarecer que esse roteiro apenas 

serviu para dar os parâmetros do diálogo a ser estabelecido com o(a) entrevistado(a). 

Assegurou-se ao entrevistado(a) a liberdade de expor o seu ponto de vista, 

flexibilizando-se os moldes do roteiro ao contexto da entrevista. 

Foram obedecidos os protocolos da entrevista como elenca Minayo (1993): 

primeiramente, fez-se a apresentação da pesquisadora como docente do Ensino Médio 

pela SEDUC/MA e discente do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT) pelo IFMA  cujo problema de pesquisa gira em 

torno das percepções dos docentes a respeito da automutilação entre discentes do Ensino 

Médio. Descreveu-se a pesquisadora motivada pela sua prática profissional, que de certa 

forma, poderia ser um ponto em comum com docentes do IFMA que atuam no mesmo 

nível de ensino.  

Em seguida, mencionou-se sobre o interesse da pesquisa discorrendo-se sobre os 

seus principais objetivos e enfatizando-se a respeito da construção de um produto 

educacional que viesse ao encontro das principais demandas levantadas pelos 

participantes durante a pesquisa, este formatado como um guia prático a respeito de 

como se lidar a automutilação no ambiente escolar, respeitadas as competências dos 

docentes. 
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Por fim, garantiu-se aos entrevistados o anonimato e o sigilo sobre os seus 

dados, inclusive resguardando-se o direito à preservação de sua imagem, assegurando-se 

aos mesmos também a não gravação de áudio e, caso fosse autorizado pelos mesmos, 

garantiu-se o processo de desgravação. 

Para a análise da fala dos entrevistados, utilizou-se a técnica da Análise de 

Conteúdo proposta por Laurence Bardin (2016), descrita como uma técnica cujo 

exaustivo trabalho de construção e encadeamentos devem adequar-se ao domínio e aos 

objetivos pretendidos pela investigação. Sendo assim, foram obedecidas as etapas da 

pré-análise, da exploração do material e do tratamento dos resultados obtidos conforme 

exposto no Quadro 12. 

Quadro 12 - Etapas da análise de conteúdo das entrevistas 

Etapas Atividades 

Pré-análise 

Transcrição das entrevistas a partir dos áudios obtidos, com 

autorização dos participantes da pesquisa; 

Leitura flutuante do material textual obtido a partir da fala dos 

entrevistados; 

Formulação de hipóteses e objetivos articulados ao problema de 

pesquisa. 

Exploração do 

material 

Composição de unidades de registro (enumeração de palavras, 

temas e objetos relatados com frequência pelos entrevistados); 

Composição de unidades de contexto (a pertinência de termos e 

temas, coocorrências); 

Categorização (agrupamento dos termos e temas por suas 

semelhanças e equivalências lexicais e semânticas, constituindo-se 

as categorias de análise). 

Tratamento dos 

resultados obtidos 

Inferências construídas pelas variáveis do contexto da comunicação, 

tais como: o local de fala dos entrevistados e as condições de 

produção dessas falas (históricas, sociais, institucionais). 

Fonte: Adaptado de Bardin (2016). 

 

A partir de agora são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da 

análise das entrevistas no sentido de responder aos problemas de pesquisa formulados 

inicialmente. Para tanto, dividiu-se esta apresentação em 3 (três) momentos: 1) a análise 

das percepções dos docentes do Ensino Médio Integrado que atuam no IFMA a respeito 

da automutilação no âmbito escolar; 2) a identificação das lacunas de informação sobre 

a temática em questão; 3) o levantamento das demandas formativas dos participantes da 

pesquisa. 

 



140 

 

3.5.1 Análise das percepções dos participantes da pesquisa sobre a automutilação 

Esta seção detém-se a analisar as percepções dos(as) entrevistados(as) a respeito 

da temática da automutilação no ambiente escolar. Antes disso, cabe a ressalva de 

destacar a posição ocupada por eles no âmbito institucional: são todos os participantes 

profissionais licenciados que atuam (in)diretamente no Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do IFMA, os quais não possuem formação acadêmica específica a respeito 

da temática e que já atuam na instituição há, pelo menos, 5 (cinco) anos e, no máximo, 

10 (dez) anos. 

De modo geral, os participantes demonstraram incômodo ao falar na temática, 

destacando-a como um assunto que ultrapassa a sua área de conhecimento e à esfera de 

atuação da sua prática profissional. Subentendeu-se também, pela fala dos participantes, 

que este é um tema sensível de se falar em público por uma série de estigmas e tabus em 

que o mesmo aparece envolvido, em especial, no âmbito escolar. 

Constatou-se, assim, que pouco se menciona abertamente o termo automutilação 

na fala dos entrevistados. No corpus textual, aparecem apenas 4 (quatro) menções 

diretas ao vocábulo. Em seu lugar, são usadas expressões compostas por pronomes 

demonstrativos/ indefinidos (‘isso’, ‘disso’, ‘algo’) termos indicativos da situação da 

qual não se poderia falar abertamente (‘dessa situação’, ‘dessa doença’, ‘situação como 

essa’, ‘nesses casos’, ‘situações’, ‘coisa séria’, ‘naquela situação’, ‘nessa 

circunstância’), a descrição do próprio ato (‘automutilar’, ‘machucar-se’, ‘cortar os 

pulsos’).  

Todos os participantes compreendem claramente o termo automutilação como 

elemento específico do campo da Psicologia, o que se refletirá nas suas escolhas e 

posicionamentos apontados mais adiante. A frequência constante do uso das expressões 

pronominais e/ou sinônimas para apontar a prática da automutilação denota certo 

distanciamento dos entrevistados ao objeto de sua fala como algo de que não participam 

ou demonstram interesse de participar diretamente e/ou de que não sabem falar com 

clareza. 

Tal perspectiva confere, por exemplo, com a forma como os participantes 

tomaram ciência da existência da automutilação no Campus onde trabalham, uma vez 

que todos chegaram ao conhecimento do problema por meio de Relatos de Terceiros 

sejam estes terceiros os demais docentes do Campus, os profissionais que atuam na 

Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) ou algum discente próximo àquele que se 
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automutila.  Isso sem contar que, em unanimidade, os entrevistados declararam que a 

sua imediata reação à descoberta de algum caso seria o encaminhamento do discente 

para a Equipe Multiprofissional ou para o Psicólogo da Instituição. 

A fala do entrevistado 1, atuante na Docência Superior, utilizou "isso" 7(sete) 

vezes como o termo referente ao ato da automutilação e quando passa a nomeá-la 

declara que não sabe como defini-la, apontando-a como um estado patológico
23

 

evidenciado pela transferência da dor psíquica para o corpo. 

Mas a única informação que eu tenho a respeito disso, sobre a questão da 

automutilação. Porque ela se cortava com faca e, às vezes questionava ela, 

por que ela fazia isso e ela dizia que era porque eles sentem uma dor 

psicológica que eles preferem sentir a dor física a dor psicológica. Então, 

como se ela transferisse essa dor emocional para o corpo dela e isso fizesse 

sentido. (...) Eu acho que deveria ter conhecimento dessa doença, não sei se é 

patologia, não sei como a gente caracteriza (Docente do Magistério Superior, 

IFMA). 

 

O entrevistado 2, atuante no Ensino Médio Integrado, evitou falar diretamente o 

vocábulo ‘automutilação’ valendo-se  de algumas das expressões já citadas. Em sua 

fala, ele deixa entrever a automutilação como um processo latente de sofrimento 

psíquico cujo desenvolvimento passa despercebido ao olhar do docente, por vezes, 

encoberto sob algumas atitudes ditas arredias e tratadas comumente no cotidiano escolar 

como atos de indisciplina. 

A gente não consegue enxergar como ela se inicia, como isso vai se 

desenvolvendo durante o processo na escola. A gente está lá olhando os 

alunos e não consegue, de certa forma, está buscando o que ocorreu. Não foi 

só a questão de ele ter ingerido bebida alcoólica, com certeza não, porque foi 

uma situação extrema. Então, se ele está passando por uma situação extrema. 

(...) E aí quando fala de automutilação só pensa que é algo, você está se 

destruindo fisicamente, tentando ali aos poucos e às vezes passa além (...) 

(Docente do Ensino Médio Integrado, IFMA). 

 

                                                 
23

 No campo sociológico, a discussão sobre normal x patológico encontra seus fundamentos em Èmile 

Durkheim na obra "As Regras do Método Sociológico", o qual a partir da observação dos fenômenos 

sociais a partir de séries estatísticas estabelece critérios de distinção entre o estado normal e o estado 

patológico. Para Durkheim (1983), o estado normal aproxima-se de um tipo médio, o qual serve como 

uma norma genérica. Por outro lado, o estado patológico foge à média do que se produz socialmente (em 

determinado espaço e período histórico) compreendendo os ditos fenômenos excepcionais. Tais 

fenômenos seriam considerados próprios às minorias podendo estender-se durante longos períodos da 

existência desses indivíduos. Vide referência em DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 

Trad. Eduardo Lucio Nogueira. Lisboa, Editorial Presença, 2004. Disponível em: 

https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2018/05/As-Regras-Do-Metodo-Sociologico-Emile-

Durkheim.pdf. Acesso em: 05 nov. 2021. 

 

https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2018/05/As-Regras-Do-Metodo-Sociologico-Emile-Durkheim.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2018/05/As-Regras-Do-Metodo-Sociologico-Emile-Durkheim.pdf
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O entrevistado 3, atuante no Ensino Médio Integrado, demonstrou insegurança 

ao reportar-se à automutilação tendo mencionado essa palavra apenas uma vez, embora 

tenha descrito o fenômeno como algo novo e complexo. Em sua fala, enquanto docente, 

percebe-se uma maior interação com os estudantes destacada não apenas pelo convívio 

em sala de aula como também em atividades desportivas e culturais promovidas pela 

instituição. 

Destarte, o entrevistado 3 demonstra conhecimento do tema na realidade do 

Campus onde leciona, apesar de tomar ciência exclusivamente por relatos de discentes 

próximos àqueles em situação de risco. Aqueles, sem saber como orientar os colegas, 

recorrem aos docentes com quem mantêm constante diálogo. 

[...] nós sempre temos um diálogo maior com os alunos por causa da nossa 

vivência [...]. Enfim, então era muito fácil a gente ter essa conversa com eles 

e eles nos contavam muitas coisas a respeito disso, mas eu não tinha 

conhecimento a respeito disso assim. 

