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RESUMO 

 

As mulheres com Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) apresentam grande 

necessidade de afeto e demandam atenção excessiva. Seu comportamento se dá de maneira 

disfuncional por meio de raptus furiosos e impulsivos tendo como alvo habitualmente pessoas do 

convívio mais íntimo. O grande sofrimento psíquico é observado nos relacionamentos difíceis, 

intensos, caóticos e pouco duradouros. O presente estudo se limita a mulheres, pois as mesmas 

correspondem a 74% da população que satisfazem os critérios para o TPB. Nesse sentido, o 

artigo buscará evidenciar de modo geral as interações e manifestações afetivas, enfatizando as 

desregulações emocionais que são traços característicos desse transtorno, além de demonstrar o 

manejo do TPB através da Terapia Comportamental Dialética. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito formal de Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é relativamente novo 

no campo da psicopatologia, não aparecendo no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM) até a publicação do DSM-III, em 1980. Também é conhecido como 

personalidade cicloide “para enfatizar a instabilidade comportamental e afetiva que considera 

central ao transtorno” (MILLON apud LINEHAN, 2010, p.22) ou na tradução do inglês para o 

português, limítrofe ou fronteiriça, pois transitam nos limites do desespero afetivo frente à 

possibilidade de abandono ou rejeição. 

De acordo com Silva (2012), o TPB é uma miscigenação de sintomas podendo ser 

confundido com outros transtornos mentais, tais como: transtorno da personalidade dependente, 

antissocial, ou a psicopatia, ou transtornos de humor, como, transtorno de estresse pós-

traumático, ansiedade, depressão dentre outros. 

Acomete mais às mulheres do que homens, fato este corroborado por Linehan ao citar 

Widiger e Frances (2010, p.17) em que “revisaram 38 estudos que analisaram o gênero de 

pacientes que satisfazem critérios para TPB, as mulheres compreendem 74% dessa população”. 

Ao buscar a etiologia do transtorno encontram-se inclusive teorias sobre o sexismo que viria a ser 

um dos fatores invalidantes das emoções nessas mulheres. Entende-se por sexismo a 

discriminação ou preconceito baseada no sexo ou gênero de uma pessoa.  Para Linehan (2010, 

p.61) “nem todas as mulheres se tornam borderline. E nem todas as mulheres com temperamento 

vulnerável se tornam borderline, embora todas as mulheres sejam expostas a uma ou outra forma 

de sexismo”.  

Há um número expressivo de mulheres que procuram os consultórios psicológicos. Queixas 

como: descontroles, relacionamentos desfeitos, intensa impulsividade, vazio existencial, 

comportamentos suicidas, automutilações, culpa e enorme sofrimento, são exemplos comuns de 

queixas que se apresentam durante as consultas e sessões em quase todos os casos. De acordo 

com Silva (2012, p.24), “as borders cruzam os limites das emoções, vivendo no limite de uma 

hemorragia emocional; vez por outra sangram a alma e, não raro, o próprio corpo”. 

As respostas emocionais são bastante reativas, assim como a forma de lidar com o vazio 

existencial e a frouxidão da identidade. Dentre elas, há altas taxas de suicídio e parassuicídio 

(comportamento automutilante, uso de drogas, arranhões, batidas com a cabeça, asfixia, cortes e 

outros). O parassuicídio é uma tentativa de se comunicar, regular o humor e influenciar pessoas. 

Muitos veem isso como manipulação e não uma patologia ou sintoma difícil de ser tratada. 

Ninguém quer se tornar borderline, mas a família muitas vezes não compreende o transtorno e se 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.06.2017 

 

 

Alessandra Cauduro Figueiredo, Eunaihara Ligia Lira Marques 3 facebook.com/psicologia.pt   
 

afasta ainda mais. “É difícil gostar de uma pessoa que foi rotulada de “manipuladora”. As 

dificuldades em tratar estes indivíduos tornam particularmente fácil “culpar as vítimas” e, 

consequentemente, não gostar delas” (LINEHAN, 2010 p.26). 

O escopo do presente estudo é compreender de modo usual e breve as “borders” em suas 

interações e manifestações afetivas. Busca-se evidenciar de modo geral a compreensão e 

caracterização acerca do transtorno, bem como esclarecer alguns aspectos da validação, a 

regulação das emoções e seu manejo (tratamento) a partir da Terapia Comportamental Dialética. 

