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O presente artigo trata das motivações que levam um adolescente a auto-
mutilar-se. Observou-se que o comportamento de automutilação é recor-
rente em pacientes que sofrem do Transtorno de Personalidade Borderline, 
mas nem toda pessoa que se automutila tem o transtorno.
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A partir do referencial teórico da Psicologia Analítica são apresentadas neste 
artigo reflexões a respeito do ato de cortar-se e ferir-se intencionalmente com 
lâminas dos apontadores escolares, brincos ou objetos que perfuram a pele para 
aliviar a ansiedade e a tensão por meio da experiência da intensificação dos limi-
tes corporais. O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico, com o estudo de 
livros e artigos acadêmicos da Psicologia Analítica e da Antropologia.

O comportamento de automutilação, também conhecido como cutting, é 
o ato de agredir o próprio corpo, tal como cortar a própria pele, bater em si 
mesmo ou, ainda, queimar-se. Entretanto, a pessoa que pratica a automutilação 
geralmente tem vergonha das suas cicatrizes e costuma escondê-las, fazendo 
tatuagens para encobri-la ou usando roupas compridas, mesmo em dias de mui-
to calor. Muitas vezes, quando as marcas são mostradas, podem representar um 
pedido de socorro.

Ao longo da História, a literatura deixou o registro de comportamentos autodes-
trutivos relacionados ao corpo, como na história de vida do pintor Van Gogh, que 
cortou a sua própria orelha e a eternizou em seu quadro Autorretrato com a orelha 
cortada (VAN GOGH, 1889); na tragédia de Édipo Rei, de Sófocles, dentre outros.

Neste estudo, observou-se que o comportamento de automutilação não é pre-
meditado e a intenção não é necessariamente se agredir ou se suicidar, mas sim 
aliviar a dor insuportável da alma um vazio psíquico e um sofrimento profundo. 
Portanto, pode-se entender também como um alívio da ansiedade e uma busca 
de sentir o contorno corporal, ou seja, de se sentir inserido no próprio corpo. 

A prática de cutting pode surgir na adolescência por volta dos 13 ou 14 anos 
e perdurar por muitos anos se não houver o tratamento adequado.

O comportamento de automutilação geralmente está relacionado ao de-
senvolvimento da personalidade que foi vítima de trauma, tanto agudo quanto 
crônico, em geral, com a experiência de falência biparental. Tal trauma pode 
adquirir diferentes aspectos psicológicos: físico e/ou emocional; e individual e/
ou coletivo.

O adolescente que vivencia as mudanças corporais em plena época da di-
tadura da beleza, da magreza e da busca pela perfeição se torna vulnerável ao 
comportamento de automutilação. Ao entrar em contato com o universo da 
internet e das redes sociais, ele pode identificar-se com os outros adolescentes 
em sofrimento psíquico, sendo nesse mesmo espaço de identificação que ele 
encontra depoimentos e estratégias de automutilação. Muitos jovens se reúnem 
e fazem tutoriais que ensinam técnicas de automutilação com objetos cortantes, 
como apontadores, estiletes, brincos e outros. 

Por trás das cortinas atrativas do universo tecnológico, na internet, que re-
presenta um ganho para a humanidade, paradoxalmente, há um vazio no campo 
afetivo. Com o advento da internet e do celular, há uma imersão em um universo 
cada vez mais solitário e vazio. Dessa forma, não se pode descartar a influência 
do cyberbullying e do bullying no comportamento de automutilação.

Nesse contexto, a automutilação poderá surgir como um símbolo de proteção 
para esse sofrimento insuportável de uma psique que sangra, para mostrar que 
o adolescente ainda está vivo. A prática de cutting pode ser encarada como um 
ato desesperado de aliviar a ansiedade e sentir-se vivo. O sangue carrega o sím-
bolo da vida e, em um pico de ansiedade, muitas vezes é preciso automutilar o 
próprio corpo para sentir os limites corporais e o alívio da dor da psique. Porém, 

há também um Self que precisa ser contido e coagulado.
Neste trabalho, foi realizado um breve estudo a respeito do diagnóstico do 

transtorno de personalidade borderline, suas comorbidades associadas e a sua 
relação com o comportamento de cutting da população adolescente. 

Partindo do aporte teórico que consta nas referências bibliográficas, foi reali-
zado um estudo do comportamento borderline a partir do olhar mitológico refe-
rente a Dionísio, em relação aos aspectos borderline, e da mutilação relacionada 
ao Édipo Rei, peça de Sófocles (1998). No presente artigo, foi realizado também 
um estudo do trauma e da possibilidade de tratamento de tais comportamentos 
autodestrutivos.