Alguns não chegavam e contavam: “-Professor(a), eu me automutilo”. Não 

era assim. Eram outros alunos que chegavam e diziam: “-Professor(a), tenta 

ajudar tal pessoa. Uma pessoa que está passando por esse problema”. Então, 

foi mais ou menos assim que eu sabia desses casos. Na verdade, eu só tinha 

conhecimento dessa forma (Docente do Ensino Médio Integrado, IFMA). 
 

O entrevistado 4, atuante como Assistente de Alunos, em momento algum, 

menciona o termo automutilação em sua fala. Utiliza, no entanto, expressões 

substitutivas como ‘esses casos’, ‘naquela situação’, ‘isso’, ‘nessa circunstância’, ‘essa 

situação’.  

Observa-se que a ciência dos casos ocorreu por relato de terceiros e, daí em 

diante, segue-se um comportamento quase automático indicando um processo de 

alheamento da questão e delegação de responsabilidades ao psicólogo da instituição. A 

sua função emerge como um intermediário entre o corpo docente e a equipe 

multiprofissional de assistência ao educando 

[...] em nenhum dos casos que eu soube, eu fui a primeira saber. Já uma outra 

pessoa identificou e me contou. Geralmente era algum colega ou algum 

professor . Aí nesse caso, eu falo com a Psicóloga. Falo para ela que tem um 

aluno naquela situação que já chegou ao meu conhecimento. Ela geralmente 

marca uma entrevista com a pessoa, com o aluno. Então eles conversam e 

começam o tratamento, via de regra, começam o tratamento (Assistente de 

Alunos, IFMA). 
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Constataram-se, após a análise do corpus textual, expectativas de 

comportamentos dos docentes relacionadas ao grau de aptidão de lidar com a questão. 

São elas: a) surpresa/ estranhamento; b) perplexidade/ inação; c) delegação de 

responsabilidades.  

A primeira diz respeito ao desconhecimento das causas e do desenvolvimento do 

processo da automutilação no âmbito escolar, levando-se em consideração que se trata 

de um fenômeno complexo e multifatorial cujas determinações ultrapassam os muros da 

escola fazendo frente, inclusive, às possibilidades de conhecimento do corpo discente 

por parte dos docentes e da própria instituição de ensino, os quais, uma vez envolvidos, 

já não mais podem permanecer alheios.    

Essa perspectiva coaduna, por exemplo, com alguns relatos de violência 

autoprovocada cometidas por discentes retratados como casos inesperados ou 

improváveis de ocorrerem, seja pelo dinamismo e/ou empenho que apresentavam na 

rotina escolar cuja investigação posterior, porém, revelou-os  inseridos em um contexto 

social de vulnerabilidade socioeconômica e suscetíveis de serem vítimas de formas 

diversas de violência no contexto familiar. 

A segunda refere-se à decisão de evitar algum tipo de abordagem com discentes 

suspeitos ou confirmados de cometerem automutilação pelo reconhecimento próprio da 

inaptidão de iniciar um diálogo e estabelecer uma comunicação não violenta e pautada 

na empatia para com pessoas que se encontrem em sofrimento psíquico/emocional. 

Nesse sentido, evidenciou-se o medo: o medo de agravar o estado emocional do 

discente; o medo de constrangê-lo; o medo de tentar ajudar, mas não saber como. 

Por fim e aliado às duas primeiras, observou-se, então, a delegação de 

responsabilidades para um departamento ou profissional específico, um terceiro a quem 

se encarregaria a tarefa de abordar, manejar e tratar as situações de risco relacionadas ao 

suicídio e à automutilação: a equipe multiprofissional e, mais especificamente, o(a) 

psicólogo(a).  

Não por acaso, verificou-se que o Psicólogo é visto como o agente “apaga 

incêndios” uma vez que os docentes geralmente tendem a afastar de si a 

responsabilidade pelo contato com o discente com comportamentos ditos desviantes ou 

para além daquele contato mínimo, em sala de aula, que lhe está previsto pela matriz 

curricular.  
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Tal inferência tem base na fala do entrevistado 3: 

Tentar de alguma forma ter esse olhar para o aluno. Direcionar um olhar mais 

afetivo para o estudante. Muitos estudantes relatam que não tem esse olhar. 

Acredito que seja o olhar do professor. Um olhar mais atento por mais que 

não conheça. Tem relatos de aluno, por exemplo, “-Professora, ele (o 

professor) entra na sala e ele copia no quadro e a gente nem olha pra ele. Ele 

nem olha pra gente. Fica de costas todo tempo. Então, de uma forma geral, os 

alunos sentem essa falta de afetividade. Essa falta de conexão com o 

professor. Então, acho que (os professores) alguns deles não saibam lidar 

com isso (Docente do Ensino Médio Integrado, IFMA). 

 

Dessa forma, compreende-se que a percepção que os docentes têm a respeito da 

automutilação é que esta emerge como um problema de natureza psicológica, cujos 

enraizamentos estão para além da sua compreensão e do qual se sentem alheios não se 

sentindo à vontade para discutirem a questão abertamente. Seja pelo fato de não 

possuírem propriedade para falar sobre o assunto, seja pelos estigmas e tabus que 

envolvem a temática ou mesmo por reconhecerem que esta seria uma competência 

exclusiva da equipe multidisciplinar. 

3.5.2 Identificação das lacunas de informação dos participantes da pesquisa sobre a 

temática da automutilação 

Esta seção dirige à identificação das lacunas de informação dos participantes 

sobre a automutilação extraídas do corpus textual obtido a partir das entrevistas. Estas 

lacunas estão relacionadas, principalmente, à abordagem do discente em situação de 

automutilação ou de tentativa de suicídio indicando um baixo grau de aptidão para lidar 

com situação de risco como relataram os entrevistados. 

[...] Eu não abordaria logo o aluno porque isso poderia constranger o aluno e 

eu sem conhecimento não saberia como direcionar, acabaria talvez 

constrangendo ele mesmo que de modo mais interno falando pessoalmente 

com ele. Poderia provocar outras reações que não seriam favoráveis (Docente 

do Ensino Superior, IFMA). 

 

Como eu não tenho formação na área nem tive nenhum curso para lidar com 

essa situação, então eu não tenho muito que fazer, mas eu procuro chamar a 

pessoa, aí eu converso. [...] Agora eu não tenho como abordar. Eu não sei 

nem por onde começar (Assistente de Alunos, IFMA). 

 

As falas dos entrevistados convergem no desconhecimento do que, de fato, é a 

automutilação e quais são os procedimentos de abordagem do aluno com automutilação 

(o que se deve ou não falar), o manejo de situações de risco, a dificuldade na 

identificação dos sinais de alerta, principalmente porque os estudantes não lhes pedem 

ajuda diretamente.  
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O entrevistado 3, por exemplo, conseguiu identificar alguns sinais de alerta em 

um determinado discente e procurou abordá-lo. No entanto, o entrevistado revelou sua 

apreensão quanto à insistência em falar diretamente sobre o tema com os estudantes 

envolvidos e os mesmos se afastarem dela, abandonando a escola ou mesmo efetuando 

contra si mesmos algum dano mais grave. 

Tentei ter uma conversa para que ele  (o aluno) pudesse me falar e como ele 

não me falou, aí eu dei uma puxada. Percebi. Ele realmente não vai falar. Aí 

eu comecei: “-E esse lenço”? Estava amarrado no pulso. Ele respondeu: “-

Não é nada, não professor(a). Eu me machuquei”. Porque antes eu 

conversava com ele e ele dizia: “- É porque eu estava no gol e eu machuquei 

minha mão, meu pulso, cortei”. E depois desse dia, de tanto insistir (porque 

eu também tinha esse medo de insistir e terminar eu perdendo esse aluno de 

alguma forma) (Docente do Ensino Médio Integrado, IFMA). 

 

De modo geral, no corpus textual obtido a partir das falas dos entrevistados 

prevalece a negação (não abordar, não saber abordar, não conhecer o assunto) e a 

apreensão a respeito da forma como se deveria abordar a questão com os discentes 

resguardando a sua privacidade ao mesmo em que evita toda e qualquer forma de 

constrangimento. 

3.5.3 Principais lacunas formativas dos participantes da pesquisa relacionadas à 

prevenção da automutilação no ambiente escolar 

Nesta seção, busca-se explicitar as principais demandas formativas dos docentes 

do Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFMA a respeito da 

prevenção da automutilação no âmbito escolar, respeitadas as suas competências e 

considerando-se a sua realidade institucional. 

Para efeitos didáticos, as demandas dos participantes da pesquisa foram 

elencadas em 3 (três) frentes:  

a) Informações sobre a natureza da automutilação, sobre os procedimentos a 

serem adotados quando da identificação dos casos (abordagem, o manejo de situações 

de risco, os encaminhamentos a serem dados aos estudantes dentro de sua competência 

profissional);  

No caso de orientações, eu gostaria de saber como saber se portar diante 

dessa situação, de como abordar o aluno, de que forma a gente fala, o que a 

gente não pode dizer para magoar, para machucar mais ainda (Docente do 

Ensino Superior, IFMA). 
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b) Articulação da temática da violência autoprovocada às unidades curriculares 

ministradas ou integrada a projetos interdisciplinares;  

Então, eu penso que seria isso, o próprio entendimento do professor, da 

orientação, acredito que uma aula também dependendo do que ele (professor) 

esteja falando. Tem tudo a ver. Por que não colocar isso dentro de algum 

conteúdo? Sinto também falta de projetos interdisciplinares que possam 

divulgar sobre isso (Docente do Ensino Médio Integrado, IFMA). 

 

c) Cursos de capacitação para lidar com situações de risco envolvendo 

tentativas de suicídio e automutilação. 

Eu vejo que não falta informação. Os professores e a comunidade não 

conseguem enxergar ali que falta informação porque informação a gente 

consegue em vários locais. Na própria escola a gente tem uma equipe 

multifuncional. O que falta é cursos de capacitação voltados exatamente para 

determinadas situações que ocorrem em sala de aula. . Então, assim, eu acho 

que a gente não consegue enxergar, identificar as situações. Às vezes, a gente 

consegue, depois de muito tempo. Depois que a coisa está muito visível. Aí 

você faz o que? Qual e a tua primeira coisa a fazer (vem logo à tua cabeça)? 

Primeiro, é acionar essa equipe porque se nós não tivéssemos essa equipe eu 

não sei como seria. Eu vejo mais ou menos isso. Então se não tivesse essa 

equipe (que a gente vai, faz, aciona a equipe) e equipe vai atuar em cima de 

disso... nós como professores, a instituição em si, ficamos dependendo e 

esperando que eles ajam, que eles identifiquem as situações [...] (Docente do 

Ensino Médio Integrado, IFMA). 