Para isso, pesquisou-se na literatura, como livros e artigos, impressos ou eletrônicos o tema 

referido. Desta forma, será apresentada (mas não aprofundada) a Terapia Comportamental 

Dialética como uma abordagem que tem se mostrado bastante eficaz para a condução nestes 

casos. 

 

2. AS POSSÍVEIS CAUSAS, O JEITO DE SER BORDERLINE E A VALIDAÇAO 

DAS EMOÇÕES 

 

Esta nomenclatura surgiu na comunidade psicanalítica para descrever um grupo de 

pacientes que não se encaixavam nas categorias “neurótica” ou “psicótica” da época 

(ROUDINESCO, 1998). Desse modo, o termo borderline designava um distúrbio da 

personalidade e da identidade que se encontrava na fronteira entre a neurose e a psicose. 

Otto Fenichel (1945) citado por Roudinesco (1998), psicanalista, foi um dos primeiros a 

discorrer sobre esta patologia. Roudinesco (1998, p.83) afirma também que “Existem 

personalidades neuróticas que, sem desenvolver uma psicose completa, possuem inclinações 

psicóticas, ou manifestam uma propensão a servir de mecanismos esquizofrênicos em caso de 

frustração”. 

Entretanto, com o passar do tempo, o termo borderline evoluiu entre os psicanalistas. 

Assim, passou-se a referir-se a uma pessoa com uma estrutura e organização da personalidade e a 

um nível intermediário de gravidade e funcionamento (LINEHAN, 2010, p.18). 

Beck, Freeman e Davis (2005) caracterizam este transtorno como a instabilidade em todos 

os aspectos do funcionamento da pessoa, isso inclui os relacionamentos, a autoimagem, o afeto e 

o comportamento. Na grande maioria apresentam explosões de fúria e suas crises tendem a ser 

encaradas por elas (pacientes) como algo substancialmente intenso, o que leva geralmente a 

comportamentos extremistas, configurando uma característica bem peculiar, como por exemplo, 

sempre “na borda da linha”, ou seja, sempre no exagerado, na instabilidade, no extremo.  
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 Segundo Leahy (2013) a personalidade é moldada pela herança genética (temperamento), 

porém outra parte é moldável, isto é, influenciada pelo ambiente em que a pessoa se desenvolve. 

Desse modo, famílias desestruturadas e abusivas, traumas na infância e contextos 

socioeconômicos desfavoráveis não só contribuem para a formação de personalidades 

vulneráveis, como também podem potencializar o transtorno. 

Leahy (2013, p. 24), defende ainda que o ambiente familiar contribui por meio de três 

formas para o desenvolvimento de vulnerabilidades emocionais: primeiro com reações de crítica, 

punitiva, desdenhosa; segundo com reações aleatórias a expressões emocionais extremas, 

reforçando-as intermitentemente; e terceiro com superestimação e facilidade na resolutividade de 

problemas. Assim, este mesmo autor afirma que o resultado dessas interações pode não gerar nos 

indivíduos habilidades necessárias para regular emoções intensas.  

A validação das emoções é de extrema relevância desde os mais tenros meses de vida de 

uma criança. É um processo que se inicia entre pais e filhos ou com quem pratica a maternagem. 

Quando o bebê chora, por exemplo, com fome e alguém aparece com o alimento vai se 

construindo a expectativa da resposta do cuidador a esta criança e assim, validando que seu 

desconforto é creditado por alguém. Ser validado mostra que o outro se preocupa, compreende a 

situação, externa empatia e está conectado às emoções. 

O que parece ocorrer com as “borders” é a invalidação de suas emoções na infância, o que 

poderia contribuir para o desenvolvimento da desregulação emocional. Há uma hipótese, que 

ninguém as ensinou a nomear emoções e regulá-las, nem a suportar desordens emocionais e 

quando confiar em suas próprias explicações emocionais como representações válidas dos 

acontecimentos. Fato este respaldado pelas pesquisas em que um número significativo de 

“borders” foram abusadas sexualmente na infância: “a prevalência do abuso sexual na infância 

nos históricos de mulheres que preenchem os critérios do TPB é tal que simplesmente não pode 

ser ignorada como um fator importante na etiologia do transtorno” (LINEHAN, 2010, p.61). Ou 

seja, quantas tiveram que se calar, reprimindo sua dor moral, física e emocional, criando assim 

mecanismos desadaptativos e desesperados de sobrevivência?  

