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RESUMO 

Z.A nasce numa aldeia alentejana onde passa parte da infância e vai, posteriormente viver 

para uma grande cidade onde começa a sofrer bullying entre o seu grupo de pares. Devido à sua 

dificuldade de integração com os colegas e porque não se sentia compreendido, esconde-se e 

refugia-se em bibliotecas. Na escola secundária sente necessidade de se integrar com outros 

adolescentes e como modo identificativo começa a consumir “drogas pesadas”. 

Ao longo deste trabalho foram identificadas as problemáticas de Z.A e o seu diagnóstico 

depressivo como consequência da “pressão das chefias”. 

Foi proposta a Terapia Centrada na Pessoa como modelo terapêutico com o objectivo do 

aumento do autoconhecimento e aceitação, e uma diminuição considerável das problemáticas 

existentes.   

 

Palavras-chave: Modelo rogeriano, condições de valor, self, locus de controlo, vinculação, 

bullying, toxicodependência, auto-organização, complexidade. 
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1. ESTUDO DE CASO 

 

Z.A, masculino, 49 anos, residente na zona centro, em união de facto há aproximadamente 

5 anos. Nasceu como primogénito e tem 2 irmãos mais novos. Quando era criança cresceu e 

viveu numa aldeia alentejana e após a vinda dos seus pais para uma grande cidade, Z.A e os 

irmãos vieram viver como os pais. Menciona que a passagem da escola primária da aldeia para a 

cidade foi marcante e menciona que começaram aqui os maus tractos psicológicos por parte do 

seu grupo de pares. Aquando da passagem para o ciclo começaram as agressões físicas e Z.A 

nunca contou aos pais que estaria a ser vítima de bullying. 

Refere ainda que desejaria que os pais se divorciassem pois estavam sempre a discutir e que 

o pai defendia os filhos da ira e do perfeccionismo da mãe.  

Quando passa para o ensino secundário, Z.A tem necessidade de se integrar e identificar 

entre o grupo de pares e com esta necessidade começa o início do consumo de drogas duras. 

Durante 12 anos Z.A consumiu drogas duras, adoptando alguns comportamentos de risco e 

contraindo Hepatite C, da qual se encontra hoje curado. Passou também por algumas overdoses e 

menciona que perdeu muitos amigos. Em recuperação há 18 anos, confessa que tem como lema 

“só por hoje” e que vive o dia-a-dia. Já em recuperação menciona que o pai faleceu mas que o 

viu ainda em recuperação e que mais recentemente a pressão das chefias e o suicídio de um 

amigo e colega de trabalho o colocaram no psiquiatra e que tem uma depressão para a qual está 

medicado. 

 

1.1 Síntese das características predominantes da personalidade (padrões de 

funcionamento da pessoa.  

O que caracteriza cada indivíduo é a sua individualidade e todo o ser humano é portador de 

uma estrutura singular fazendo com que a sua potencialidade de desenvolvimento seja também, 

ela, única, pois como refere Hipólito 2011 “Como ser integrante do Universo, o 

Homem,…,possui capacidades muito específicas que lhe permite acumular, tratar e transmitir 

informação de uma forma muito diferenciada e criativa”. Estas capacidades específicas, ou 

potencialidades (Hipólito, 2011), desenvolvem-se quando o individuo está inserido num contexto 

ou ambiente, nas suas condições óptimas de actualização (Hipólito, 2011), fazem surgir os traços 

de personalidade do indivíduo que são perceptíveis através dos comportamentos expressos.  

Allport (1996) afirma que a personalidade começa no nascimento e são componentes da 

personalidade, o físico, o temperamento e a inteligência, sendo esses considerados a matéria-

prima da personalidade, embora sejam influenciados, durante a vida, por vários factores externos 

como a nutrição, a saúde, a doença e o ambiente. 
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Assim, Z.A do género masculino, 49 anos, caucasiano, 1.75m de altura (aproximadamente), 

70kg (aproximadamente), cabelo grisalho e olhos pretos. Durante as duas entrevistas realizadas, 

Z.A foi cordial nas suas respostas, respondeu abertamente e sem restrições às questões 

efectuadas, com uma atitude descontraída, sorriso aberto e com contacto visual permanente. Z.A, 

em momento algum se descontrolou ou mostrou emoções acentuadas de alegria ou tristeza. 

