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Resumo: O respectivo trabalho aborda a sistematização da prática do assistente social que atua 
diretamente junto a um Centro de Referência do Adolescente, situado na Região Metropolitana 
de Curitiba/PR. O papel do serviço social se concentra essencialmente no atendimento individual 
de adolescentes e seus familiares com procedência das diversas políticas públicas sociais 
(saúde, educação, assistência social), além da demanda espontânea. Utiliza-se como referencial 
metodológico a entrevista inicial, a “escuta qualificada”, contato com a rede de proteção 
socioassistencial e o trabalho em equipe multidisciplinar. O presente artigo nasce da inquietação 
da profissional quanto ao número expressivo de adolescentes que praticam a violência auto 
infligida como um meio de sanar a dor emocional pelo sofrimento físico.  
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INTRODUÇÃO 

 

A inquietação advinda da prática profissional desenvolvida em relação ao 

atendimento de adolescentes que se colocam em risco através da violência auto 

infligida é que permeiam o respectivo artigo. 

Os adolescentes atendidos pela profissional de Serviço Social são 

oriundos de diversas Políticas Públicas, com o objetivo de inserção em 

atividades diversas junto à um Centro de Referência do Adolescente situado na 

Região Metropolitana de Curitiba/PR. 

O respectivo Centro de Referência ao Adolescente, contempla uma forma 

diferenciada no atendimento de serviços especializados, de psicologia, de 

hebiatria, apoio pedagógico e psicopedagógico, no formato da educação 

informal.  
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A Assistente Social atua neste Equipamento Social fazem três anos, e 

vêm percebendo o crescimento significativo em relação ao índice de violência 

auto infligida e crise suicida praticada por adolescentes entre 12 a 17 anos de 

idade. 

A média de atendimentos semanais realizados pelo Serviço Social é em 

torno de 12 adolescentes, tendo como perfil a faixa etária entre 12 a 18 anos, de 

ambos os sexos, desde que não façam uso de substâncias psicoativas, e não 

estejam inseridos em medida socioeducativa. 

Os adolescentes chegam até o Centro de Referência através do 

encaminhamento dos diversos equipamentos do âmbito da educação, da saúde, 

da assistência social, sistema de garantia de direitos (Poder Judiciário, Conselho 

Tutelar), e busca espontânea.  

Do período de julho a dezembro de 2018, totalizaram 122 adolescentes 

atendidos, deste universo, 41 são acometidos por algum sofrimento psíquico 

grave. Esses sofrimentos podem ser exemplificados como pensamentos de 

morte, ideação passiva ou ativa com ou sem planejamento, crise de ansiedade, 

síndrome do pânico, alucinação auditiva ou visual, violência auto infligida e 

tentativa de suicídio. 

Assim, frente às diversas realidades presenciadas pela profissional de 

Serviço Social é que surge o enfoque desse artigo, sendo que dentre os 

adolescentes atendidos considerável número relata utilizar-se da violência auto 

infligida, praticados no âmbito escolar, preferencialmente no banheiro, através 

de cortes (braços e pernas) com lâmina de apontador, compasso e/ou gilete. 

Relatam ainda que seus pais e/ou responsáveis não tem conhecimento 

da violência praticada, e que tal comportamento foi descoberto por profissionais 

no contexto escolar. Os adolescentes informam que na maioria das vezes os 

pais e/ou responsáveis não tem conhecimento sobre a violência auto infligida 

praticada pelo adolescente, e que só vão tomar ciência ao serem chamados pelo 

profissional da educação que lhe informa sobre o comportamento de seu filho. 



 

Em relação aos pais e/ou responsáveis as informações coletadas é que 

ficam assustados diante da situação e que se sentem impotentes já que não 

sabem como lidar com a problematização apresentada pelos adolescentes. 

