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RESUMO

O presente trabalho automutilação não letal na adolescência, tem por objetivo buscar compreender de forma reflexiva a questão da 
automutilação não-letal na adolescência, através da revisão da literatura. Interessa compreender o que este fenômeno biopsicossocial representa
nessa fase do desenvolvimento humano. Afinal, quais fatores condicionam esses sujeitos a tais atos e se eles querem dizer algo. Essas questões 
orientam este trabalho na busca de entender a complexidade e a problemática deste fenômeno bastante recorrente na sociedade atual. Nesse 
sentido, a partir da perspectiva do campo da psicologia social, propõe-se revisar a literatura sobre a temática, seguindo uma abordagem teórico-
metodológica bibliográfica, qualitativa e descritiva. Mediante a reflexão posta, pode-se observar que a concepção da adolescência é atravessada 
não apenas pelo fator biológico mas também pelo viés psicossocial isto implica ampliar o olhar para as nuances impressas nesta fase de vida e sua 
articulação com a automutilação. Mediante as reflexões tecidas na presente pesquisa, evidencia-se que os estudos sobre a adolescência tomam 
novas direções no sentido de questionar a concepção dessa fase de vida para além da perspectiva fisiológica e psíquica, ou seja, de cunho 
biológico, mas sim apontando os fatores de ordem social e histórico visto que os indivíduos se constituem na imbricação biopsicossocial. Tais 
estudos contribuem para desconstruir a ideia de que a adolescência representa, tão somente, uma fase marcada por conturbações e 
compreendida de modo universal e homogêneo, sem portanto considerar as singularidades presentes em cada indivíduo visto que há 
adolescência e adolescências. Pode-se observar a importância de se compreender a adolescências de modo contextualizado, em outros termos, 
ligados à seu tempo social. Nesse sentido, cabe pontuar as contribuições da psicologia social acerca da relação adolescência(s) versus sociedade 
bem como as reflexões filosóficas e sociológicas que indicam uma sociedade contemporânea marcada por um tempo incerto, efêmero, 
hedonista, consumista, e com um fluxo de informações exacerbado que incide nas relações sociais. A pesquisa também contribuiu para esclarecer 
o fenômeno da automutilação e a complexidade que tal prática suscita nos múltiplos espaços como escola, hospitais, clínicas, ambientes virtuais e 
no espaço privado. Verificou-se que paira um certo desconhecimento sobre o assunto visto que esta discussão ainda é recente. A diferenciação 
entre suicídio e automutilação, está no enfoque de cada ação, pois o suicídio tem como fim a morte para cessar a dor, ao passo que a 
automutilação pressupõe o alívio da dor mesmo que tal prática seja paliativa. Durante a análise do fenômeno da automutilação, notou-se que há 
graus variados desde aranhões, lesões leves, moderadas, até as lesões mais graves, que podem ser classificados em: a automutilação do tipo 
estereotipado; a automutilação do tipo grave; automutilação do tipo compulsivo e a automutilação do tipo impulsivo. Além disso, a 
automutilação está presente em diversos quadros psíquicos conforme discorre o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Em 
se tratando da automutilação na adolescência, a questão centra-se no processo de adaptação ou mal adaptação de regulação dos afetos bem 
como a resolução dos problemas inerente à esta fase de vida.
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