 

1.2 Relações Interpessoais 

Z.A mencionou que o seu percurso escolar passou pela Escola Primária do Pinheiro 

Grande, Escola Primária dos combatentes (1ª transferência de escola que passa da aldeia para a 

cidade de Santarém), Colégio Andaluz (durante o ciclo -5º ao 9º ano de escolaridade), Escola 

Secundária Ginestal Machado, Liceu Sá Bandeira (2ª transferência de escola a pedido de Z.A), 

Escola Superior agrária de Santarém; Universidade Católica  e  Escola Superior de Gestão.  

Durante o seu percuso académico Z.Aestudou por um período de 22 anos referindo que 

reprovou duas vezes em anos diferentes: 11º e 12º anos de escolaridade devido ao início e 

continuação do consumo de estupefacientes.  

Quando questionado sobre a sua adaptação à escola, Z.A menciona que foi “muita 

dificuldade na adapatação à escola pois era sempre o mais pequeno e magro - gozavam comigo e 

tinha medo em regressar no dia seguinte, isto durou até aos meus 16 anos” e que a relação que 

teria com as outras crianças seria superficial e moldada às suas espectativas pois “ embora 

superficialmente sociável tinha dentro de mim medo da rejeição , de ser gozado, ou  não 

gostarem de mim” justificando esta atitude moldada no contacto social com os outros como 

sentindo-se “sempre superior ou inferior, nunca ao mesmo nível dos outros”. 

Quando entrou, pela primeira vez na escola, no seu primeiro dia de escola, Z.A admitiu que 

estaria ansioso (“recordo de dormir a noite anterior com a minha pasta, era roxa e hoje julgo-a 

feia, mas na altura recordo de ter um sentimento especial pois representava um  grande passo”) 

mas quando se encontrou sozinho e sem os seus pais ou irmãos, em ambiente escolar e novo, 

expressou sentir-se triste, desajustado e assustado (“já na escola chorei,  senti-me desajustado no 

meio de tantos outros miúdos, estava assustado, tive medo”).  

A sua relação com a escola seria boa quando se refere às relações que mantinha com os 

professores, auxiliares e pessoal das secretarias mas que com os seus colegas não se sentia livre e 

adaptado no seu grupo de pares e por esse motivo “com o tempo aprendi a esconder os medos e 

fraquezas, o que de certa forma me ajudou a aprender a conviver com os colegas, tenho a certeza 

de que 99% deles nunca conheceu o verdadeiro Eu”. 

Na transição entre escolas primárias, a passagem de uma escola localizada na aldeia para 

uma escola localizada numa grande cidade  foi marcante para Z.A (“fiquei assustado - e com 

razão - pois encontrei uma realidade completamente diferente da anterior) pois começaram a 

surgir os primeiros comportamentos de bullying para com Z.A (“a realidade era muito mais 
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agressiva e ... fui gozado e começou o meu real pavor de ir para a escola”) que se prolongaram no 

tempo com a passagem para o nível de ensino seguinte, o ciclo (“o ciclo pior ainda, muitos 

repetentes e rapazes de bairros mais duros e eu demasiado franzino para lhes fazer frente, todos 

os dias estava em brigas onde apanhava sovas, mas nunca em casa falei do assunto, era horrível 

estar nos intervalos”). Devido a estes comportamentos agressivos de que era vítima, Z.A 

desenvolveu defesas e “ por isso refugiava-me na biblioteca onde devorava banda desenhada”. Só 

após a passagem para o ensino secundário e após a transferência de Escola Secundária Sá da 

Bandeira para o Liceu Sá da Bandeira, Z.A se sentiu socialmente integrado pois sentia 

necessidade de se integrar entre o seu grupo de pares sentindo-se identificado com os elementos 

que compunham o seu grupo (“formamos um grupo interessante, a partir desta altura já comecei 

a gostar de estar na escola... embora continuasse a esconder muito de mim já não tinha muita 

dificuldade em fazer conhecidos e travar conversa com os colegas. O medo era abafado pela 

necessidade de me sentir integrado”) e é com este grupo que começa a o consumo de 

estupefacientes (“e nesta altura comecei a utilizar drogas duras como a heroína e a cocaína”). 