1. DEFINIÇÃO DO TRANSTORNO BORDERLINE
E DIAGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO DE AUTOMUTILAÇÃO

O diagnóstico isolado do comportamento de automutilação se torna difícil, 
pois está associado a outras doenças associadas ao quadro. É caracterizado pela 
DSM-5 (APA, 2014) como transtorno de personalidade borderline pela APA como 
Autolesão suicida. 

O DSM-5 (APA, 2014) traz algumas características do Transtorno Borderline. 
O transtorno de personalidade borderline é um padrão de instabilidade nas rela-
ções interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada, 
presentes no início da vida adulta, e é indicado por cinco ou mais critérios. Trata-
-se de um transtorno de personalidade do grupo B com os seguintes critérios 
diagnósticos:

1. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. (Nota: Não 
incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo Critério 5.)
2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracteri-
zados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização.
3. Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e persistente da autoi-
magem ou da percepção de si mesmo.
4. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas 
(p. ex., gastos, sexo, abuso de substâncias, direção irresponsável, compulsão 
alimentar). (Nota: Não incluir comportamento suicida ou de automutilação 
coberto pelo Critério 5.)
5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de com-
portamento automutilante.
6. Instabilidade afetiva devida a uma acentuada reatividade de humor (p.ex., 
disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração geral-
mente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias).
7. Sentimentos crônicos de vazio.
8. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la (p. ex., mostras 
frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes).
9. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociati-
vos intensos. (APA, 2014, p. 663)Características diagnósticas

Algumas características principais diagnósticas apresentadas pelo DSM-5 são: 

A característica essencial do transtorno da personalidade borderline é um 
padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e 
de afetos e de impulsividade acentuada que surge no começo da vida adulta 
e está presente em vários contextos.
Indivíduos com transtorno da Personalidade Borderline tentam de tudo para 
evitar abandono real ou imaginado (Critério 1). A percepção de uma sepa-
ração ou rejeição iminente ou a perda de estrutura externa podem levar a 

“Quando a inocência é privada do seu direito,
ela se torna um espírito diabólico.”

(Grotstein, 1981, p. 211)

Nota: Este texto é parte da pesquisa de Monografia de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Psico-
terapia Corporal Junguiana da Universidade Paulista (Unip), sob orientação da Dra. Ana Maria Galrão Rios. 
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mudanças profundas na autoimagem, no afeto, na cognição e no compor-
tamento. Esses indivíduos são muito sensíveis às circunstâncias ambientais. 
Vivenciam medos intensos de abandono e experimentam raiva inadequada 
mesmo diante de uma separação de curto prazo realística ou quando ocor-
rem mudanças inevitáveis de planos (p. ex., desespero repentino em reação 
ao aviso do clínico que a consulta acabou; pânico ou fúria quando alguém 
importante para eles se atrasa alguns minutos ou precisa cancelar um com-
promisso). Esses indivíduos podem achar que esse “abandono” implica que 
eles são “maus”. Tais medos de abandono têm relação com intolerância a ficar 
só e necessidade de ter outras pessoas ao redor. Os esforços desesperados para 
evitar o abandono podem incluir ações impulsivas como automutilação ou 
comportamentos suicidas, os quais são descritos separadamente no Critério 5.
Indivíduos com transtorno de personalidade borderline mostram impulsivi-
dade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas (Critério 4). 
Podem apostar, gastar dinheiro de forma irresponsável, comer compulsiva-
mente, abusar de substâncias, envolver-se em sexo desprotegido ou dirigir 
de forma imprudente. Apresentam recorrência de comportamento, gestos, 
ou ameaças suicidas ou de comportamento de automutilação (Critério 5). 
Suicídio ocorre em 8 a 10% de tais indivíduos, sendo que atos de automu-
tilação (p. ex., cortes, queimaduras) e ameaças e tentativas de suicídio são 
muito comuns. A ideação suicida recorrente é com frequência a razão pela 
qual essas pessoas buscam ajuda. Esses atos autodestrutivos são geralmente 
precipitados por ameaças de separação ou rejeição ou por expectativas de 
que o indivíduo assuma maiores responsabilidades. A automutilação pode 
ocorrer durante experiências dissociativas e com frequência traz alívio por 
reafirmar a capacidade do indivíduo de sentir ou por expiar a sensação de ser 
uma má pessoa. DSM 

Características associadas que apoiam o diagnóstico
As características que apoiam o diagnóstico são:

