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Introdução: A adolescência é um período de grande desenvolvimento, no qual se
caracteriza por ser uma passagem difícil, devido às grandes mudanças que ocorrem,
tanto fisiológicas, quanto psicológicas. A vivência destas mudanças, provocam
conflitos, levando os adolescentes a buscarem formas de se sentirem melhor, fazendo
com que a automutilação se torne uma alternativa de alívio. Deste modo, percebe-se a
importância do estudo, uma vez que, a prática da automutilação tem se destacado na
atualidade, com o aumento do número de casos, carregando um sentido diferente do
que se apresenta na contemporaneidade.  Objetivo: Em vista disso, o objetivo geral foi
identificar as contribuições da Psicologia em relação a automutilação em adolescentes.
Enquanto os objetivos específicos, foram de caracterizar a adolescência na
contemporaneidade; compreender a automutilação a partir do corpo e da subjetividade;
identificar as causas da automutilação e a sua prevenção. Metodologia: Visando o
alcance destes objetivos, teve como metodologia a realização de uma pesquisa
bibliográfica, cujos materiais para desenvolver o estudo, tenham sido publicados entre
2010 a 2017 na base de dados Biblioteca Virtual de Psicologia. Como técnica de
análise de dados, utilizou-se a Análise de conteúdo para se obter uma coleta de
informações mais satisfatória ao trabalho. Resultados: Os resultados discorreram sobre
a automutilação em adolescentes na contemporaneidade, compreendendo a atualidade
como uma sociedade líquida, no qual, ocorre uma busca de prazer sem limites, gerando
sofrimento aos jovens de forma mais intensa, uma vez que, estão vivenciando um
período de mudanças e exigências externas. Desta forma, foi possível perceber que os
jovens passam a procurar maneiras de vivenciar os seus conflitos internos e externos,
buscando aliviar dor emocional, que acaba por refletir no corpo, através da autolesão.
O seguimento das pesquisas sobre o fenômeno, mostrou que este comportamento
evidencia causas multifatoriais, advindas desde a relação mãe e filho, e como a criança
vivencia o distanciamento materno, de acordo com a Psicanálise. No entanto, a
Psicologia Social, demonstrou fatores históricos, culturais e sociais, como meios de
promover a autolesão. Notou-se uma necessidade de um trabalho da Psicologia
alinhados a política pública, de modo a escutar estes jovens que carecem de falar o que
já não se cabe em palavras e transformam em dor física. Conclusão: A pesquisa têm
permitido um olhar mais atento aos adolescentes que experimentam a prática da
automutilação como solução, e um maior conhecimento sobre o sentido que este
fenômeno carrega para cada um que o pratica. Proporcionando também a utilidade de
se concentrar mais nos fatores causais e na sua prevenção.
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