Quando Z.A ingressa no ensino superior especifica que a escolha da área ou do curso foi 

“tipo moeda ao ar” e que não deu real importância “na altura” mencionando que se tivesse 

escolhido de forma adequada a área de estudo, que na actualidade poderia estar a exercer algo de 

que gostasse e que poderia seguir uma carreira, expressando raiva por esta aleatoriedade no 

método de escolha (“o que hoje me dá raiva - já não tanta como ontem”). 

Na actualidade Z.A menciona que mantem amizade com os fundadores do agrupamento do 

grupo de escuteiros de Santarém  mas não refere os membros da sua idade  dentro dos escuteiros 

nem menciona manter relação de amizade com qualquer colega seu de escola. Para Z.A, o seu 

melhor amigo é o seu irmão ou mesmo amigos que conheceu já em idade adulta (“o meu melhor 

amigo-o meu Irmão - , depois não muitos mais, algumas das minhas namoradas e que ainda hoje 

mantenho os contactos e de quem sou e tenho a certeza de que são minhas amigas em especial a 

Becas,..., e  mais recentes e que conheci no regresso a Santarém como o Popa, Paulo e  depois 

disso, muitos conhecidos”). 

Já no trabalho e no seu contexto laboral, Z.A, mais uma vez afirma que se sente diferente e 

pouco integrado no seu grupo de colegas que o rodeiam (“existem de todo o género,... , e depois 

existo Eu”) e que a integração inicial é fácil mas que tem dificuldade na manutenção e 

continuação da mesma. 

 

1.3 Figuras significativas 

Mãe: 

Na sua relação com a mãe, Z.A diz que “a senhora não se pode contrariar” e que durante a 

sua vida teve alguns episódios depressivos devido à “dificuldade conjugal” e embora goste da 

mãe especifíca que “não é a mãe idealizada”.  
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Pai: 

O pai de Z.A faleceu devido a complicações e fraqueza que teria devido aos tratamentos 

agressivos para combater um cancro e que a relação entre ambos “nem sempre foi fácil” devido 

ao consumo de estupefacientes de Z.A mas que era um pai que “protegia os filhos e as suas 

brincadeiras da ira e do perfeccionismo da mãe”, e “trabalhador exímio”. Quanto à relação 

conjugal dos seus progenitores, este refere que o pai considerava que “a família estava sempre 

em primeiro lugar mas o casamento era um inferno”, e que por este motivo, quando era criança 

desejava a separação dos pais (“a relação dos meus pais sempre foi difícil e recordo imensas 

discussões. recordo-me de desejar que se separassem só depois dos 60 pareceram um verdadeiro 

casal.”). 

Irmãos: 

Z.A afirm que mantém uma “óptima relação”  com o seu irmão, sendo confidentes e que 

mantêm o contacto permanente. Já com a irmã, embora tenha uma boa relação, refere que não 

tem uma “relação tão próxima e saudável” embora também considere alguma cumplicidade. 

Até aos 30 anos, a sua relação com os irmãos foi deteriorada devido ao uso e consumo de 

drogas que Z.A mantinha (“a relação comigo não era a melhor pois era constantemente 

confrontado com essa situação”).  

Avós: 

Durante a sua infância Z.A e os irmãos passavam algumas temporadas em casa dos avós 

paternos e recorda com alegria as actividades que faziam em conjunto. Quando tinha de regressar 

a casa ficava triste pois “ tinha dificuldade em “gostar” do ambiente.”). 

 

1.4 Condições de Valor 

Segundo Hipólito (2011), “a percepção dos limites do self, desenvolvem-se a partir da 

percepção do Outro Significativo - o Outro é percebido como uma pessoa diferente, completa e 

como significativo ou não significativo”, por volta dos 8 meses de idade “surgem as condições de 

valor”… e “a partir da diferenciação entre o bebé e o Outro (mãe), as suas necessidades deixam 

de ser integradas” e “surge uma crescente consciencialização no bebé da necessidade do amor do 

Outro…sem o qual não consegue sobreviver”. Assim, as introjecções de valor e a definição das 

suas condições de valor surgem a partir das figuras vinculativas (Hipólito, 2011). 

As pessoas que se tornaram mais próximas de Z.A, que acompanharam o seu 

desenvolvimento e contribuíram para lhe proporcionar as condições óptimas de desenvolvimento 

foram os seus pais (progenitores) e os seus avós.  