Indivíduos com transtorno de personalidade borderline podem ter um padrão 
de sabotagem pessoal no momento em que uma meta está para ser atingida 
(p. ex., abandono da escola logo antes da formatura; regressão grave após 
conversa sobre bons rumos da terapia; destruição de um relacionamento bom 
exatamente quando está claro que ele pode durar). Alguns indivíduos desen-
volvem sintomas semelhantes a psicose (p. ex: alucinações, distorções da ima-
gem corporal, ideias de referência, fenômenos hipnagógicos) em momentos 
de estresse. Indivíduos com esse transtorno podem se sentir mais protegidos 
junto a objetos transicionais (i.e., animal de estimação ou objeto inanimado) 
do que em relacionamentos interpessoais. Pode ocorrer morte prematura por 
suicídio. Perdas de emprego recorrentes, interrupção da educação ou separa-
ção ou divórcio são comuns. Abuso físico ou sexual, negligência, conflito hos-
til, perda parental prematura são mais comuns em história de infância daque-
les com o transtorno da personalidade borderline. Transtornos comuns de ser 
observar concomitante incluem transtornos depressivo e bipolar, transtorno 
por uso de substância, transtornos alimentares (sobretudo bulimia nervosa), 
transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de déficit de atenção/
hiperatividade. O transtorno de personalidade borderline também ocorre fre-
quentemente com outros transtornos de personalidade. (APA, 2014, p. 665)

Prevalência 
A prevalência média do Transtorno da Personalidade Borderline na popula-

ção, segundo o DSM-5, é:

[…] estimada em 1,6% embora possa chegar a 5,9. Essa prevalência é de apro-
ximadamente 6% em contextos de atenção primária, de cerca de 10% entre 
pacientes de ambulatórios de saúde mental e de por volta de 20% entre pa-
cientes psiquiátricos internados. A prevalência do transtorno pode diminuir 
nas faixas etárias mais altas. (APA, 2014, p. 665)

Desenvolvimento e curso
Sobre este aspecto, o DSM-5 traz:

Há considerável variação no curso do transtorno de personalidade borderline. 
O padrão mais comum é o de instabilidade crônica no início da vida adulta, 
com episódios graves de descontrole afetivo e impulsivo e níveis altos de uso 
dos recursos de saúde e saúde mental. O prejuízo decorrente do transtorno 
e risco de suicídio são maiores entre adultos jovens e desaparecem gradual-
mente com o avançar da idade. Embora a tendência para emoções intensas, 
impulsividade e intensidade nos relacionamentos costume perdurar a vida 
toda, indivíduos que e se engajam em intervenções terapêuticas frequente-
mente demonstram melhoras que iniciam em algum momento no primeiro 
ano. Dos 30 aos 50 anos, a maioria dos indivíduos com o transtorno alcança 
estabilidade maior nos seus relacionamentos e no seu funcionamento profis-
sional. Estudos de seguimento de indivíduos identificados por meio de ambu-
latórios de saúde mental indicam que após cerca de 10 anos, até metade deles 
não mais apresenta um padrão de comportamento que atenda aos critérios 
para o transtorno da personalidade borderline. (APA, 2014, p. 665)

Para Hegenberg (2016), o sofrimento pode ser tão intenso e insuportável que 
às vezes o suicídio se torna atraente. 

Nesse sentido, para os pacientes diagnosticados com Transtorno de Perso-
nalidade Borderline, o suicídio pode representar o alívio da dor da alma e não 
deverá ser descartado. Por isso, é necessário que os pacientes diagnosticados 
estejam em acompanhamento médico psiquiátrico para a correta administração 
da medicação.

Para Fernandes (2017), o abismo narcísico é uma sensação vertiginosa de 
desamparo e abandono diante de uma ameaça do eu. 

Pode-se também fazer uma analogia com a sensação de abismo narcísico que 
o paciente com Transtorno de Personalidade Borderline vivencia, muitas vezes 
relatado pelos pacientes como um sentimento relacionado a um vazio crônico 
existencial.

Conforme Faria (2003), é possível pensar que o paciente borderline está situ-
ado em uma fronteira entre a neurose e a psicose. Sua relação com o mundo é 
cindida entre o bem e o mal; por isso, apresentam instabilidade afetiva.

Em geral, no histórico de vida dessas pessoas, encontram-se histórias ou fan-
tasias ligadas ao abandono, abuso sexual ou psicológico e traumas de infância. 
O mundo torna-se sombrio e as noites são companheiras de insônias e crises. A 
compulsão, entre outros sintomas, também poderá aparecer – como a compulsão 
sexual e o uso abusivo de drogas, bebidas e dinheiro – assim como a automuti-
lação como alívio da ansiedade.