 

O CONTEXTO DA ADOLESCÊNCIA – UMA IDENTIDADE EM 

CONSTRUÇÃO 

 

Ao situar-se no universo do desenvolvimento humano, se percebe que a 

adolescência é uma etapa intermediária entre a infância - juventude e fase 

adulta. Necessita de atenção devido às mudanças, se necessário um olhar 

ampliado e diferenciado: 

A adolescência também está caracterizada por um período de vulnerabilidade 
física, psicológica e social, com complexas mudanças no processo de 
desenvolvimento do ser humano. As modificações físicas, cerebrais, endócrinas, 
emocionais, sociais e sexuais, ocorrem de forma conjugada, com modificações 
estruturais, físicas, mentais e emocionais, originando comportamentos e 
emoções não antes sentidas pelo adolescente, família, amigos e profissionais 
que convivem com ele. Por este ser um período vulnerável, a experiência do 
adolescer vai exigir da família, dos profissionais de saúde e da educação uma 
atenção especial para esse adolescente, ajudando-o a lidar com situações e 
problemas. (DAVIM, 2009, p.132). 

 

Percebemos na prática que o adolescente se encontra perdido em um 

meio que lhe cobra para ser adulto, mas para certas situações o considera 

criança, é nessa lacuna de incertezas que muitos se colocam em risco pessoal 

e social e consequentemente se tornam vulneráveis, a partir do momento que 

passam a faltar a escola, ficando muitas vezes nas ruas e praças em companhias 

inadequadas, enquanto demonstram revolta quanto à conduta de seus 

familiares. 

O adolescente passa a ter um comportamento opositor aos pais em 

decorrência da necessidade de construir sua identidade enquanto pessoa. Ao 

mesmo tempo, pode não se ver capaz ainda de se separar desses pais, gerando 

então nele um sentimento de medo. De um lado a necessidade de separar-se 

dos pais para ser um indivíduo diferente e de outro lado a dificuldade de assumir 

a posição adulta (com suas responsabilidades e desejos) levam o adolescente a 



 

uma fase de intensa confusão de sentimentos, com uma constante mudança de 

opiniões e metas, e com um comportamento bastante impulsivo. 

Embora haja grande quantidade de conhecimento existente hoje sobre 

esse assunto, é necessário alertar que muitos dos comportamentos atípicos 

manifestados pelos adolescentes podem apenas ser uma busca por sua 

identidade. 

Outro ponto perceptível é que ao mesmo tempo que o adolescente 

procura fazer parte de um grupo, em ser popular, o mesmo passa por momentos 

que se sente só, desprotegido, incompreendido e acredita ser um problema 

insolúvel. 

Segundo PIGOZZI (2005, p.57), o adolescente “oscila entre otimismo e 

pessimismo, egoísmo e idealismo, radicalismo e flexibilidade, submissão e 

rebelião, turbulência e flexibilidade, determinação e preguiça, num vaivém que 

parece não ter mais fim”. 

Todo esse processo de construção e reconhecimento da própria 

identidade é fundamental para a vida em sociedade, porém abrange uma fase 

de intensa vulnerabilidade e que merece nossa a atenção, afinal não podemos 

deixar de esquecer que o adolescente é um sujeito social com direitos 

fundamentais garantidos por lei, que devem ser cumpridos. 

Neste ponto, se percebe o adolescente com um potencial de resiliência 

presente em toda a sua caminhada, como ser em desenvolvimento, com altos e 

baixos, que limita seu pleno desenvolvimento, necessitando de esforços 

individuais e apoios externos para superar essas condições. 

Assim, utilizamo-nos do conceito de resiliência, citado por Xavier que 

aborda, Bernard é “a capacidade de um indivíduo de reagir diante as 

adversidades, o que implica um conjunto de qualidades que fomentam um 

processo de adaptação exitosa e de transformação, apesar dos riscos e da 

própria adversidade vivida de exclusão social“ (p.142, 2010) que o adolescente 

passa constantemente.  

Ao abordarmos sobre as legislações que protegem o adolescente 

destacamos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), apresenta uma nova abordagem sobre políticas de 

proteção integral a infância e juventude e principalmente a Constituição 



 

Brasileira de 1988, que procura assegurar às crianças e adolescentes o acesso 

a políticas básicas, como saúde, educação e assistência social. 

Salientamos que as respectivas legislações procuram proteger os 

adolescentes que se encontram risco e vulnerabilidade social e pessoal, 

proporcionando-lhes garantias para as situações de ameaça ou violação de 

direitos. 