Pode-se assim depreender que suas atitudes excessivas são respostas a situações 

imaginárias ou reais na busca por identidade, pois se sentem incompletas e em constante conflito 

consigo mesmas. “A frouxidão de suas identidades afeta, desfavoravelmente, seus objetivos 

pessoais e profissionais, pois tendem a acompanhar suas instabilidades afetivas e de 

autoimagem” (SILVA, 2012, p.37).  

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.06.2017 

 

 

Alessandra Cauduro Figueiredo, Eunaihara Ligia Lira Marques 5 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

3. OS RELACIONAMENTOS AFETIVOS DAS MULHERES BORDERLINES 

 

Segundo Silva (2012) o primeiro envolvimento amoroso costuma ser um divisor de águas 

no comportamento das personalidades borderlines, pois é neste lugar que se constatam as 

primeiras dificuldades nas relações interpessoais.  Esta mesma autora afirma que: “É nesse efeito 

montanha-russa, advindo da paixão, que a personalidade border se revela em sua plenitude”. 

Frequentemente no início dos relacionamentos mostram-se sedutoras, amantes protetoras e 

cuidadosas, mas já cobrando do outro a mesma intensidade de intimidade e apego. E, mesmo 

havendo reciprocidade não enxergam como tal, nada é suficiente, fazem inúmeras cobranças e 

têm a certeza de que o outro está sempre em débito com elas. 

De acordo com Linehan (2010, p.81), pode-se dizer que elas têm um transtorno de 

confiança, ao invés de transtorno paranoide. Sofrem e causam sofrimento de um modo dramático, 

pois não sabem valorizar e cuidar de si mesmas e seus afetos. As emoções negativas ficam 

marcadas, encaliçadas na memória, como cita Silva (2012). 

 

Emoções intensas e negativas tendem a “formar calos” em suas lembranças e, dessa 

forma, passam a ser ativadas e revivenciadas aos menores sinais de sofrimento ou 

frustrações. Isto cria um ciclo vicioso de sofrimento, que se retroalimenta de forma 

intensa e devastadora (SILVA, 2012, p.102 e 103). 

 

É importante destacar que durante as interações amorosas, como suas identidades são 

fluídas e suas emoções são intensas, geralmente se excedem a qualquer estímulo, bem como no 

excesso de sentir em relação ao outro e a si mesmo. Por terem dificuldades de autopercepção, a 

autoestima é rebaixada, cria-se a dependência afetiva, a distorção da percepção dos fatos e muitas 

crises de ciúmes. A incessante procura por aprovação e aceitação denotam ao parceiro que seus 

sentimentos são desproporcionais e negativos. E é nesta desconexão entre o real e o imaginário 

que ocorrem os esforços frenéticos para não serem abandonadas fazendo os relacionamentos 

ruírem. 

Silva (2012) relata que o desespero frente ao receio de serem abandonadas e rejeitadas é 

tanto que podem inclusive incorporar atos de comer, falar ou se vestir de pessoas as quais 

consideram “dignas de serem amadas”. Não é de se estranhar, portanto, as súbitas mudanças de 

opinião, de humor, de valores e de parceiros amorosos. Aliás, a oscilação no humor é uma das 

queixas mais frequentes, indo no pensamento dicotômico do tudo ou nada, do amor ao ódio em 
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espaço de segundos, uma vez que são capazes de “deprimir-se de forma imediata frente a um 

acontecimento frustrante, especialmente quando este envolve rejeição afetiva, como o término de 

um relacionamento amoroso” (SILVA, 2012, p.26). 

Em virtude das constantes mudanças nos estados emocionais, julgamentos distorcidos e 

comportamentos reivindicatórios torna-se muito difícil manter relacionamentos estáveis, 

deixando os parceiros exaustos e por vezes, adoecidos. Silva (2012, p.41) salienta que; “A vida 

conjugal com um border pode ser extremamente desgastante, num dado momento, ele se apega e 

faz juras de amor eterno a alguém, e no outro, de forma inesperada, é capaz de ofendê-lo e até 

desprezá-lo”. 

As “borders” vivem um dilema dialético, ora se culpando pelas explosões de fúria e 

transgressões comportamentais acreditando que o que ocorre a sua volta é consequência de seus 

comportamentos, podendo até sentir constrangimento, autorrepulsa, culpa e remorso, ora 

acreditando piamente que é vítima de injustiças. 

Além disso, por temerem o abandono, fiscalizam, vigiam os passos do companheiro e 

questionam em tudo. E assim, ocorre o que mais temem, ficarem sós. “Para a “border”, perder o 

outro é perder a si mesmo, é deixar de ser” (SILVA, 2012, p.119,).  