A maioria dos pacientes borderline vive de maneira a evitar o intenso sofri-
mento psíquico do abandono e, para isso, se serve de mecanismos psicóticos 
de defesa, tais como a idealização, a cisão, a negação e de comportamentos 
obsessivo-compulsivos de fazer, ou o oposto, a inércia. Estes mecanismos psí-
quicos existem no lugar de um Self funcionando sadio, que é organizador 
básico da vida psíquica. (SCHWARTZ-SALANT, 1989, p. 263)
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O Self na personalidade borderline está encapsulado em um processo psicó-
tico. Self é o órgão regulador da psique e harmoniza opostos como ordem X de-
sordem, fusão X separação, progressão X regressão, amor X ódio e mente X corpo 
(SCHWARTZ-SALANT, 1989, p. 14-15).

Para Hegenberg (2016), ao se referir ao paciente borderline:

[…] em geral se corre o risco de desconsiderar cada sujeito em sua singulari-
dade, como se todos os pacientes fossem iguais, o que não é de fato. Quando 
se teoriza sobre pessoas com um diagnóstico, no caso borderline, as genera-
lizações são inevitáveis. O mal-estar causado por frases como “o borderline, 
ou o border; assim, o Transtorno de Personalidade Borderline é de tal ou qual 
maneira” pode ser amenizado pelo leitor ao procurar abstrair os conceitos 
gerais e tentar particularizar para o seu paciente sujeito único, pleno de vida 
e humanidade. (HEGENBERG, 2016, p. 21)

O autor ensina que, embora o paciente vá à clínica com um diagnóstico, não 
se pode perder de vista a individualidade e a alma do paciente. Nunca se deve 
generalizar os pacientes com rótulos, mas sim respeitar as suas características 
individuais frente ao diagnóstico.

Uma característica central do Transtorno de Personalidade Borderline asso-
ciada ao abuso sexual infantil é a automutilação. Esta, estando no nível bio-
lógico correlacionada às alterações dos níveis de serotonina e dopamina, e à 
atividade elétrica anormal a nível cerebral, como relatado por Teicher e ou-
tros autores, tem paralelamente uma relação com a história de abuso infantil 
e negligência por parte dos cuidadores durante a infância; ainda, segundo 
Teicher, esta relação se construiria através dos efeitos negativos no desen-
volvimento neurobiológico pós-natal, da experiência psicológica do estresse 
e traumas infantis, resultado das vivências de abuso e negligência. (TEICHER, 
2002 apud FARIA, 2006, p. 173)

O paciente com Transtorno de Personalidade Borderline vive vazios crônicos e 
profundos e, por isso, seria de fato alguém corajoso que sabe o que é “Um abismo 
de nada. Só essa coisa grande e vazia” (LISPECTOR, 1979, p. 30 apud HEGENBERG, 
2016, p. 109).

A escritora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector escreveu:

Eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido. Uma paciente do autor, disse 
que o Nada “é como o fundo de um poço profundo e escuro e a terapia é a 
saída, com espinhos cortantes que se tem de agarrar para tentar sair desse 
poço. (LISPECTOR, 1979, p. 65 apud HEGENBERG, 2016, p. 132)

Lembrando que, para Hegenberg (2016), a impulsividade no paciente border-
line está ligada à desesperança e ao vazio de sentido na vida. Quando ele acredita 
estar sem apoio, a falta de esperança no futuro leva ao desespero e a atos impul-
sivos, colocando-o em situações de risco.

2. A PRÁTICA DO CUTTING
Segundo Faria (2003), a automutilação reveste-se de um aspecto ritualístico, 

sendo muito comum o relato de pacientes associados a um estado de transe no 
qual a dor fica amortecida. 

A prática de cutting ou automutilação é uma prática de agressão física ao 
próprio corpo. A agressão à pele pode ocorrer de diferentes formas, com a uti-
lização de material escolar como estiletes, apontadores desmontados, lâminas, 

compassos, etc. Outros comportamentos relacionados ao cutting são se bater; 
enforcar-se; arrancar os cabelos; morder o lábio, língua, mãos e braços; queimar-
-se; furar-se; apertar feridas; engolir objetos perfurantes; e passar cola no corpo 
e depois arrancar pedaços da pele (TAVARES, 2019).

Aratangy (2017) comenta que a automutilação se diferencia dos procedimen-
tos estéticos, pois é um comportamento que não é aceito socialmente. 

A prática tem se tornado frequente entre os adolescentes a partir dos 13 anos 
de idade e, com o advento da internet, vem ganhando espaço entre os jovens. 
Devido à gravidade dos casos e prognósticos, não se pode tratar o assunto como 
um fenômeno passageiro e de pouca importância – contexto conhecido entre 
os adolescentes como “modinha” – mas sim olhar para a prática com o cuidado 
especial.