Actualmente, Z.A identifica a sua relação com o trabalho como sendo “perfeccionista” e 

este valor e característica é também identificado pelo mesmo quando refere que o seu pai 
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“protegia os filhos… do perfeccionismo da mãe”. Já com o seu pai, é possível identificar a 

postura proteccionista que Z.A tem para com as sobrinhas e o valor que dá ao conceito de família 

(“Porque eu não tenho filhos, trato das filhas dele - do irmão - como se fossem minhas, sendo o 

melhor amigo delas e o tio porreiro que as leva para convívios e encontros com amigos”) tal 

como o seu progenitor fazia (“Quando era jovem protegia os filhos e as suas brincadeiras da ira e 

do perfeccionismo da mãe” / “A família estava sempre em primeiro lugar…”). Com os avós Z.A, 

afirma, com clareza, que estes foram a sua base de educação e que foi com eles que aprendeu 

todos os valores que tem como referência (“foram a grande base da minha educação e da 

transmissão de valores. É com eles que recordo carinho, amor”), sendo muito cordial com os seus 

colegas e aprecia as boas relações em ambiente profissional e pessoal (“Tento sempre criar bom 

ambiente, afinal passo mais tempo com eles do que com outras pessoa.”). 

 

1.5 Auto- Estima (Self Real vs Self Desejado) 

Segundo Hipólito (2011), o indivíduo apenas terá um desenvolvimento pleno se, durante a 

sua vivência, não existirem restrições nem traumas impeditivos de uma actualização máxima das 

potencialidades que ele mesmo possui (o indivíduo é o próprio self organísmico). E só deste 

modo seria possível que o seu self organísmico fosse idêntico ao seu Self Real e Self Desejado 

estando ambos na mesma linha de desenvolvimento, com “funcionamento pleno e integrado”. 

Assim, a partir do self organísmico desenvolvem-se as subestruturas do Self Desejado (como 

aquilo que o indivíduo gostaria de ser, ou mesmo a adopção de uma personalidade ou 

comportamentos que o indivíduo acha que os outros gostariam que ele possui-se / adoptá-se) e do 

self real (como aquilo que o indivíduo pensa que é ou mesmo a forma como se vê).  

Quanto à disparidade existente entre o Self Desejado e o Self Real, denota-se que Z.A 

mantém a sua consciencialização de que a orientação profissional que exerce actualmente 

dependeria da escolha acertada de um curso universitário, e que sente raiva quando pensa neste 

tema (“… recordo que a especialidade que escolhi … foi tipo moeda ao ar e nem dei importância 

na altura, o que hoje me dá raiva - já não tanta como ontem -…”). 

 

1.6 Psicopatologia 

Ao mencionar a existência (ou não) de psicopatologias, Z.A é convicto em afirmar que está 

em recuperação há 18 anos da sua Adição a estupefacientes e que padece desta doença de adição 

desde a sua “nascença”. Adicionado a esta patologia, menciona que neste momento está a ter 

“auxílio de psiquiatra para tratamento de uma forte depressão, causada pela pressão da actual 

chefia... e que culminou com o retirar da forca do meu colega de trabalho e amigo que se 

enforcou num domingo no escritório”. Para esta patologia Z.A encontra-se medicado com lyrica, 

escitalopram, acido valproico,  stablon, e está diagnosticado pelo seu médico pessoal com uma 

“obsessão compulsão, controlada pela autodisciplina e conhecimento do próprio funcionamento 
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do indivíduo e abstinência de alteradores de mente (excepto os prescritos por médico)”.  Em 

detrimento de ter consumido estupefacientes durante 18 anos e ter adoptado comportamentos de 

risco, contraiu hepatice C ( à qual foi tratado) e desde que fez o seu tratamento / “recuperação há 

18 anos”, manteve-se abstémico do consumo de álcool e drogas.  

Para além do seu acompanhamento psiquiátrico, para o tratamento da depressão, Z.A, 

frequenta reuniões semanais no grupo dos Narcóticos Anónimos (NA) onde coordena e facilita as 

reuniões, como processo de continuação da sua recuperação onde o lema é “só por hoje”. 