 

Então, se fosse algo mais contínuo, realização de palestras, capacitações, 

conversasse com a escola. Acho que isso teria que ser trabalhado 

continuamente, não de forma esporádica porque eu vejo que isso é trabalhado 

muito de forma esporádica ou em situações que existe uma data que relembra 

algo ou então num período x do calendário letivo, a semana pedagógica 

(Docente do Ensino Médio Integrado, IFMA).  

 

Após a análise dos relatos dos entrevistados, identificaram-se as demandas dos 

profissionais e, em seguida, agruparam-se algumas lacunas formativas restringindo-se 

àquelas relacionadas à questão da capacitação da equipe docente para ações de 

prevenção da automutilação. Tais demandas, após as devidas categorizações, serviram 

como embasamento para construção das temáticas abordadas no produto educacional, 

embora se admita que algumas delas, por ultrapassarem o propósito da pesquisa, não 

puderam ser completamente contempladas devido ao seu conteúdo e caráter político-

institucional. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL 

A presente pesquisa integra o Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológicas – Área de Ensino, e apresenta como pré-requisito 

obrigatório a elaboração de um produto educacional enquanto produção técnica, além da 

dissertação (CAPES, 2017). A produção deste material é dirigida a um público 

específico e compreende processos de formação em ambientes de ensino formal e não 

formal da Educação Profissional e Tecnológica. Conforme o Documento de Área de 

Ensino já citado, o produto deve ser registrado preferencialmente em formato digital 

(PDF ou outro) e ter link de acesso disponibilizado no site da Instituição. 

Como parte do processo de pesquisa sobre as percepções dos docentes do 

Ensino Médio Integrado do IFMA a respeito da automutilação, houve o 

desenvolvimento de um produto educacional, denominado “Como lidar com a 

automutilação: Guia Prático para Docentes do Ensino Médio” (Apêndice C), em 

formato de caderno virtual (e-book), cuja apresentação é objeto deste capítulo. 

 

4.1 O ProfEPT: pesquisa e desenvolvimento de produtos educacionais sobre o campo da 

Educação Profissional e Tecnológica 

Primeiramente, cabe explicar do que trata um Mestrado Profissional (MP) e de 

como ele se estrutura. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) o define como uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a 

capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de 

técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de 

trabalho” (CAPES, 2014). 

Os Mestrados Profissionais no Brasil foram regulamentados a partir de 1998 

por intermédio da Portaria nº 80/1998 da CAPES. Nela define-se "mestrados 

profissionalizantes" como cursos de pós-graduação que articulem ensino com aplicação 

profissional; que possuam um quadro docente integrado formado predominantemente 

por doutores, com produção intelectual divulgada em veículos reconhecidos e de ampla 

circulação em sua área de conhecimento; que disponham de condições de trabalho e 

carga horária docentes compatíveis com as necessidades dos cursos e que 

obrigatoriamente apresentem trabalho final que demonstre domínio de objeto de estudo 

(sob a forma de dissertação, projeto, análise de casos, performance, produção artística, 
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desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, protótipos, entre outras, de acordo 

com a natureza da área e os fins do curso) (CAPES, 1998). 

Sendo assim, o MP denominado Programa de Pós-Graduação em Educação 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) é 

um programa de pós-graduação stricto sensu, pertencente à área de Ensino e 

reconhecido pela CAPES, o qual tem por objetivo proporcionar formação em Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), visando tanto à produção de conhecimentos como 

desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas articulando os 

saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento científico, conforme o 

Regulamento do ProfEPT disposto no sítio eletrônico do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) (IFES, 2018b). 

A área de concentração do ProfEPT encontra-se condicionada ao âmbito da 

Educação Profissional e Tecnológica delineando em duas linhas de pesquisa, a saber: 1) 

Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e 2) Organização e 

Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Cada linha apresenta 3 (três) macroprojetos conforme apresentado no Quadro 13. 

Quadro 13 - Visão Panorâmica das Linhas de Pesquisa do ProfEPT e seus 

respectivos Macroprojetos 

LINHA DE PESQUISA MACROPROJETO(S) 

1.  Práticas Educativas 

em EPT 

 

Macroprojeto 1 - Propostas metodológicas e recursos didáticos 

em espaços formais e não formais de ensino na EPT. 

Macroprojeto 2 - Inclusão e diversidade em espaços formais e 

não formais de ensino na EPT. 

Macroprojeto 3 – Práticas Educativas no Currículo Integrado. 

2. Organização e 

Memórias de Espaços 

Pedagógicos na EPT 

 

Macroprojeto 4 – História e memórias no contexto da EPT. 

Macroprojeto 5 – Organização do currículo integrado na EPT. 

Macroprojeto 6 – Organização de espaços pedagógicos da EPT. 

Fonte: IFES 2018a; 2018b. 

 

Tendo em vista a arquitetura do projeto curricular do ProfEPT, nossa pesquisa 

enquadra-se na Linha de Pesquisa de Práticas Educativas em EPT que  

Trata dos fundamentos das práticas educativas e do desenvolvimento 

curricular na Educação Profissional e Tecnológica, em suas diversas formas 

de oferta, com foco nas estratégias transversais e interdisciplinares, que 

possibilitem formação integral e significativa do estudante, sustentados no 

trabalho como princípio educativo e na pesquisa como princípio pedagógico, 

em espaços formais e não formais. Considera, também, às questões 
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relacionadas à Educação de Jovens e Adultos, à Educação Indígena, à 

Educação e Relações Étnico-raciais, à Educação Quilombola, à Educação do 

Campo, às Questões de Gênero e à Educação para Pessoas com Deficiências 

(PCDs) e sua relação com as diversas práticas do mundo do trabalho (IFES, 

2018a, p.3).  

 

Quanto à especificidade da pesquisa e do respectivo produto educacional, pela 

sua própria natureza e finalidade pode-se afirmar que ambos visam integrar o corpus de 

produções científicas alinhadas ao Macroprojeto 1 - Propostas metodológicas e 

recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino da EPT o qual 

Abriga projetos que trabalham as principais questões de ensino e 

aprendizagem na EPT, com foco em discussões conceituais específicas, 

metodologias e recursos apropriados para essas discussões e elaboração e 

experimentação de propostas de ensino inovadoras em espaços diversos (sala 

de aula, laboratórios, campo, museus, setores produtivos, internet, entre 

outros) (IFES, 2018a, p.4).  

 

Convém esclarecer que o produto educacional é uma produção técnica e/ou 

tecnológica, de caráter obrigatório, elaborada no âmbito dos programas de mestrado 

profissionais ou acadêmicos, sobretudo, mas não exclusivamente da área de Ensino, 

associados ao objeto de estudo das dissertações. Enquanto requisito de conclusão de 

curso, ele pode se enquadrar nas seguintes categorias: mídias educacionais; protótipos 

educacionais e materiais para atividades experimentais; propostas de ensino; material 

textual; materiais interativos; atividades de extensão e desenvolvimento de aplicativos 

(CAPES, 2017). 

Kaplún (2003) define material educativo como um objeto que facilita a 

experiência de aprendizado, enriquecendo-o em sua dimensão conceitual ou perceptiva, 

axiológica ou afetiva, de habilidades ou atitudes, etc. de modo que suas principais 

características são expressas pelas seguintes categorias: a) a sua intencionalidade 

educativa; b) a articulação de saberes conceptuais, educativos, comunicacionais, 

artísticos e técnicos; c) o seu caráter coletivo e dialógico. 

Nesse sentido, o processo de elaboração deste produto levou em consideração 

as principais demandas apresentadas pela equipe docente do IFMA atuante no 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico por meio das respostas fornecidas 

ao questionário de pesquisa a fim de trazer a público algumas informações a respeito da 

automutilação, a identificação dos sinais de alerta, o manejo de situações de risco na 

escola e esclarecimentos sobre a Ficha de Notificação Compulsória. 
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4.1 Como lidar com a Automutilação: Guia Prático para Docentes do Ensino Médio 

Integrado 

Nesta pesquisa, o produto desenvolvido tratou-se de um e-book intitulado 

“Como lidar com a Automutilação: Guia Prático para Docentes do Ensino Médio”, que 

tem como objetivo contribuir com a prática docente na Rede Federal na tarefa coletiva 

de Prevenção da Automutilação, auxiliando na compreensão deste fenômeno complexo 

e multifatorial oferecendo-lhe subsídios que permitam aprimorar a identificação dos 

sinais de alerta da automutilação, a abordagem do estudante envolvido em 

comportamento autolesivo bem como a prestação de esclarecimentos sobre o 

preenchimento da Ficha de Notificação Compulsória.  

O material produzido, porém, não se destina a esgotar a temática nem se 

propõe a resolver a questão de uma vez por todas, haja vista que a postura teórico-

metodológica adotada nesta pesquisa assentada no Materialismo Histórico Dialético 

aponta para as múltiplas determinações em que o problema da automutilação encontra-

se encadeado. 

O guia se classifica como material didático (categoria 6) na Classificação de 

Produção Técnica da CAPES ( 2019, p.43) definido como “produto de apoio/suporte 

com fins didáticos na mediação de processos de ensino e aprendizagem em diferentes 

contextos educacionais”, que inclui:  

a) impressos: coleções; livro didático e paradidático; guias; mapas temáticos; 

jogos educativos...; b) audiovisuais: fotografia; painel cronológico; 

programas de TV – aberta e/ou fechada; Programas de Rádio – comunitários, 

universitários, alternativos; Trilha e/ou Paisagem sonora...; c) novas mídias: 

CD; CD-ROOM; DVD; e-book... (CAPES, 2019, p. 43-44) 

 

O desenvolvimento do produto educacional buscou ir ao encontro dos 

resultados apontados pelos dados empíricos da pesquisa, sobretudo no que se refere à 

percepção dos participantes, que, majoritariamente, consideram relevante trabalhar com 

a temática no contexto da Educação Profissional e Tecnológica, mas não se sentem 

plenamente preparados para abordar um discente que manifeste sinais da prática da 

automutilação. Soma-se a isso o apontamento sobre a lacuna de materiais de auxílio ao 

trabalho docente e/ou de materiais didáticos relativos ao esclarecimento do fenômeno da 

automutilação e à prevenção da mesma. 