Com dificuldades para lidar com as mudanças físicas e psicológicas da ado-
lescência e com a cobrança social referente ao culto ao corpo perfeito, ao aluno 
perfeito e ao filho perfeito, muitos jovens têm se entregue à prática compulsiva 
de cortar-se para obter um alívio momentâneo.

As áreas afetadas em geral são os pulsos, as pernas e, em casos mais extremos, 
o próprio rosto. Em geral, tal ato se liga a um comportamento impulsivo e incon-
trolável. É um alívio que se relaciona ao prazer ligado ao processo de liberação 
de endorfinas. É também uma forma de vício, assim como uma droga; por isso, é 
difícil conter o comportamento. 

Muitos adolescentes escodem as feridas e marcas da automutilação por meio 
de pulseiras, blusas compridas e outras roupas que escondem tais feridas.

Quando a dor da alma torna-se insuportável, torna-se necessário sentir os 
limites do corpo. A psique traumatizada sangra, e é por meio do corpo que ela 
pode ser contida.

Encontramos uma relação importante do fenômeno da automutilação com 
o Transtorno de Personalidade Borderline que ocorre em 70-80% destes pa-
cientes, e se caracteriza por autolesões na pele, especialmente o cortar-se, 
queimar-se ou ferir-se com objetivos pontiagudos. (BOHUS, 2000 apud FA-
RIA, 2006, p. 168).

Uma característica frequentemente presente nos pacientes borderline é uma 
indiscriminação na relação soma/psique, de maneira que estas estão pratica-
mente fundidas, acarretando uma indiferenciação entre as duas instâncias. 
Este estado de fusão corpo/psique pode ser melhor compreendido com um 
estado onde ocorre um fenômeno de corporificação de um complexo que 
permanece com as polaridades arquetípicas em seu núcleo fundidas, levando 
a este estado de indiferenciação onde as polaridades soma-psique ainda não 
se diferenciaram. (FARIA, 2006, p. 174-175).

A esses aspectos relaciona-se a ocorrência da automutilação na patologia 
borderline. Para Faria (2006), os limites do corpo parecem ser o único continente 
possível para uma ansiedade persecutória que busca, em uma linguagem alquí-
mica, coagular sua existência, 

A automutilação não é uma prática exclusiva da humanidade. Muitos animais 
domésticos ou em cativeiros – como aves, coelhos, gatos e cães – praticam o cutting, 
ferindo-se. Arrancar as penas ou lamber-se compulsivamente até ferir-se e dila-
cerar a cauda também são formas de demonstrar desconforto e ansiedade animal.

Muitas vezes, o paciente recorre à prática do cutting para controlar a ansie-
dade, diminuindo o risco de se matar em um primeiro momento. De qualquer 
forma, é uma prática que coloca em risco a vida do adolescente, por isso este 
deve ter atendimento psiquiátrico, psicológico e acompanhamento familiar. 

Schuartz-Salant (1989) lembra que a mutilação coloca o paciente com Trans-
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torno de Personalidade Borderline em um estado extremo no espectro de com-
portamentos de tal patologia. Muito mais comum é a paixão pela união, pela co-
niunctio. O nível de paixão que se fixa em padrões sadomasoquistas e se associa a 
energias pessoais e arquetípicas é com certeza um dos aspectos da personalidade 
de Lúcius. A dimensão religiosa pode ser encontrada na paixão de Lúcius por uma 
união que é mais que carnal. Na antiguidade, a coniuntcio era considerada um 
mistério; ela conserva esta característica nos nossos dias, mesmo que seja sentida 
por muitas pessoas. 

Nesse contexto, Lúcius é um personagem central do livro Asno de Ouro, cita-
do por Schuartz-Salant (1989, p. 242-269), que traz os tormentos e conflitos do 
herói Lúcius transformado em asno. 

A prática do cutting também é conhecida popularmente com a síndrome do 
corte. 

Para Le Breton (2010), nas sociedades primitivas, os ritos de passagem ocu-
pam um lugar que pode ser pensado como um correlato ao que a adolescên-
cia ocupa na nossa sociedade: o da resposta à puberdade, tempo de elabora-
ção simbólica do real do corpo e de preparação para a entrada na vida adulta. 
A invasão do corpo pela puberdade é apaziguada pelo saber da comunidade, 
materializada no rito.