 

1.7 Processo de Desenvolvimento 

Z.A é o primogénito desejado dos pais e nasce 10 meses depois do casamento destes, sendo 

também o primeiro neto. Nasce de cesariana e sem complicações para a mãe ou para o bebé. Tem 

dois irmãos mais novos, e em criança brincava com eles no campo e em casa dos avós que se 

situava numa aldeia alentejana. Quando frequentava os primeiros anos da escola primária, os pais 

mudam-se para uma grande cidade (Santarém) e, consequentemente Z.A e os irmãos, vêm com 

os pais. É na escola primária (após a transferência) que Z.A começa a ser vítima bullying, aqui 

psicológico. Com a sua passagem para o ciclo, Z.A começa a ser vítima de bullying com 

agressões físicas por ser “demasiado franzino para lhes fazer frente” e “todos os dias estava em 

brigas onde apanhava sovas”. No ensino secundário começa a integrar-se com o seu grupo de 

pares e devido à necessidade que sentia em se indenticar com eles começa a “utilizar drogas 

duras como a heroína e a cocaína”. Durante 12 anos consumiu estupefacientes e adoptou alguns 

comportamentos de risco o que lhe impossibilita de descrever ou recordar quantas relações 

manteve durante este período, afirmando apenas que perdeu muitos amigos (“alguns morreram”) 

e que contraiu Hepatite C conseguindo-se curar e entrar em recuperação da Adição.  

Aos 40 anos Z.A casa-se e aos 43 anos divorcia-se, estando neste momento numa união de 

facto à aproximadamente  5 anos. No período emque esteve casado, o seu pai morreu devido às 

complicações e fraqueza provenientes do cancro que teve, no entanto, afirma com orgulho que 

“felizmente ainda” o “viu em recuperação”. Neste momento, Z.A encontra-se em tratamento a 

uma depressão que refere ser desencadeada pela “pressão da actual chefia” e “que culminou com 

o retirar da forca do ... colega de trabalho e amigo”. 

 

1.8 Traumatismos (nas potencialidades, e nas condições de actualização das mesmas) 

Ao longo da entrevista foi possível verificar que os traumatismos referidos e existentes são 

ao nível das condições óptimas de actualização que decorreram ao longo do desenvolvimento do 

indivíduo, tais como: 

Infância: discussões frequentes entre os pais; mudança de escola que originou o bullying 

psicológico; terrores nocturnos. 
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Adolescência: bullying no ciclo com agressões físicas; mudança entre escola, da secundaria 

para o liceu, com início do consumo de drogas pesadas como necessidade de se integrar no grupo 

de pares. 

Adulto: uso de drogas pesadas até aos 30 anos com algumas overdoses; morte do pai; 

divórcio; suicídio do amigo. 

 

1.9 Locus de Controlo (Interno vs Externo) 

Segundo Hipólito, “no embrião, na base da complexificação, está a capacidade de auto-

organização” (2011), a qual remete para a existência de um locus de controlo interno, logo a 

gestão e resolução dos avanços do processo é interno ao embrião, sem interferência do meio 

externo a si, sendo desejável a existência de condições naturais.  

Deste modo, ao longo da entrevista realizada, verificou-se que Z.A, atribui a si a 

culpabilidade ou responsabilidade de alguns comportamentos que alteraram a sua vida e o seu 

modo de estar integrado entre o seu grupo de pares, professores ou família, nas várias fases do 

seu desenvolvimento (locus de controlo interno):  

Infância: 

 “nunca estive muito à vontade mas com o tempo aprendi a esconder os medos e 

fraquezas…”;  

 “mas com o tempo aprendi a esconder os medos e fraquezas, ... Tenho a certeza de que 

99% deles nunca conheceu o verdadeiro Eu”;  

Adolescência: 

 “o famoso Professor Lagarto…com quem me dei lindamente…orgulho-me de ter tido uns 

100%”; 

 “ no Ensino Superior embora continuasse a esconder muito de mim já não tinha muita 

dificuldade em fazer conhecidos… o medo era abafado pela necessidade de me sentir 

integrado. Nesta altura comecei a utilizar drogas duras…”; 

Adulto: 

 Somos três irmãos bastante unidos… mas até ao final da adolescência e por culpa do meu 

uso de drogas, que se prolongou até aos 30 anos, a relação comigo não era a melhor” 

Já a responsabilização atribuída a factores externos a si mesmo ou aos outros são 

identificados na entrevista como (locus de controlo externo): 