A opção por um “guia” se relaciona com a carência de materiais específicos a 

respeito da automutilação observada a partir da fala dos participantes bem como o 

objetivo do produto educacional, o qual não tem a intenção de esgotar os conteúdos 
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relacionados à temática, mas apontar possibilidades de compreensão dos 

comportamentos autolesivos e as formas de estabelecimento de uma abordagem 

acolhedora que podem ser incorporadas à atividade docente no seu cotidiano escolar. 

Nesse sentido, previu-se a exposição de base teórica e indicação de materiais 

de apoio para a realização de ações de prevenção da automutilação no ambiente escolar. 

Para a elaboração do material, realizou-se uma sistematização e resumo das informações 

encontradas na revisão bibliográfica sobre o tema da prevenção da automutilação 

evocando em seu embasamento, sobretudo, mas não exclusivamente a literatura 

psiquiátrica e psicológica, buscando elucidar os aspectos conceituais relacionados à 

automutilação enquanto forma específica da violência autoprovocada; os sinais de alerta 

e prevenção e o manejo de situações de risco.  

Além disso, foram realizadas consultas em documentos oficiais a respeito do 

correto preenchimento da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/ 

Autoprovocada no sítio eletrônico da Secretaria de Vigilância à Saúde (SEVS) de onde 

se obteve “Instrutivo para Preenchimento da Ficha de Notificação de Violência 

Interpessoal/Autoprovocada” e também no site Centro Estadual de Vigilância em Saúde 

do Rio Grande do Sul (CEVS/RS) de onde se obteve o informativo “Orientação para 

preenchimento da Ficha de Notificação Individual de Violência 

Interpessoal/Autoprovocada”. A partir da análise desses documentos, foram elaborados 

os tópicos que esclarecem sobre o passo a passo do preenchimento dessa Ficha. 

Todas as informações foram organizadas no formato de texto verbal, por meio 

software de edição de texto Microsoft Word 2010
®
, utilizando-se de uma linguagem 

mais informativa, objetiva e menos acadêmica. Posteriormente, o material foi enviado 

para o designer gráfico Pedro Henrique de Carvalho Costa, que, em parceria com a 

ilustradora Ana Waléria Costa Dias, elaboraram a diagramação no formato de cartilha 

digital para inserção dos elementos visuais. Convém destacar que todo o material foi 

submetido à apreciação de especialista na área da Psicologia, a psicóloga e mestra 

Layane Bastos dos Santos. 

Após a explanação dos tópicos que compõem o Guia, há a apresentação dos 

resultados da avaliação do produto educacional pelos participantes da pesquisa, em 

conformidade com o que dispõe o Artigo 15, Parágrafo Único, do Regulamento Geral 

do ProfEPT: 

O Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em um produto educacional 

que possua aplicabilidade imediata, considerando a tipologia definida pela 
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Área de Ensino. O produto educacional deverá ser acompanhado de um 

relatório de pesquisa que contemple o processo de desenvolvimento e 

avaliação da aplicação do produto, podendo ser constituído em forma de 

dissertação em formato tradicional ou de dissertação em formato de artigo, de 

acordo com a decisão da Comissão Acadêmica Local. (INSTITUTO 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2018b, p. 7-8). 

 

 

O título do Produto Educacional Como Lidar com a Automutilação: Guia 

Prático para Docentes do Ensino Médio teve como fonte e inspiração a wordcloud 

produzida a partir das demandas dos docentes. O nome também leva em consideração a 

opção política da pesquisadora em estender a utilização do Guia também para o âmbito 

de ensino na Rede Pública Estadual do Estado do Maranhão veiculando-o por meio da 

Secretaria de Estado da Educação do Mranhão. 

A capa do Guia (Figura13) trata-se de uma capa temática em alusão à 

Campanha do Setembro Amarelo
24

, aproveitando-se a oportunidade em que o produto 

fora aplicado aos participantes da pesquisa.  Ela traz as cores em tons de amarelo e 

preto, um provocativo jogo de luz e sombra em que se destacam elementos como o laço 

dourado símbolo dessa Campanha e as mãos que não apenas se tocam, mas remetem à 

ideia de que, assim como os demais elementos, tendem a entrelaçar-se.  

As ilustrações utilizadas nesta composição da capa como todas as demais 

tiveram seus direitos autorais adquiridos para utilização neste trabalho. Todas elas são 

de autoria da designer, artista plástica, escultora e ilustradora maranhense Ana Waléria 

Costa Dias. 

 

 

 

                                                 
24

 A origem da Campanha do Setembro Amarelo iniciou-se a partir de relatos biográficos do jovem Mike 

Emme, natural dos Estados Unidos. Ele ficou conhecido por suas habilidades mecânicas tendo o mesmo 

restaurado completamente um veículo antigo da marca Mustang 68, o qual foi pintado de amarelo. No dia 

8 de setembro de 1994, o jovem de 17 anos cometeu suicídio. O episódio apanhou familiares e amigos de 

surpresa uma vez que não puderam identificar os sinais de alerta a tempo. No funeral, foram distribuídos, 

cartões com fitas da cor amarela com mensagens de apoio. Algumas semanas depois do ocorrido, os pais 

do jovem fundaram a Yellow Ribbon, instituição dedicada às ações de prevenção do Suicídio.  

No ano de 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o dia 10 de setembro para ser o Dia 

Mundial da Prevenção do Suicídio. Já no Brasil, a Campanha Setembro Amarelo iniciou em 2015 pela 

iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP). 

Disponível em: http://portalcinp.com.br/detalhes-do-artigo-ou-noticia/setembro-amarelo. Acesso em: 15 

set. 2021. 

Disponível em: http://ece.srv.br/lernoticias/explicando-em-detalhes-setembro-amarelo/113. Acesso em: 

15 set. 2021.  
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Figura 13– Capa do Produto Educacional 

 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

A principal mensagem que se gostaria de transmitir é a de que “uma estratégia 

eficaz para a prevenção da automutilação deve conduzida por muitas mãos e uma delas 

pode ser a sua”.  Mais que uma intervenção exclusiva dos profissionais de saúde, uma 

ação contínua e integrada de toda a comunidade escolar faria toda a diferença, 

especialmente quando se sabe que a equipe docente encontra-se comprometida com a 

formação integral do ser humano levando em conta, inclusive, a sua dimensão 

socioemocional. 
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O primeiro tópico “Entendendo a Violência Autoprovocada: a Automutilação” 

trata sobre a classificação das tipologias de violência conforme observado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS); a distinção entre suicídio e automutilação, 

informações sobre a automutilação; mitos e verdades sobre a automutilação; dúvidas 

frequentes; conteúdos úteis sobre o assunto disponibilizados em diferentes meios, tais 

como: canais do YouTube, documentário, filmes, série e materiais didáticos. 

O tópico “Sinais de Alerta e Prevenção” apresenta de forma objetiva como 

identificar os sinais de alerta da automutilação por meio da comunicação não verbal 

(comportamentos típicos) e verbal (frases de alerta); as habilidades fundamentais de 

abordagem da pessoa envolvida em comportamento autolesivo; os fatores de risco e 

também os fatores de proteção.  

O tópico “Manejo de Situações de Risco” explana, de forma prática, sobre os 

procedimentos de auxílio daquela pessoa em quem se identificou um ou mais sinais de 

alerta de automutilação. Esse tópico se dispõe a responder três questionamentos 

fundamentais: O que não fazer? O que fazer? A quem recorrer? 

O tópico “Para Saber Mais” aborda sobre o processo de notificação de casos 

suspeitos e confirmados de automutilação conforme previsto na Lei nº 13.819/2019. 

Esse tópico se desdobra em 4 (quatro) subtópicos denominados:  Esclarecimentos sobre 

a ficha de notificação compulsória; O que notificar? ; Estrutura da Ficha de Notificação 

Interpessoal de Violência Interpessoal/ Autoprovocada; Notificação de casos suspeitos 

ou confirmados de automutilação ou tentativa de suicídio. 

Por fim, o tópico “Contatos Úteis” apresenta uma lista de contatos telefônicos 

úteis e de emergência essenciais quando da ocorrência de situações de risco ocasionadas 

por condutas autolesivas. 
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4.2 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL. 

Após a finalização do processo de escrita, criação do projeto gráfico e 

diagramação do produto educacional, este foi enviado por e-mail e WhatsApp para os 

participantes da pesquisa juntamente com um questionário de avaliação (Apêndice D) 

disponibilizado pelo Google Forms, para que pudessem se manifestar suas impressões 

sobre o conteúdo, identidade visual e aplicabilidade do guia.  

O questionário de avaliação do produto educacional foi composto por 9 (nove) 

perguntas, sendo 1 (uma) pergunta aberta, que buscou levantar as considerações dos 

respondentes sobre o material (elogios, sugestões, críticas e/ou outras opiniões); e 8 

(oito) perguntas fechadas, nas quais se utilizou da Escala Likert
25

 para aferição da 

aceitabilidade do material e a sua adequação para o contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica, em que o valor 1 correspondia a Discordo Totalmente, o valor 2 Discordo 

Parcialmente, o valor 3 a Indiferente, o valor 4 Concordo Parcialmente e o valor 5 a 

Concordo Totalmente. As respostas foram compiladas e organizadas graficamente. 

Os quesitos avaliativos contemplaram os seguintes critérios: linguagem clara e 

adequada ao público-alvo; relevância das informações acerca da temática da 

automutilação; utilidade das informações para a prática profissional; atratividade do 

design projeto e da identidade visual; contribuição para formação docente da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) no âmbito da Prevenção da Automutilação; 

atendimento das expectativas apontadas no questionário enviado anteriormente; aptidão 

para realização de ações de prevenção da automutilação; aptidão para lidar com 

estudantes com risco de automutilação. O link do questionário foi enviado na data de 02 

de setembro de 2021 e o prazo para recebimento ficou aberto até a data de16 de 

setembro de 2021. 

No primeiro quesito avaliativo, perguntou-se se o Guia apresenta linguagem 

clara e adequada ao público-alvo, obtendo-se 21,4% apontaram que concordam 

parcialmente e 78,6 % concordam totalmente. Assim, percebe-se que a avaliação, em 

geral, é positiva, o que representa um elemento fundamental de suporte para se 

estabelecer o diálogo sobre a temática e a sua devida compreensão por parte do corpo 

docente. 

                                                 
25

 A Escala Likert é um dos tipos de escalas de medição usadas principalmente em pesquisas de mercado 

para entender as opiniões e atitudes de um consumidor em relação a uma marca, produto ou mercado-

alvo. É usado principalmente para fazer medições e aprender sobre o grau de conformidade de uma 

pessoa ou respondente em relação a uma determinada sentença afirmativa ou negativa.  