Observando o contexto social, econômico e cultural na 

contemporaneidade, se torna de extrema importância desconstruir a visão de 

adolescência como fase de crise e precisamos olhar criticamente para o perfil 

rotulado do adolescente como “aborrecente”, intolerante, irresponsável, rebelde, 

mas devemos focar na construção de uma nova relação entre os adolescentes, 

seus familiares, profissionais de diversas áreas e a sociedade como um todo. 

Essa proposta de repensar e de reconstruir essa nova relação tem 

embasamento prático devido ao atendimento diário de adolescentes 

encaminhados por diversos equipamentos (educação, assistência social e 

saúde) de adolescentes que praticam a violência auto infligida. 

O adolescente, quando tem tal comportamento, sabe conscientemente 

que está colocando a sua vida em risco, podendo assim se auto desafiar diante 

da morte. Como destaca Abílio OLIVEIRA: 

Tanto os comportamentos de automutilação como os comportamentos de risco 
(em geral), partem da livre vontade do próprio e não visam a morte. Porém nos 
atos de automutilação existe uma intenção do indivíduo se magoar a si mesmo 
e este gesto não costuma colocar mais ninguém em perigo – visam cessar ou 
substituir uma dor psicológica sentida como ilimitada ou intolerável por outra 
física, localizada e palpável; nos comportamentos de risco, não costuma existir 
intenção do sujeito se magoar a sim mesmo mas, em algumas situações, ele 
atenta não só contra a sua vida como pode colocar em risco de morte outras 
pessoas estes comportamentos visam, tantas vezes, o desafiar da morte e, não, 
o morrer. (OLIVEIRA, 2001, p.511). 

 

Quando se fala dos riscos de suicídios por parte dos adolescentes, faz-se 

necessário uma atenção especial aos mesmos, visto que são vulneráveis devido 

ao fato de a adolescência ser uma fase em que ocorrem modificações físicas, 

sociais e psicológicas, caracterizando um período de contradições, conflitos e 

ambivalências. 

Para Botega, (2015, p. 156) 

Adolescentes são mais propensos ao imediatismo e a impulsividade, e ainda não 
possuem plena maturidade, dessa forma, encontram maior dificuldade para lidar 



 
com estresses agudos, como termino de relacionamento situações que 
provoquem vergonha ou humilhação, rejeição pelo grupo social, fracasso escolar 
e perda de ente querido. Esses acontecimentos como desencadeantes de atos 
suicidas.  

 

A violência auto infligida ocorre devido a estratégias de lidar com a 

angústia e a frustração, sentimentos dolorosos e fragilidade na construção da 

personalidade do adolescente. A dor é tão intensa que só a dor física tende a 

amenizar a dor emocional. O que se confirma na fala de uma adolescente, “a dor 

é tão grande que quando me corto parece que essa dor alivia, vai embora”! (sic) 

Onde ao contrário do que se possa pensar, este comportamento não é 

“modismo” ou exibicionismo, pois na sua maioria, os adolescentes escondem as 

partes do corpo que são atingidas, com a intenção de esconder cicatrizes e evitar 

perguntas indiscretas.  

Normalmente estes adolescentes tendem a se automutilarem dentro dos 

banheiros escolares. Assim, resta aos educadores galgar alternativas para 

ajudar esses adolescentes da melhor forma possível, que para BOTEGA (2015, 

p. 156) “diferenciar reações de um jovem que podem ser consideradas normais 

de sinais de alerta de que algo grave está por acontecer pode ser muito difícil”. 

Para que as manifestações de pensamentos suicidas sejam identificadas, 

é necessária uma aproximação com o adolescente, prestando atenção em suas 

atitudes, as quais podem ser refletidas através de diversas expressões de 

comportamentos. 

O contexto escolar se torna um fator de proteção importante, pois na 

grande maioria dos adolescentes que praticam a violência auto infligida, seus 

pais e/ou responsáveis desconhecem que estes adolescentes possam estar com 

este tipo de comportamento, resultando em muitas vezes aos educadores terem 

que adotar postura de gestores da emoção e de sensibilidade ao abordar um 

tema tão complexo. 