3. ANTROPOLOGIA DO CORPO E DA PELE
A pele é uma roupagem que nos envolve por completo. É o maior órgão do 

nosso corpo e possui elementos estruturais complexos. Montagu (1988) afirma 
que a pele é o mais antigo e sensível de nossos órgãos, nosso primeiro meio co-
municação e mais eficiente protetor. 

Durante toda a vida do ser humano, o tecido da pele encontra-se em estado 
de contínua renovação: a cada quatro horas, aproximadamente, a pele forma 
duas novas camadas de células; as células da pele caem a uma razão de mais de 
um milhão por hora (MONTAGU, 1988).

Estima-se que existam certa de 50 receptores por 100 milímetros quadrados, 
em um total de 640.000 receptores sensoriais. Pontos táteis variam de 7 a 135 
centímetros quadrados (MONTAGU, 1988).

O número de fibras sensoriais oriundas da pele que entram na medula espi-
nhal por via das raízes posteriores é muito superior a meio milhão (MONTAGU, 
1988).

Para o célebre psicanalista francês Anzieu (1985), há um conceito de eu-pele 
que é a representação de que se serve o Eu da criança, durante as fases preco-
ces de seu desenvolvimento, para se representar enquanto um Eu que contém 
os conteúdos psíquicos a partir de sua experiência da superfície do corpo. Isso 
corresponde ao momento em que o Eu psíquico se diferencia do Eu corporal no 
plano operativo e permanece confundido no plano figurativo.

A pele, como limite entre o dentro e o fora/o intra e o extra, talvez funcione 
como a possibilidade de uma interface entre dois meios diferentes, com uma 
função eminentemente simbólica, promovendo a mediação entre dois mundos.

4. AMPLIFICAÇÕES MITOLÓGICAS
Os mitos fornecem aos seres humanos um corpo de conhecimentos e méto-

dos para lidar com a natureza e construir modos comunitários de vida produtivos 
e criativos. São resultantes da compilação do conhecimento acumulado sobre a 
constituição do mundo e dos seres vivos, sobre seu funcionamento e integração. 
A mitologia é uma produção coletiva anônima e espontânea de conhecimento 
que brota do inconsciente coletivo e constrói consciência coletiva. Podemos in-

discutivelmente considerar os mitos como uma forma de conhecimento produzi-
do e acumulado pela humanidade desde seus primórdios. Assim sendo, a mitolo-
gia constitui uma das primeiras formas de produção de conhecimento registrado 
e compilado (PENNA, 2013).

O mito grego de Dionísio é associado à impulsividade e à vida sem regras do 
paciente com Transtorno de Personalidade Borderline.

Dionísio é tido como protetor de todos os alijados da sociedade convencional 
e simboliza tudo o que é caótico, perigoso, inesperado e que escapa à razão hu-
mana. Congrega os fiéis a uma recusa de tudo o que configura atuação política; 
ambições de poder; e riquezas e extravagâncias da vida socializada; e fatos de-
terminantes de experiências perturbadoras da ordenação da vida material. Tais 
características o tornam o oposto de Hera, sua perseguidora (DANIÉLOU, 1989 
apud SOUZA, 2007).

5. ADOLESCÊNCIA, OS ANOS DIFÍCEIS

No estágio infantil da consciência, ainda não há problemas; nada depende do sujeito, 
porque a própria criança ainda depende inteiramente dos pais. É como se não tivesse 
nascido ainda inteiramente, mas se achasse mergulhada na atmosfera dos pais. O nas-
cimento psíquico e, com ele a diferenciação consciente em relação aos pais só ocorrem 
na puberdade, com a irrupção da sexualidade. A mudança fisiológica é acompanhada 
também de uma revolução espiritual. Isto é, as várias manifestações corporais acentuam 
de tal maneira o eu, que este frequentemente se impõe desmedidamente. Daí o nome que 
se dá a esta fase. “os anos difíceis da adolescência”.
(JUNG, 1916, p. 756)

Para Le Breton (2017), a adolescência não é um acontecimento, mas uma 
questão que atravessa o tempo e o espaço das sociedades humanas. Segundo o 
autor, a palavra “adolescência” vem do latim “adolescens”, particípio presente 
de “adolescere”, que significa “crescer” – diferentemente do particípio passado 
“adults”, que marca o fato de ter parado de crescer. Tornar-se um homem ou 
mulher não é mais ritualizado, mas se dá por um percurso pessoal. A adolescência 
é antes de tudo um sentimento.

Já para Eisenstein (2005), a adolescência é o período de transição entre a 
infância e a vida adulta caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, 
mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os 
objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. A ado-
lescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade e termina quando o 
indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressiva-
mente sua independência econômica, além da integração em seu grupo social. 