Disponível em: https://www.questionpro.com/pt-br/escala_likert/#o_que_e_escala_likert. Acesso em: 28 

nov. 2021. 

https://www.questionpro.com/pt-br/escala_likert/#o_que_e_escala_likert
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Ao serem questionados se o Guia contém informações relevantes e que 

ampliam o conhecimento acerca da temática da automutilação e da sua prevenção no 

ambiente escolar, 7,1% concordavam parcialmente e 92,9% concordavam totalmente. 

Este dado indica que os respondentes consideraram o conteúdo relevante e capaz de 

ampliar o seu conhecimento da temática, condizente ao propósito do Guia: ao mesmo 

tempo em que se elucidou a temática da automutilação com conceitos introdutórios, 

foram apresentadas sugestões de leituras e materiais didáticos àqueles que quiserem se 

aprofundar no assunto. 

Quando questionados se as informações fornecidas pelo material são/serão 

úteis para a sua prática profissional, 7,1% mantiveram-se indiferentes, 21,4% 

concordaram parcialmente e 71,4% concordaram totalmente. Esse indicador revela a 

utilidade que o produto educacional pode oferecer aos profissionais da Carreira do 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Maranhão 

em sua práxis docente e que poderá servir como um instrumento de consulta, 

especialmente em casos de suspeita de automutilação. 

Ao serem questionados se o design do material facilita a leitura e o torna mais 

acessível, 100 % concordaram totalmente. Nesse sentido, considera-se satisfatória 

avaliação sobre esse aspecto, visto que a apresentação visual do produto foi planejada 

com o intuito de cativar a atenção do leitor, seja a partir da paleta de cores e/ou dos 

elementos ilustrativos presentes em cada página. 

A questão seguinte buscou saber se o Guia contribui para a formação docente 

da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no âmbito da Prevenção da 

Automutilação, obtendo como resposta: 7,1% permaneceram indiferentes, 7,1% 

concordaram parcialmente e 85,7% concordaram totalmente. Esse dado respalda o 

alcance de um dos objetivos do produto educacional, que é contribuir com a prática 

docente na Rede Federal na tarefa coletiva de Prevenção da Automutilação, auxiliando 

na compreensão deste fenômeno complexo e multifatorial oferecendo-lhe subsídios 

técnicos que permitam aprimorar a identificação dos sinais de alerta da automutilação, a 

abordagem do estudante envolvido em comportamento autolesivo bem como a 

prestação de esclarecimentos sobre o preenchimento da Ficha de Notificação 

Compulsória. Ressalta-se que, embora a coleta de dados tenha sido realizada no IFMA, 

o material poderá ser utilizado por docentes de outras instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e também por docentes da 

rede pública estadual de ensino do Maranhão. 
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A fim de averiguar se o material atendeu às expectativas dos participantes que 

responderam o questionário de levantamento de necessidades e informações, sobre o 

tema, 28,6% concordaram parcialmente e 71,4% concordaram totalmente. Esse 

resultado indica o nível de satisfação do público com relação ao produto educacional, 

bem como serve de "termômetro" para possíveis e ajustes e melhorias no corpo do texto 

a fim de melhor contemplar os aspectos conjunturais elencados pelos participantes da 

pesquisa. 

A fim de avaliar o grau de recomendação, perguntou-se se os participantes 

recomendariam o material educativo para outras pessoas, 100% concordaram 

totalmente. Este item revela a capacidade de aplicação do produto em outros contextos a 

fim de se obter o aprimoramento da qualidade do material bem como lhe confere 

credibilidade no que diz respeito à procedência das informações e o potencial de 

replicabilidade do produto para outros contextos educacionais  

Ao serem questionados se sentiam mais preparados(as) para identificarem 

sinais de alerta da automutilação em estudantes a partir da leitura do material, 14,3% 

mantiveram-se neutros, 21,4% concordaram parcialmente e 64,3% concordaram 

totalmente. Esse resultado aponta resultado satisfatório/ insatisfatório com relação a um 

dos principais objetivos de elaboração do produto educacional revelando a viabilidade 

do seu uso no contexto da Educação Profissional e Tecnológica com a ampliação do 

repertório cognitivo-procedimental.  

Nessa mesma linha, os profissionais foram também questionados sobre 

sentirem-se mais preparados(as) para lidarem com estudantes com risco de 

automutilação, obtendo-se como resultado 14,3% mantiveram-se neutros, 35,7% 

concordaram parcialmente e 50% concordaram totalmente. Acredita-se que um estudo 

sobre o mapeamento do fluxo de encaminhamento do discente do IFMA envolvido com 

automutilação poderia suprir algumas lacunas de informações da equipe docente. Um 

trabalho integrado do corpo acadêmico com a Equipe Multiprofissional (em particular, 

da equipe de psicólogos) e que auxiliaria consideravelmente o NAE, o Setor Pedagógico 

e, por extensão, o corpo docente da Instituição.  Ademais, reconhece-se a limitação do 

material e que, embora ele contribua, pode não ser suficiente para este objetivo e, 

possivelmente, uma formação sobre o tema poderia ser uma possibilidade de 

continuidade e aperfeiçoamento do material didático que ora apresentamos. 
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A fim de avaliar o padrão das respostas, a Tabela 6 apresenta a média dos 

valores indicados pelos participantes da pesquisa na avaliação do produto. Pode-se 

observar que os valores ficaram entre 3,6 e 5,0, indicando que de forma geral, o produto 

foi bem avaliado. Os itens com melhor avaliação foram a respeito do design do material 

e o grau de recomendação do material, ambos com média 5,0, e o que menos atendeu à 

expectativa dos participantes foi com relação ao grau de aptidão para lidar com 

situações de automutilação após a leitura do material, com média 3,6. Quanto a esse 

item, reforça-se a demanda dos participantes da pesquisa pela realização de capacitações 

a respeito da temática. 

Tabela 6 – Média de avaliação do material educativo por pergunta 

Pergunta Média 

1.  O produto educacional apresenta linguagem clara e adequada ao 

público-alvo. 4,8 

2. O Guia contém informações relevantes e que ampliam o 

conhecimento acerca da temática da automutilação e da sua 

prevenção no ambiente escolar 4,9 

3. O público considera que as informações fornecidas pelo material 

são/serão úteis para sua prática profissional. 4,6 

4.  O design do material facilita leitura e a torna mais acessível. 5,0 

5. O Guia contribui para a formação docente da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) no âmbito da Prevenção da 

Automutilação. 4,8 

6. O material atendeu às expectativas do público em relação ao que 

havia apontado no questionário enviado anteriormente. 4,7 

7. Grau de recomendação do material. 5,0 

8. Sente-se mais preparado(a) para identificar os sinais de alerta da 

automutilação em estudantes a partir da leitura do material. 4,5 

9. Sente-se mais preparado(a) para lidar com estudantes envolvidos 

em automutilação a partir da leitura do material. 3,6 

  Média Final obtida pelo Produto Educacional 4,7 

Fonte: Autora, São Luís, 2021. 

 

Na avaliação como um todo, o produto educacional obteve como média final a 

nota de 4,7, o que significa que o produto, em geral, foi teve parecer favorável segundo 

a avaliação feita pelos participantes da pesquisa demonstrando-se, assim, potencial para 

sua publicação como material textual útil à prática docente no Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico e, em especial, à modalidade do Ensino Médio Integrado 

à Educação Profissional e Tecnológica do IFMA. 
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Para finalizar este capítulo sobre o produto educacional, explora-se a última 

pergunta apresentada como uma questão aberta a qual oportunizou aos respondentes 

manifestar suas considerações sobre o produto educacional por meio de elogios, 

sugestões, críticas e/ou outras opiniões relevantes.  

Seguem, então, as avaliações e comentários dos participantes da pesquisa 

quanto ao material educativo proposto neste trabalho: 

 

O Material ficou muito bom, como sugestão vocês poderiam realizar uma 

live para mostrar esse material aos Campi. 

Excelente contribuição para a sociedade! 

Parabéns pelo seu trabalho! Muito rico! 

Ótimo material, relevante aos dias atuais. 

O produto educacional em tela tem importância ímpar para a ampliação dos 

conhecimentos da comunidade escolar em relação à automutilação e à sua 

prevenção no ambiente escolar. A linguagem empregada é clara e precisa.  

O Produto atendeu a proposta da pesquisa. 

Excelente Material. 

O produto ajudará muitos profissionais da Educação a identificarem alunos 

com o viés de automutilação. 

Parabéns pela elaboração deste produto educacional.  

"Poderia ampliar para todo ensino básico, pois é necessário que haja 

prevenção desde o fundamental menor pelo menos”.  

Muito boa a leitura, foi passado as informações de forma clara e lúdica. 

Amei. 

Parabéns, gostei muito do material. Sugestões: transformar o material em 

um aplicativo educacional; criar um site com o conteúdo do material. 

O material é um excelente produto a ser levado para as escolas, tem uma 

linguagem clara e didática. É informativo, intuitivo e tem orientações 

preciosas sobre o problema abordado, um suporte para professores e todos 

que trabalham na escola e lidam com essa questão tão séria da 

automutilação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sopesando a escola como local favorável à formação humanizadora e ambiente 

catalisador de ações preventivas em Saúde Mental, constatou-se a potencialidade da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica na contribuição de 

ações preventivas da violência autoprovocada, em função de sua capilaridade e 

interiorização no processo de expansão da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

ocorrida nos últimos dez anos, abrangendo milhares de discentes na faixa etária de 15 a 

29 anos considerada como público mais vulnerável às tentativas de suicídio no Brasil e 

no mundo, bem como pela própria adequação de sua proposta pedagógica ao 

desenvolvimento pleno dos educandos não ignorando a sua dimensão psicossocial. 

Proposta que contempla em seus fundamentos, as bases conceituais e 

princípios educativos emancipadores à luz das teorias marxiana e gramsciana, com 

destaque especial para a modalidade do Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional descrito como ‘travessia’ ou possibilidade de superação gestada no interior 

das desigualdades e contradições impostas pelo modo de produção capitalista brasileiro 

e como resistência ao mesmo.  

No entanto, chamou-se a atenção para o seguinte fato: torna-se inconcebível a 

emancipação humana em sua plenitude enquanto não se levar em conta mutilações 

físicas no corpo dos indivíduos, as quais sucedem uma série de mutilações simbólicas, 

as quais refletem (in)diretamente as condições materiais de existência proporcionadas 

pela sociedade capitalista em seus moldes de família, propriedade, educação, consumo, 

etc. 