Linehan (2010) faz uma analogia com a visão que as “borders” têm em relação a si, 

afirmando que: 

 

(...) Elas são como vasos rachados, quebrados e feios em uma floricultura, colocados na 

prateleira de trás, onde os clientes não os enxerguem. Embora tentem fazer o melhor 

para encontrar uma cola e se consertar, ou argila nova para refazer a sua forma, seus 

esforços não são suficientes para torná-las aceitáveis (LINEHAN, 2010, p.81). 

 

Elas tentam de tudo para validar e equilibrar suas emoções como esclarece Silva (2012, 

p.49) “Se fere por fora tentando matar o que tem por dentro”.  

 

4. A TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA: ESTRATÉGIAS DE 

MANEJO 

 

Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores as chances para evitar as formas mais 

graves do transtorno. O tratamento indicado é farmacológico (para aliviar os sintomas) em que 

geralmente são utilizados antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos, e o 
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psicoterápico para tratar as causas, conscientizar-se do problema, regular emoções e rever 

comportamentos disfuncionais.  

Neste intuito, a Terapia Comportamental Dialética - TCD (Dialectical Behavior 

Therapy, DBT) tem se mostrado útil, eficaz e bastante recomendada nos casos de TPB. A TCD é 

considerada uma técnica psicoterápica na qual se utilizam conceitos e estratégias da Terapia 

Cognitivo-Comportamental, treinamento de habilidades emocionais e sociais e foco no momento 

presente e não em vivências passadas. A Dra. Marsha Linehan, psicóloga, professora 

estudaniense e portadora do transtorno de personalidade borderline desenvolveu esta abordagem 

integrativa para o tratamento do TPB e outros transtornos mais difíceis.  

Marsha Linehan elaborou essa ferramenta na década de 1970, contudo sua aplicabilidade 

maior se deu somente na década de 1980.  Em entrevista concedida em 2011 ao jornal The New 

York Times Linehan faz um comentário significativo que nos permite identificar o quão os 

problemas apresentados por ela se tornaram estímulos para o desenvolvimento da terapia. Na 

entrevista, há um trecho que afirma em uma de suas internações: “Eu estava no inferno (…) e fiz 

uma promessa, quando eu saísse, eu iria voltar e tirar os outros dali”. 

Para compreender o tratamento é necessário primeiramente perceber que os critérios para o 

TPB refletem um padrão de instabilidade e desregulação emocional, interpessoal, 

comportamental, cognitiva e do self. Silva (2012) considera que é na desregulação emocional que 

se percebe as respostas emocionais altamente reativas, humor flutuante e problemas com a 

expressão de fúria. Já na desregulação interpessoal apresentam-se os relacionamentos caóticos, 

intensos e difíceis. Por sua vez, a desregulação comportamental se evidencia por atitudes 

extremas, comportamentos suicidas e parassuicidas. A desregulação cognitiva pode conduzir à 

despersonalização, dissociação, delírios e pensamentos dicotômicos, levando a limitada 

capacidade de resolver problemas e assim, torna-se cada vez mais dependente do outro. E, 

finalmente, a desregulação do senso do self faz o indivíduo sentir-se vazio, sem saber quem é. O 

vazio existencial sentido pelos pacientes leva-os a experimentar, como Silva (2012 p.43) afirma; 

“que nesse momento eles experimentam a morte em vida, pois é como se não existissem”. 

 A TCD trabalha essas desregulações através do desenvolvimento de habilidades para a 

regulação emocional, eficácia interpessoal, tolerância ao estresse e atenção plena.  

Como em todo processo psicoterápico há a necessidade de ensinar aos pacientes a 

aceitarem plenamente a si mesmos e o mundo a sua volta, de acordo com suas emoções, 

pensamentos e reações do momento. Linehan (2010) afirma que os indivíduos borderline 

necessitam de habilidades importantes de autorregulação interpessoais e de tolerância ao estresse.  

Mesmo diante de alguns obstáculos, almeja-se substituir comportamentos borderlines por 

comportamentos hábeis, no intuito de uma vida funcional e que traga menos sofrimento.  
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Em síntese, a TCD propõe que pacientes com TPB são caracterizados por uma disfunção na 

regulação da emoção. Essas desregulações/ disfunções provocam fortes reações a eventos 

estressantes, que somente tais reações podem reverter o sujeito à sua linha-base (equilíbrio). 