Na maioria dos países, o conceito de maioridade do ponto de vista legal é 
estabelecido aos 18 anos, mas outros critérios existem e permanecem flexíveis e 
confusos, de acordo com os costumes e culturas locais.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069 (BRASIL, 
1990) – considera criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e 
define a adolescência como o período entre 12 e 18 anos de idade (artigo 2o) 
e, em casos excepcionais e quando disposto na Lei, o estatuto é aplicável até os 
21 anos de idade (artigos 121 e 142). O adolescente pode ter o voto opcional 
como eleitor e cidadão a partir dos 16 anos. O conceito de “menor” refere-se aos 
menores de 18 anos.

6. TRAUMA
Quando a inocência é privada do seu direito,
ela se torna um espírito diabólico.
(GROTSTEIN, 1904, p. 211)
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Para Kalsched (2013), a pessoa que vivenciou a dor insuportável da alma rela-
cionada a um trauma, que se caracteriza pela exposição da psique a um nível de 
ansiedade maior do que aquele com o qual os mecanismos de defesa conseguem 
lidar, as defesas psicológicas que se constelam para defender o sistema psíquico 
são as defesas do Self, entre elas, a dissociação. A dissociação permite que a vida 
exterior prossiga, porém, a um grande custo interior. O trauma externo termina, 
mas as sequelas continuam a aterrorizar o mundo interior.

A dissociação é uma das defesas da psique contra o impacto nocivo do trau-
ma (KALSCHED, 2013). Podemos compreender esta dinâmica por meio do seguin-
te esquema: 

Um complexo traumático causa a dissociação da psique. O complexo não está 
sob o controle da vontade e, por essa razão, possui a qualidade da autonomia 
psíquica. Sua autonomia consiste no poder de se manifestar independente-
mente da vontade e, até mesmo, em oposição direta às tendências conscien-
tes: ele se impõe tiranicamente à mente consciente. A explosão de afeto é 
uma completa invasão do indivíduo, ela arremete contra ele com um inimigo 
animal selvagem. Observei com frequência que o afeto traumático típico é 
representado nos sonhos com um animal selvagem e perigoso, uma ilustração 
notável da sua natureza autônoma quando separado da consciência” (JUNG, 
1928, p. 266-7).

Vários estudos indicam que o abuso sexual infantil é o fator de risco mais 
específico para adultos borderline; embora não seja condição nem necessário 
e nem suficiente para a apresentação da patologia, está presente como um 
fator que indica um risco particularmente alto. É importante notar que este 
“raramente ocorre isoladamente, mas sim num contexto de outros fatores de 
risco, como o abuso físico, verbal e negligência. (GUZDER, 1996 apud FARIA, 
2008, pag. 172).

Especialmente no que tange os vínculos, encontramos na história destes pa-
cientes o relato de uma “falência bi parental”. Zanarini (1997;2000) sugere 
que, ao lado do abuso sexual infantil, outras experiências na infância, como 
diferentes tipos de abuso e negligência por parte dos cuidadores de ambos 
os sexos, representam um fator de risco significante. (ZANARINI, 1997;2000 
apud FARIA, 2008, p. 174).

7. TERAPIA DO TRAUMA
Todo psicoterapeuta não só tem o seu método:

Ele próprio é esse método. 
(Jung, 1985, p. 84)

Para Penna (2005), o modelo de psiquiatria dinâmica proposto por Jung res-
gata concepções de saúde, doença e cura, vigentes na antiguidade, atualizando-

-os para o panorama científico atual. A psicoterapia como tratamento da alma é 
uma atividade da qual já se ocuparam nossos antepassados, em consonância com 
as circunstâncias culturais de cada período da História.

Os cuidados com a alma estiveram historicamente a cargo das religiões e 
somente há cerca de 300 anos é que essa situação vem sofrendo mudanças (DE 
MARCO, 2003, p. 19 apud PENNA, 2005).

O trabalho clínico realizado com os pacientes à luz da Psicologia Analítica 
envolve o trabalho com os sonhos, o trabalho corporal para a definição de limites 
e contornos e a arteterapia como recursos expressivos. 

Penna (2005) comenta:

Todos os procedimentos metodológicos propostos por Jung são aplicáveis aos 
sonhos e aos outros produtos psíquicos de cunho individual, como fantasias, 
imaginação e imaginação ativa, sendo então recomendável que sejam inter-
pretados pelos mesmos procedimentos: 
É sobre este processo natural de amplificação que eu baseio meu método de 
determinação do significado dos sonhos, pois os sonhos se comportam exa-
tamente da mesma maneira como a imaginação ativa. (PENNA, 2005, p. 404)

O correlato coletivo dos sonhos são os mitos. Os sonhos são os mitos indivi-
duais, os mitos são os sonhos da humanidade (PENNA, 1994).