A automutilação, como se observou, não é um problema atual, ao contrário. 

Contudo, a sua visibilidade nos meios de comunicação e na própria legislação é fato 

corrente assim como é relativamente recente também a amplitude que o tema tem 

alcançado nos estudos científicos a partir da compreensão de se tratar de um problema 

de saúde pública, importante sinal de alerta para o adoecimento mental e para o risco de 

suicídio. Como problema complexo e multifatorial, entende-se a necessidade do 

envolvimento de vários campos do conhecimento, operando juntos, para melhor 

compreender e atuar na prevenção desta prática.  

O método de análise adotado nesta pesquisa, o Materialismo Histórico 

Dialético, permitiu compreender esta espécie de violência autoprovocada não 

meramente como atos individuais e isolados, mas como uma síntese de múltiplas 

determinações originadas das condições materiais de existência desses indivíduos 

permitindo estender o olhar de forma integrada para as suas características pessoais, as 
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suas formas de socialização e sociabilidades construídas em seu cotidiano, assim como 

para as contradições do próprio sistema escolar no modo de produção capitalista onde 

esses indivíduos estão inseridos. De modo geral, o público juvenil suscetível à 

automutilação poderia ser definido então como “seres em devir”: indivíduos em 

mudanças biopsicossociais mergulhados e inseridos em uma sociedade em constantes 

transformações. 

As nuances dos comportamentos autolesivos não são necessariamente e nem 

sempre são evidentes, mas são reais – o que requer um olhar apurado e humanizado e 

uma escuta ativa. Sendo um fenômeno complexo, há de se levar em consideração o 

esforço conjunto na atenção aos fatores socioeconômicos, culturais, psicológicos, 

biológicos e clínicos envolvidos, por exemplo. Nesse caso, a estratégia indicada na 

prevenção da automutilação no ambiente escolar consistiria, principalmente, no reforço 

dos fatores de proteção e redução dos fatores de risco, tanto no nível individual quanto 

no coletivo como sugere Botega et al (2006). Eis a deixa para o papel da instituição 

escolar e a atuação do docente como importante interlocutor nesse processo, em 

especial, no âmbito da EPT. 

Posto isto, o locus definido para a realização da pesquisa foi o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), instituição de educação 

básica, superior e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de 

EPT em modalidades diversas de ensino, articulando conhecimentos técnicos e 

tecnológicos em sua prática pedagógica.  

Tal escolha também foi orientada pelo fato de que a mesma instituição conta 

com o seu próprio Plano Institucional de Saúde Mental, Prevenção do Suicídio e da 

Automutilação (PISMPSA), o qual é anterior à Política Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio (PNPAS) fazendo com que o IFMA figure como 

estabelecimento público de ensino de referência com relação à institucionalização da 

prevenção da violência autoprovocada no ambiente escolar. 

Ao longo deste trabalho, direcionou-se a pesquisa em três linhas de 

investigação: a) Fundamentação Teórica, b) Estado da Arte e Mapeamento com 

servidores. A primeira concentrou-se na contextualização da EPT no Brasil, 

investigação sobre dados da violência autoprovocada a nível mundial, nacional e 

estadual e na busca de materiais didáticos produzidos a respeito da automutilação e, em 

especial, àqueles relacionados ao contexto escolar. Como resultado, obtiveram-se 

elementos essenciais para se justificar a potencialidade e a capacidade da Rede Federal 

na atuação em face do avanço da violência autoprovocada entre o público juvenil, 
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somados à existência de legislação preventiva da violência autoprovocada nas instâncias 

nacional, estadual e municipal tendo, porém, como fator limitante a escassez de material 

específico para a realidade escolar. 

A segunda linha apoiada no mapeamento sistemático de produções científicas a 

respeito da automutilação nas plataformas da SciELO Brasil, CTD/CAPES e na BDTD 

no período de 2009 a 2019 e também na pesquisa documental no sítio eletrônico do 

IFMA a respeito de normas, projetos e ações relacionados à prevenção da automutilação 

trouxe à tona alguns fatos: a constatação de que a automutilação, nos estudos 

científicos, possui forte ênfase nos âmbitos da Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise; a 

pouca produção sobre o tema voltado para o ambiente escolar e, principalmente, com 

foco na atuação docente. Por fim, e não menos importante, a ausência de produções 

científicas específicas sobre a temática voltadas para o âmbito da EPT. 

Na terceira linha, o mapeamento com servidores, deteve-se no levantamento 

das lacunas de informação por meio da aplicação de questionários e realização de 

entrevistas semiestruturadas, seguida pela aplicação e avaliação do produto educacional. 

Como resultado, alcançou-se a identificação das demandas e lacunas informativas 

desses profissionais na temática como também informações importantes para a 

composição do produto educacional. Tais lacunas centram-se na compreensão da 

natureza da automutilação e os procedimentos de abordagem e manejo de discentes com 

automutilação. 

A análise das percepções dos docentes sobre a automutilação nos conduziu ao 

entendimento desta como uma forma de autoagressão relacionada a algum “sofrimento 

psíquico” e sugerida “válvula de escape para tensões internas”, considerada por 

àqueles como uma temática relevante de ser discutida no âmbito da Educação 

Profissional e Tecnológica.  

A exploração do material coletado permitiu constatar, por exemplo, a 

existência de casos de violência autoprovocada dos quais a maioria dos participantes 

tomaram ciência ou testemunharam, assim como possibilitou detectar a inexistência de 

um protocolo específico para o encaminhamento de discentes envolvidos em 

automutilação, uma vez que todos são encaminhados indistintamente ao Departamento 

de Assuntos Estudantis, ao Setor Pedagógico ou aos cuidados do(a) Enfermeiro e/ou 

Psicólogo(a) do Campus em questão. 

Na fala dos docentes, porém, predominou o desconforto ao tratar da temática 

relacionando-a algumas vezes como um estado patológico, um processo latente de 

sofrimento psíquico cujo desenvolvimento passa despercebido ao olhar do docente ou 
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como algo novo e complexo de se compreender e lidar. Não à toa, o termo 

automutilação, muitas vezes, foi omitido da fala dos participantes ou substituído por 

expressões sinônimas, subentendendo-se o interdito social dessa questão bem como um 

sinal de afastamento da mesma. 

Nesse sentido, as expectativas de comportamento dos docentes em face da 

descoberta de casos de automutilação ocorridas próximas de si oscilaram entre 

surpresa/ estranhamento, perplexidade/inação e delegação de responsabilidades de 

modo que, em raros casos, pode ser constatada alguma tentativa de abordagem do 

discente envolvido em automutilação.  

Esse processo que ora denominamos “alheamento” pode ser resultante de 

fatores, tais como: a) o processo de estigmatização em que a temática encontra-se 

inserida; b) a tomada de conhecimento, por parte dos docentes, dos casos a partir de 

relatos de terceiros; c) o desconhecimento da Política Nacional de Prevenção do 

Suicídio e da Automutilação (PNPAS); d) o parcial desconhecimento do Plano 

Institucional de Saúde Mental e de Prevenção da Automutilação e do Suicídio 

(PNPAS); e) a carência de formação acadêmica/ profissional dos docentes a respeito de 

temas relacionados à violência autoprovocada, e especificamente sobre a automutilação; 

f) o desconhecimento da realização de atividades de aperfeiçoamento voltadas para a 

prevenção da automutilação pelo IFMA. 

No entanto, apenas olhar para esses elementos conjunturais empobreceria a 

análise levando-nos a uma discussão circunstancial de causa e efeito. A nossa opção 

metodológica, o Materialismo Histórico Dialético, permite-nos, então, compreender que 

a percepção docente nesse processo de alheamento tem suas raízes no processo 

implantação de modelos flexíveis de educação a partir da transição do modelo 

taylorista-fordista para a toyotista. Tal processo, como afirmou Kuenzer (2017) 

ocasiona a precarização do trabalho docente (sobrecarga de trabalho e polivalência), o 

qual por si só já é, frequentemente, alvo de disputas de instituições públicas e privadas, 

responsáveis pelo financiamento da educação brasileira e que sofre influência dos 

organismos internacionais por meio das políticas educacionais. 

Com base nessas informações, desenvolveu-se o produto educacional intitulado 

‘Como lidar com a automutilação: guia prático para docentes do Ensino Médio’ 

(formato de e-book), versando sobre prevenção da automutilação tendo sido elaborado a 

partir da aproximação do entendimento do problema aliando-se o referencial teórico às 

demandas apresentadas pelos participantes da pesquisa. O propósito do material não foi 

esgotar os conteúdos relacionados ao assunto, mas oferecer subsídios para o docente da 
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EPT quando desafiado pela presença da violência autoprovocada, buscando a 

sensibilização do mesmo quanto à importância da discussão da temática no ambiente 

escolar. 

‘Como lidar com a automutilação: guia prático para docentes do Ensino 

Médio’ foi estruturado a partir da análise das respostas obtidas por intermédio da 

aplicação dos questionários e realização de entrevistas, destacando-se as inquietações 

dos participantes quanto à identificação dos sinais de alerta e, principalmente, quanto 

aos procedimentos de abordagem, manejo e encaminhamento dos discentes para o 

acompanhamento psicológico (dentro ou fora do Campus) quando confirmados os casos 

de automutilação.  

O produto educacional foi enviado aos participantes, juntamente com o 

questionário de avaliação, pelo qual puderam avaliar e manifestarem-se acerca quanto 

ao conteúdo e à identidade visual do Guia. Os resultados de tal avaliação foram 

considerados positivos, demonstrando a aceitação do produto entre os respondentes e a 

perspectiva de que o mesmo contribui para a formação do docente da EPT no âmbito da 

Educação em Saúde Mental e, especialmente, quanto aos procedimentos adequados de 

abordagem e notificação de casos suspeitos ou confirmados de automutilação. 

Convém dizer que o produto educacional ora apresentado é uma das possíveis 

estratégias que podem ser utilizadas no processo formativo para o trabalho com a 

Educação em Saúde Mental no que se refere à Prevenção da Automutilação. Como 

sugerido pelos próprios participantes, há um “leque” de opções a ser oferecido ao 

público docente, tais como: cursos de capacitação e produção de aplicativos com 

conteúdos úteis que auxiliem os usuários a realizar determinados procedimentos 

preventivos, com recursos e ferramentas multimídia. 