Desse modo, os principais alvos do tratamento devem ser nas: reações emocionais inadequadas, 

expressões mal controladas de impulsos, comportamentos auto prejudiciais e automutilantes 

(BECK, FREEMAN E DAVIS, 2005).  

Linehan (1993) citada por Beck, Freeman e Davis (2005) sugere que o terapeuta deva 

assumir uma postura dialética, por um lado aceitando a dor emocional (em vez de tentar mudar 

isso) e, por outro, modificando os antecedentes do estresse e a maneira pela qual o paciente lida 

com as emoções.     

Quanto à relação terapêutica, é comum as “borders” chegarem ao consultório com 

sofrimentos intensos depois de tentativas de suicídios ou automutilações em respostas a uma 

rejeição verdadeira ou imaginária, ou ainda, por queixas de não conseguirem manter 

relacionamentos, ciúmes excessivos e ultimatos dos parceiros. Desse modo, a relação terapêutica 

tende a ser complicada, haja vista que ora se aproximam e ora se afastam do terapeuta, as 

demandas são crescentes e consequentemente podem provocar fortes contratransferências, raiva e 

sensação de impotência do profissional.  Linehan (2010, p.12) alega que “provavelmente seja 

justo dizer que os indivíduos com borderline constituem o problema mais difícil e mais insolúvel 

para a média de terapeutas clínicos ou de unidade de internação média”. 

É de se esperar que as pacientes tenham percepções de seus terapeutas como incapazes de 

lidar com suas angústias. Geralmente elas acreditam que os terapeutas não são capazes de 

acabarem com seu sofrimento porque não querem, sentem-se incompreendidas e negligenciadas, 

podendo fazer ataques verbais ou físicos.  

Por fim, o papel do terapeuta é equilibrar as capacidades e deficiências da paciente 

alternando abordagens de apoio/aceitação e confronto/mudança. Lembrando que “a exortação à 

mudança devem ser integradas a uma paciência infinita” (LINEHAN, 2010, p.90). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, as “borders” são preenchidas pelo grande rol de distorções cognitivas, 

desregulação emocional e comportamental. Na grande maioria apresentam identidade fluída, não 

compreendem seus atos, podendo até chegar a se mutilar sem se dar conta de suas angústias.  

Segundo Silva (2012, p. 134), “o transtorno de personalidade borderline varia grandemente 

em intensidade, nas características e na forma como se manifesta. Podemos afirmar que existe 
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uma espécie de “espectro borderline” que varia em tons matizes que vão desde o jeito de estar, 

parecer ou ser border”. Dessa forma, há mulheres com traços borderline que não preenchem os 

critérios diagnósticos necessários, mas têm comportamentos demasiadamente estressados, 

dependentes, inflexíveis, impulsivos e controladores que lembram as “borders”. O sofrimento de 

quem tem traços border é maior, pois possuem autoavaliação mais funcionais de seus atos o que 

as fazem sentir-se ainda mais culpadas e descontroladas. 

 O que caracteriza, de fato, o transtorno de personalidade borderline é a presença de um 

conjunto bem delineado de sintomas e o padrão de frequência, intensidade e temporalidade com 

que eles estão presentes no cotidiano desses indivíduos (SILVA, 2012, p.52). 

Com a linguagem mais clara e acessível sobre o transtorno é de fundamental importância 

que tanto as pessoas acometidas quanto seus parceiros percebam que há um sintoma que grita, 

desespera, massacra, tolhe relações e emperra a vida. Porém, há também conforto quando se 

percebe que há tratamentos, cuidados e aceitação das pessoas ao entorno das borders.  

 Pacientes “borders” apresentam problemas de regulação emocional, sendo essencial 

encontrar estratégias mais adaptativas para lidar com isso, e a Terapia Comportamental Dialética 

é a técnica utilizada que mais traz resultados, pois trabalha com três vertentes fundamentais: 

validação, regulação emocional e o desenvolvimento de habilidades. 

Não se propõe a cura, mas a aceitação e compreensão do mecanismo destas meninas-

mulheres e a inferência de que não é necessário “amar demais” para se encontrarem.  

É relevante ressaltar ainda que este estudo teve o interesse apenas de incitar a discussão e 

levantar reflexões acerca da temática. Desse modo, reconhece-se que este é um tema bastante 

complexo e que carece mais debates. Assim, sugere-se que outros estudos venham levantar 

outras discussões e oportunizar mais esclarecimentos.  
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