Para Kalsched (2017), os sobreviventes do trauma lamentam a perda da sua 
inocência e da sua alma. Porém, quando a relação psicoterapêutica inicia, o ma-
terial simbólico trazido dos sonhos revela que um núcleo da inocência e vitali-
dade não foram totalmente perdidos. Eles foram “encapsulados” pelo sistema de 
dissociação, ou seja, a criança ferida é separada da psique. Dessa forma, o mundo 
se torna perverso e destrutivo. Porém, quando novas experiências são permitidas, 
por meio do espaço seguro e confiável da transferência, a parte ferida e inocente 
da personalidade poderá ser resgatada por meio da experiência numinosa de 
cura e integridade.

O traumatizado sente-se “quebrado” em sua inocência roubada pela violência 
ou pelo abuso sexual. O ego frágil não consegue mais protegê-lo, então o sistema 
de dissociação poderá preservar um vulto da sua inocência e da sua alma, algo 
inerente à natureza humana.

O sistema de autocuidado protege o que o ego fragilizado pelo trauma não 
consegue. Jung, ao relatar o trauma proveniente do rompimento com Freud, 
encontra a resposta em sua criança divina:

Quem é seu filho?”, Perguntou Jung… “Meus sonhos representaram você como 
uma criança… Que estranho soar para mim chamar você de criança, você que 
ainda segura o tudo sem fim em sua mão. Eu fui no caminho do dia, e você 
foi invisível comigo… Você manteve minha crença, quando eu estava sozinho 
e quase desesperado. Em cada momento decisivo, você me deixa acreditar em 
mim mesmo. (JUNG, 1998, p. 233)

Dessa forma, o terapeuta tem a oportunidade de “resgatar a criança ferida” 
pelo trauma, cujo espectro encontra-se encapsulado pelo Self. Por meio desse 
trabalho guiado pelo análise dos sonhos do paciente, é possível acessar a criança 
ferida, resgatando parte da sua inocência perdida.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRATAMENTO
É necessário a utilização de um questionário para a investigação do Trans-

torno de Personalidade Borderline, pois o diagnóstico torna-se difícil devido às 
comorbidades associadas.

Figura 1 – Fluxo do processo de trauma 
Fonte: Imagem elaborada pela autora.
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Ativação do sistema de

autocuidado contra o impacto
nocivo do trauma

Imagens Daimônicas de
proteção da psique
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Pode-se observar que o comportamento da automutilação na adolescência 
surge como uma forma de proteção do Self, em uma tentativa de aliviar a dor 
psíquica da alma por meio da automutilação, que também pode simbolizar a 
expressão da dor e sofrimento da alma, externalizados e aliviados nos ferimentos 
do corpo.

Para Schwartz-Salant (1989, p. 263), a automutilação pode ser considerada 
uma forma de proteção da psique, para que o paciente não se perca nos ermos 
da solidão esquizoide. É um meio para não perder o contato com o corpo e con-
tinuar a viver. 

Outra hipótese possível de ser levantada é que automutilação surge como um 
símbolo da coniunctio entre o corpo e a psique. São as fendas da alma fazendo 
a coniunctio com o corpo.

A sugestão de tratamento é a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico 
para a administração correta das medicações. Observa-se que o tratamento com 
a orientação junguiana guiado pelo trabalho curativo dos sonhos, práticas cor-
porais e arteterapia poderá trazer excelentes resultados na redução ou erradica-
ção da prática de cutting, melhorando a qualidade de vida do paciente.

O envolvimento da família no tratamento do adolescente que se automutila 
é fundamental. Valorizar o atendimento psiquiátrico e psicológico, participar da 
sua vida sem ser demasiadamente invasivo, interessar-se pelas suas pequenas 
conquistas ou recaídas diárias e ter paciência é a chave-mestra para a evolução 
do tratamento. 

Afinal, como diz Hillman (1999), entre dois picos há sempre um vale.
O tema deste estudo é amplo e ainda há muito a ser explorado em suas 

vertentes da Psicologia e Psiquiatria. Porém, deixo esta reflexão para o leitor: 
estamos vivendo entre os picos e vales da alma?

A alma acha-se em casa
nos vales profundos e sombrios.

Pesadas flores entorpecidas,
saturadas de negro, crescem ali.

Os rios fluem como xarope quente. 
Desembocam em enormes oceanos de alma.

Hillman (1998)  –
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