A Educação em Saúde Mental representa um mecanismo fundamental para a 

superação de uma série de estigmas e preconceitos relacionados à automutilação no 

ambiente escolar. Deve-se ter em mente que uma estratégia eficaz para a prevenção da 

automutilação é conduzida por muitas mãos e uma delas pode ser a sua. Mais que uma 

intervenção exclusiva dos profissionais da Saúde Mental, uma ação contínua e integrada 

de toda a comunidade escolar faz toda a diferença, especialmente quando a equipe 

docente encontra-se comprometida com a formação integral do ser humano levando em 

conta, inclusive, a sua dimensão socioemocional. 

Não por acaso, este trabalho assina-se como fruto da inquietação de uma 

docente intrigada com a automutilação entre o público estudantil, entendendo-se como 
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corresponsável por auxiliar outros docentes a compreenderem o fenômeno e incentivá-

los a também se engajarem à causa da Prevenção da Automutilação no espaço escolar. 

 Assim, espera-se ter contribuído para o fortalecimento da discussão acerca da 

relevância da temática na formação de docentes da Educação Profissional e 

Tecnológica, pontuando a partir de suas percepções estratégias para se alcançar uma 

educação integral, omnilateral ou politécnica contemplando, assim, a dimensão 

psicossocial do educando.  

Sem dúvida, essa temática está longe de ser esgotada e pode ser expandida a 

partir de novas pesquisas e estudos, que podem levar em conta, por exemplo, o 

mapeamento sistemático do fluxo de encaminhamento do discente envolvido com 

automutilação; a elaboração de propostas de cursos, trilhas formativas e sequências 

didáticas relacionadas à prevenção da violência autoprovocada; a criação de oficinas, a 

atuação do DAE e da equipe multiprofissional nos diversos Campi do IFMA, dentre 

outros. Todas consideradas ações válidas e cada vez mais necessárias neste momento. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO – QUESTIONÁRIO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO:  

Percepções dos docentes do ensino médio integrado do IFMA a respeito da 

automutilação 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Nome: Leonora de Jesus Mendes Tavares 

Telefone para contato: (98) 98138-3721 (Também WhatsApp) 

 

Prezado(a) servidor(a) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA), você  está sendo convidado(a) para participar da pesquisa 

PERCEPÇÕES DOS DOCENTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFMA A 

RESPEITO DA AUTOMUTILAÇÃO, sob a responsabilidade da pesquisadora 

LEONORA DE JESUS MENDES TAVARES, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – Monte 

Castelo, com orientação do Professor Doutor Álvaro Itaúna Schalcher Pereira e 

coorientação do Professor Doutor FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO. 

Esta pesquisa investiga as percepções dos docentes que atuam na Educação Profissional 

e Tecnológica no IFMA sobre a temática da automutilação bem como se existem 

necessidades de formação neste assunto.  

Gostaríamos de contar com sua participação sob a forma de questionário individual a 

respeito da sua percepção sobre violência autoinflingida (automutilação). 

O documento abaixo contém todas as informações que você precisa saber sobre essa 

pesquisa que estamos fazendo. Sua participação é extremamente importante para nós, 

mas, se você não quiser ou não puder participar, ou se quiser desistir depois de iniciar, 

isso não vai trazer nenhum problema para você. 

Tempo para responder: em torno de 15 minutos. 

Estou ciente que: 
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1. O estudo é importante porque vai investigar as percepções dos docentes sobre a 

automutilação, apontando as noções que esses profissionais têm sobre a temática e 

possíveis caminhos para oferecer formações nessa temática, a partir dos interesses e 

dúvidas do próprio corpo docente. 

2. A partir da pesquisa teórica e da aplicação do questionário, a pesquisadora 

responsável vai desenvolver um produto educacional que será submetido à avaliação 

dos respondentes e cuja versão final será disponibilizada para os docentes do Instituto 

Federal do Maranhão como forma de subsidiar a divulgação de conhecimentos sobre a 

relação entre saúde mental e educação profissional. 

3. Em nenhum momento serei identificado(a). Os resultados da pesquisa serão 

publicados, porém a minha identidade será preservada. Eu não terei nenhum gasto e 

ganho financeiro por participar na pesquisa. 

4. Eu sou livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 

prejuízo ou coação. Estou ciente que posso retirar minha autorização a qualquer 

momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. 

5. As respostas ao questionário ficarão sob a guarda dos pesquisadores responsáveis, 

que fazem parte do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT) do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – Monte 

Castelo, não sendo permitido que outras pessoas além da equipe tenham acesso a elas. 

Em caso de dúvidas ou se sentir afetado pela pesquisa, entrar em contato imediatamente 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) (telefone e e-mail estão abaixo). 

- A coleta de dados será realizada online. O acesso será realizado por meio de um link 

que será enviado por e-mail, WhatsApp, Facebook ou Instagram.. 

 - Os dados serão coletados individualmente. Não será permitido que outra pessoa veja 

ou comente qualquer item dos questionários do participante da pesquisa. 

6. Todas as informações sobre a minha pesquisa nesse estudo vão ser secretas e só os 

autores terão conhecimento delas.  

7. Os autores poderão apresentar reuniões científicas ou publicar os resultados desse 

estudo em revistas científicas, bem como em portais e publicações voltados para o 

jornalismo científico.  
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8. Posso pedir para saber dos resultados da pesquisa a qualquer momento. Declaro que 

foram dadas todas as informações necessárias e que foram esclarecidas todas as dúvidas 

por mim apresentadas. 

Dúvidas ou reclamações, contatar: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão 

Endereço: Avenida dos Portugueses, nº 1966, Prédio do CEB Velho (em frente ao 

Auditório Sérgio Ferretti). 

Bairro: Bacanga 

São Luís, MA – CEP: 65080-805 

Telefone: (98) 3272-8708 

E-mail: cepufma@ufma.br 

 

 

São Luís – MA, ___ de _______ de 2021. 

 

_______________________________________________________________ 

LEONORA DE JESUS MENDES TAVARES 

Pesquisadora Responsável 

 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi os 

objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepufma@ufma.br
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

SEÇÃO 1 – PERFIL SOCIOPROFISSIONAL 

 

Digite seu endereço de e-mail 

Sexo 

( ) Feminino  

( ) Masculino 

 

Formação Acadêmica  

______________________________________ 

 

Escolaridade (nível mais elevado de sua educação formal) 

 

(  ) Graduação 

(  ) Aperfeiçoamento 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(  )  Outro ______________________________ 

 

Tempo de Atuação no Magistério (Por exemplo: 5 anos) 

_____________________________________ 

 

Tempo de Docência na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Por exemplo: 5 anos) 

______________________________________________ 

 

Qual o seu Campus? 

 

(  ) Açailândia 

(  ) Alcântara 

(  ) Araioses 

(  ) Bacabal 

(..) Barra do Corda 

(  ) Barreirinhas 

(  ) Buriticupu 

(  ) Carolina 

(  ) Caxias 

(  ) Codó 

(  ) Coelho Neto 

(  ) Grajaú 

(  ) Imperatriz 

(   ) Itapecuru 

Mirim 

(  ) Pedreiras 

(  ) Pinheiro 

(  ) Porto Franco 

(  ) Presidente 

Dutra 

(  ) Rosário 

(  ) Santa Inês 

(  ) São João dos 

Patos 

(  ) São José de 

Ribamar 

(..) São Luís-Centro 

Histórico 

(  ) São Luís-

Maracanã 

(..) São Luís-Monte 

Castelo 

(  ) São Raimundo 

das Mangabeiras 

(  ) Timon 

(  ) Viana 

(  ) Zé Doca

 

Qual o seu cargo/ função? 

(  ) Assistente de Alunos 

(  ) Docente do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(  ) Docente do Magistério Superior 

(  ) Técnico em Assuntos Educacionais 
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Atividades desempenhadas além da Docência (Se for o caso, marque mais de uma 

opção) 

(  ) Administrativa 

(  ) Extensão 

(  ) Pedagógica 

(  ) Pesquisa 

(  ) Outro ________________________________ 

 

SEÇÃO 2 – APONTAMENTOS A RESPEITO DA AUTOMUTILAÇÃO 

 

Qual a concepção que você possui acerca do que é a automutilação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Você conhece a Política Nacional de Prevenção do Suicídio e da Automutilação? 

(  ) Sim 

(  ) Em Parte 

(  ) Não 

 

Você conhece o Plano Institucional de Promoção da Saúde Mental e Prevenção ao 

Suicídio do IFMA? 

(  ) Sim 

(  ) Em Parte 

(  ) Não 

 

Na sua formação universitária, você teve contato com os temas abaixo em 

disciplinas, eventos ou cursos? (Se for o caso, marque mais de uma opção) 

(  ) Automutilação 

(  ) Bullying 

(  ) Cyberbullying 

(  ) Depressão 

(  ) Direitos Humanos 

(  ) Ideação Suicida 

(  ) Suicídio 

(  ) Saúde Mental 

(  ) Não tive contato com esses temas em minha formação acadêmica 

 

 

SEÇÃO 3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA NA EPT 

 

No Campus em que você atua, você já teve conhecimento ou testemunhou alguma 

destas situações? (se for o caso, pode marcar mais de uma opção) 

 

(  ) Caso de discente com presença de quadro depressivo 

(  ) Caso de discente envolvido com automutilação 

(  ) Caso de discente que apresentou ou apresenta ideação suicida 

(  ) Caso de discente que realizou tentativa de suicídio. 

(  ) Não tive conhecimento nem assisti a nenhum dos casos apresentados 
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Em caso afirmativo da existência de comportamentos autodestrutivos (ideação 

suicida, tentativa de suicídio ou automutilação), descreva qual foi o 

encaminhamento realizado. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

O Instituto Federal do Maranhão realiza/realizou atividades de aperfeiçoamento 

(formação específica) voltadas para a prevenção da automutilação. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sei 

 

Com base na sua experiência profissional, você acredita ser adequado trabalhar 

com a temática da prevenção da automutilação na Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT)? 

(  ) Sim 

(  ) Talvez 

(  ) Não 

  

Em que ocasião você acredita que seria mais adequado para trabalhar com a 

temática da prevenção da automutilação no seu Campus? 

(  ) Se houvesse caso suspeitos de automutilação. 

(  ) Se houvesse caso confirmado de automutilação. 

(  ) Se fosse um tema demandado pelo corpo discente. 

(  ) Eventualmente, por meio de ações periódicas. 

(  ) Sempre, por meio de um programa contínuo. 

 

Você tem algum conhecimento na temática de prevenção da automutilação? 

(  ) Sim, pela formação acadêmica. 

(  ) Sim, pela experiência profissional. 

(  ) Não. 

 

Você se sente apto a identificar estudantes envolvidos em práticas de 

automutilação? 