Neste ponto destacamos o Educador Paulo Freire, citado por McLaren, 

que nos ensina que a história da educação não é a história de fatos, mas de 

pessoas, envolvendo o pensar vivenciado dos educadores, através do diálogo, 

da aproximação com o outro: 

 



 
O diálogo não pode existir, contudo, na ausência, a de um amor profundo pelas 
pessoas e pelo mundo. A nomeação do mundo, que é um ato de criação e 
recriação, não é possível se não estiver infundida de amor. O amor é 
simultaneamente, a base do diálogo e o próprio diálogo...Uma vez que o amor é 
um ato de coragem, e não de medo, o amor é a entrega aos outros. (...) Só 
abolindo a situação de opressão é que é possível restaurar o amor que essa 
situação tornou impossível. Se não amar o mundo – se eu não amar a vida – não 
consigo entrar em diálogo. (McLaren, 1988, p.78-79). 

 

A violência auto infligida praticada por muitos adolescentes seja no âmbito 

escolar ou familiar, acaba por envolver as políticas de educação, saúde e 

assistência social. Partindo do raciocínio que este mesmo adolescente que está 

se automutilando no contexto escolar é o que vai necessitar de atendimento no 

Sistema Único de Saúde (SUS), e será encaminhado para um Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) para inserção em atividades, 

consequentemente, o trabalho interdisciplinar e intersetorial se faz essencial 

para a efetivação de medidas protetivas para o adolescente e sua família. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Este relato de prática profissional tem seu embasamento no atendimento 

inicial realizado para adolescentes e seus responsáveis, oriundos de diversas 

políticas públicas. 

A instrumentalização parte da entrevista inicial e posteriormente para a 

“escuta qualificada”, onde o profissional passa a conhecer e se aproximar da 

realidade vivenciada pela família e pelo adolescente. 

Durante o transcorrer da escuta o adolescente fala de seus anseios 

sociais, pessoais, educacionais, profissionais, familiares e condições de saúde. 

É através deste ato de escutar que se inicia o vínculo do profissional de Serviço 

Social com o referido adolescente. 

Muitos dos adolescentes só conseguem falar sobre a violência que 

praticam quando seus pais e/ou responsáveis saem da sala no momento da 

entrevista inicial. No momento em que o adolescente se sente seguro, protegido 

e que pode falar de seus anseios sem julgamentos ou valores, é que a questão 

da violência auto infligida emerge. 



 

A violência auto infligida atinge maior número de adolescentes do sexo 

feminino, que costumar relatar que já se cortaram muitas vezes, e que isso 

ocorre para diminuir ou suprir “uma dor da alma, pela dor física” (sic). Outro ponto 

a ser considerado é que a maioria das adolescentes relatam que não ficam 

somente no primeiro corte, mas que essa necessidade de se cortar acontece 

quando passam por situações complexas, como, brigas familiares, bullying 

escolar, dificuldades de interação social, tristeza, baixa autoestima, depressão, 

entre outras. 

Nem todos os responsáveis tem ciência que o adolescente tem se 

cortado, e nos deparamos com reações diversas, onde existem pais 

comprometidos e desesperados em ajudar seus filhos, e outros, que não 

acreditam que seus filhos tenham tempo de fazer “tal absurdo” (sic), sendo “falta 

de Deus” (sic) e “que necessitam de uma boa surra” (sic). 

Portanto, este artigo vem para sinalizar sobre a importância do 

profissional de Serviço Social realizar uma “escuta qualificada” sem julgamentos, 

com o intuito de identificar estratégias de ações e de articulações conjuntas com 

toda a rede de proteção social para que sejam desenvolvidos projetos, 

programas e serviços que atendam a demanda destes adolescentes. 

Outro ponto que merece ser reportado é a falta de comprometimento do 

Estado quanto a implementação e manutenção de Políticas Públicas que se 

preocupem com o bem-estar dos adolescentes que se encontram em situação 

de vulnerabilidade e risco social. 

Precisamos nos fortalecer enquanto profissionais, estabelecer redes de 

apoio através da formação de vínculos e principalmente assumir o compromisso 

ético de cuidar de nossos adolescentes, propiciando a redução dos riscos e 

ampliando os fatores de proteção. 
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