(  ) Sim. Totalmente. 

(  ) Sim. Em parte. 

(  ) Não. 

 

Você se sente capacitado para abordar um estudante que manifeste sinais da 

prática de automutilação? 

(  ) Sim. Totalmente. 

(  ) Sim. Em parte. 

(  ) Não. 

 

Você se sente apto, dentro de suas competências, a manejar situações em que haja 

a confirmação da prática de automutilação? 

(  ) Sim. Totalmente. 

(  ) Sim. Em parte. 

(  ) Não. 
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Há materiais didáticos disponíveis e acessíveis no seu Campus que tratem 

especificamente sobre a prevenção da automutilação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não tenho certeza 

 

SEÇÃO 4 – FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TEMÁTICA DA 

AUTOMUTILAÇÃO 

 

Você acredita ser necessário dispor de uma formação específica a respeito da 

temática da automutilação no ambiente da Educação Profissional e Tecnológica? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Talvez 

 

Na sua opinião quais são as principais necessidades de formação dos profissionais 

do seu Campus quanto à temática da automutilação? 

(  ) Como identificar sinais físicos e psicológicos dos discentes que manifestam 

comportamentos autolesivos 

(  ) Como abordar um discente envolvido em práticas de automutilação 

(  ) Como manejar situações de risco que envolvam práticas de automutilação no 

ambiente escolar 

(  ) Como a escola deve proceder com a família do discente constatada a automutilação 

(  ) Que medidas adotar em caso de negligência familiar 

(  ) Outro____________________________________________________ 

  

Se você tivesse em suas mãos um guia para orientar a sua prática profissional com 

relação à temática da automutilação, que informações você julgaria necessário 

conter? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

SEÇÃO 5 – UM CONVITE ESPECIAL... 

 

 

Esta seção é um convite à parte, caso você se sinta confortável para compartilhar suas 

experiências sobre a temática a fim de enriquecer nosso repertório de contribuições. 

Desde já, grata pela sua colaboração! 

 

 

Você aceita ser entrevistado pela pesquisadora responsável para compartilhar suas 

experiências sobre a temática da automutilação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA UTILIZADO COM OS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Data de Realização da Entrevista:____/____/________ 

Nome: ________________________________________ 

Campus:___ ___________________________________ 

Cargo/Função: __________________________________ 

 

 

 

1) Como você descobriu que que no seu Campus/ sala de aula havia estudantes que 

se automutilavam? 

2) Como você reagiu quando descobriu que no seu Campus/ sala de aula havia 

estudantes que se automutilavam? 

3) Você chegou a abordá-los? Como foi a abordagem desse estudante?  

4) Quais foram os encaminhamentos (acionaram os familiares, a equipe 

multiprofissional, encaminhado para unidades de atendimento psicológico fora do 

Campus, acionado o Conselho Tutelar)?  

5) Quais são as principais demandas no seu Campus a respeito do problema da 

automutilação? 

6) Qual o seu posicionamento a respeito do problema da automutilação no âmbito 

escolar? 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 

Este questionário avalia o produto educacional intitulado "Como lidar com a 

automutilação: Guia Prático para docentes do Ensino Médio Integrado" e integra o 

Projeto de pesquisa denominado “Percepções dos Docentes do Ensino Básico, Técnico 

do Tecnológico do IFMA a respeito da automutilação” que está sendo desenvolvido no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA). 

Você não será identificado quando os dados forem analisados. 

Agradecemos muito sua colaboração! 

 

1) O produto educacional "Como lidar com a automutilação: Guia Prático para 

docentes do Ensino Médio Integrado"  apresenta linguagem clara e adequada ao 

público-alvo? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

2) O Guia contém informações relevantes e que ampliam o conhecimento acerca da 

temática da automutilação e da sua prevenção no ambiente escolar? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

3) Considero que as informações fornecidas pelo material são/serão úteis para 

minha prática profissional? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

4) O design do material facilita leitura e a torna mais acessível? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 
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5) O Guia contribui para a formação docente da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT) no âmbito da Prevenção da Automutilação? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

6) O material atendeu minhas expectativas em relação ao que eu tinha apontado no 

questionário enviado anteriormente? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

7) Você recomendaria este material para outras pessoas? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

8) Sinto-me mais preparado(a) para identificar os sinais de alerta da 

automutilação em estudantes a partir da leitura do material? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

9) Sinto-me mais preparado(a) para lidar com estudantes envolvidos em 

automutilação a partir da leitura do material? 

1 

Discordo 

totalmente. 

2 

Discordo 

parcialmente. 

3 

Não discordo, 

nem concordo. 

4 

Concordo 

parcialmente. 

5 

Concordo 

totalmente. 

     

 

10) Deixe aqui as  suas considerações sobre o produto educacional (elogios, 

sugestões, críticas e/ou outras opiniões). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO - UFMA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

VIOLÊNCIA AUTOINFLINGIDA PELOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
INTEGRADO: proposições de abordagens para o problema

LEONORA DE JESUS MENDES TAVARES

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

1

38058120.0.0000.5087

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 4.316.344

DADOS DO PARECER

Considerando as novas formas de sociabilidade construídas na contemporaneidade e a ocorrência gradual

e frequente de casos depressivos,ideação suicida e práticas auto mutilatórias entre jovens e adolescentes

em idade escolar e as crescentes demandas pedagógicas a esse respeito,busca-se responder aos

seguintes questionamentos: Qual(is) informações os docentes e a equipe multiprofissional de assistência

aos educandos necessitam saber para atuarem  na prevenção da violência auto inflingida por parte dos

estudantes? Quais são as percepções dos docentes e da equipe multiprofissional de assistência aos

educandos com relação à automutilação? De que forma estas percepções podem ser trabalhadas em

conjunto? É possível contribuir na prevenção da automutilação em ambientes escolares por meio da

melhoria das informações e conhecimentos destes profissionais? Sendo assim, a pesquisa visa analisar a

violência auto inflingida pelos estudantes do EMI, identificando os fatores desencadeantes, a partir do viés

sociológico com vistas à elaboração de um guia digital online interativo para o âmbito da EPT, obedecendo

à Linha de Pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. A fundamentação teórica

pauta-se, centralmente, na contextualização da temática da pesquisa na EPT bem como nos estudos sobre

automutilação. Adotou-se como enfoque metodológico o Materialismo Histórico Dialético(MHD), por

entender que o mesmo permite a compreensão da prática educacional como construto humano

(in)diretamente relacionado à produção social da existência material. Do ponto de vista metodológico, o

estudo insere-se no quadro das pesquisas qualitativas, caracterizando-se

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

65.080-805

(98)3272-8708 E-mail: cepufma@ufma.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida dos Portugueses, 1966 CEB Velho
Bacanga

UF: Município:MA SAO LUIS
Fax: (98)3272-8708
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Continuação do Parecer: 4.316.344

como ume studo de caso, e o levantamento de dados será realizado por meio de observações e aplicações

de questionários semiabertos com as equipes docente e multiprofissional de assistência aos educandos do

EMI e membros da Assessoria de Comunicação.

Objetivo Primário:

Identificar a percepção dos docentes e da equipe multiprofissional de assistência aos educandos que atuam

no IFMA Campus Monte Castelo sobre a temática da automutilação bem como suas necessidades de

formação neste assunto com vistas a desenvolver um guia online interativo sobre o tema voltado para o

âmbito da Educação Profissional e Tecnológica.

Objetivo Secundário:

Levantar materiais/ dados de programas de prevenção da automutilação no Brasil voltados para o ambiente

escolar.

Identificar a percepção dos profissionais sobre a prevenção do suicídio no IFMA Campus Monte Castelo.

Mapear o fluxo de encaminhamento existente em caso de estudante envolvido em comportamento auto

lesivo.

Identificar a lacuna de informações dos profissionais que atuam na área pedagógica no IFMA/ Campus

Monte Castelo sobre a temática.

Divulgar informações sobre prevenção da automutilação e manejo de situações de risco na escola e

encaminhamento.

Esclarecer sobre o procedimento de notificação compulsória os casos suspeitos ou confirmados de violência

autoprovocada.

Produzir um guia online interativo sobre prevenção da automutilação no ambiente escolar, voltado para os

docentes e equipe multiprofissional de assistência aos educandos da Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:

Os riscos, da participação na pesquisa, consistem em no máximo ter a identidade revelada, mas garante-se

que todos os cuidados serão tomados no intuito de evitar que tal evento aconteça. Este tipo de pesquisa

não traz riscos à integridade física dos sujeitos pesquisados.

Benefícios:

O benefício será a contribuição para o esclarecimento das questões que envolvam o tema da automutilação

e o universo dos(as) adolescentes,possibilitando formular novas estratégias de

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

65.080-805

(98)3272-8708 E-mail: cepufma@ufma.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida dos Portugueses, 1966 CEB Velho
Bacanga

UF: Município:MA SAO LUIS
Fax: (98)3272-8708
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abordagem e ensino acerca do tema no ambiente da EPT.

A pesquisa esta bem elaborada e com todos os elementos necessários ao seu pleno desenvolvimento.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os termos de apresentação obrigatórios foram entregues e estão de acordo com a resolução 466/12

do CNS.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não existem recomendações.

Recomendações:

Não existem pendências.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1571495.pdf

15/09/2020
13:51:00

Aceito

Declaração de
concordância

DECLARACAO_LIBERACAO_LOCAL_
PESQUISA.PDF

15/09/2020
13:50:11

LEONORA DE
JESUS MENDES

Aceito

Orçamento ORCAMENTO_PROJETO.docx 15/09/2020
13:41:27

LEONORA DE
JESUS MENDES

Aceito

Folha de Rosto folha_Rosto.PDF 12/09/2020
10:18:14

LEONORA DE
JESUS MENDES

Aceito

Outros Oficio_CEP.pdf 10/09/2020
12:05:35

LEONORA DE
JESUS MENDES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termo_de_Consentimento_Livre_Esclar
ecido.docx

10/09/2020
09:04:16

LEONORA DE
JESUS MENDES
TAVARES

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Leonora_Tavares.docx 10/09/2020
09:01:29

LEONORA DE
JESUS MENDES
TAVARES

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

65.080-805
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Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida dos Portugueses, 1966 CEB Velho
Bacanga

UF: Município:MA SAO LUIS
Fax: (98)3272-8708
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO - UFMA

Continuação do Parecer: 4.316.344

SAO LUIS, 02 de Outubro de 2020

FRANCISCO NAVARRO
(Coordenador(a))

Assinado por:

Não
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