Infância:  

 O pai defendia os filhos da ira e perfeccionismo da mãe; 

Adolescência: 
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 Professora de físico - química do 9º ano Maria Dulce Falcão - explicava como ninguém 

aquela matéria e que nunca me chegou a dar a nota máxima por “carolice” ainda hoje 

tenho a certeza de que tinha100% no teste; 

Adulto: 

 Chefias: “já tive de todo o género…e agora e por último, um que soma apenas os defeitos 

de todos os outros, conseguiu pôr-me no psiquiatra, algo que julgava ser impossível 

existir num posto daqueles.” 

 “Divorciei-me 3 anos depois pois ela foi viver com outro e deixou-me sem dinheiro 

nenhum, foi um claro negócio para ela e uma história de amor cega para mim.” 

 

1.10 Autonomia 

Z.A vive sozinho desde os 18 anos e mesmo quando consumia “drogas duras” manteve os 

seus estudos e começou a trabalhar, tendo independência económica e habitacional.  

 

1.11 Projecto de vida (sentido) 

Para o seu projecto de vida, Z.A menciona o seu lema diário “só por hoje” que lhe permite 

viver apenas um dia de cada vez sem colocar muitas expectativas para o futuro. Associado a este 

lema, pretende viajar mais.  

 

2. DIAGNÓSTICO & PROBLEMÁTICA 

 Diagnóstico 

o Adição; 

o Depressão; 

 Problemática 

o Mãe exigente e perfeccionista (vinculação insegura) 

o Bullying 

o Toxicodependência 

 

3. REFLEXÃO TEÓRICA DA PROBLEMÁTICA 

 

3.1 Vinculação 

O estudo da vinculação encontra-se directamente associado aos trabalhos desenvolvidos por 

Bowlby e Mary Ainsworth. Ao longo dos seus trabalhos, Bowlby rejeitou as teorias 

psicanalíticas que referiam que para a existência do bem-estar psicológico das crianças era 
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essencial a satisfação das necessidades alimentares (Burlingham & Freud, 1942, citado por 

Soares, 2007), no entanto este autor evidencia que crianças expostas a situações de privação 

materna, ainda que com as suas necessidades alimentares satisfeitas, apresentam sinais de 

perturbação psicológica, como por exemplo isolamento social (Bowlby, 1988). O trabalho 

académico e as suas pesquisas feitas, vão ao encontro das teorias de Ainsworth (1977) que refere 

que a relação entre a criança e a mãe irá influenciar o seu funcionamento no desenvolvimento 

futuro (desde o seu nascimento até à idade adulta) ao nível intra e interpessoal. O funcionamento 

da criança e o seu desenvolvimento também é influenciado pelo contexto das relações familiares 

e pelas relações com os pares (Rodrigues, Figueiredo, Pacheco, Costa, Cabeleira & Magarinho, 

2004).  

Bowlby (1982) definiu o conceito vinculação como sendo “um fenómeno presente ao longo 

do desenvolvimento, enfatizando o papel vital que o comportamento de vinculação desempenha 

ao longo da vida do indivíduo, desde o berço à cova”. Logo, o sistema de vinculação é o sistema 

de controlo que permite ao indivíduo organizar e orientar os seus comportamentos com o 

propósito de atingir os seus objectivos. Estes comportamentos iriam desempenhar um papel 

importante na sobrevivência e na sua capacidade de adaptação e exploração do meio. E a 

exploração segura desse mesmo meio é assegurada e regulada pela figura de vinculação e pelo 

seu grau de proximidade. A figura de vinculação é maioritariamente o cuidador ou progenitor, 

sendo quem está mais perto e permite uma maior proximidade e desenvolvimento de sentimentos 

de segurança transmitidos à criança (Ainsworth, 1991). No entanto, segundo os mesmos autores, 

nem todas as crianças desenvolvem comportamentos de vinculação com a mãe ou com o 

cuidador mais próximo pois isso dependerá da forma como são tratadas. Assim, não será a 

presença de uma figura de vinculação mas sim a intensidade de relação existente entre a criança e 

a mãe (ou cuidador) que irá influenciar a qualidade e existência de vinculação.  

Bowlby (1988) alude ainda que é na relação precoce de natureza afectiva, existente entre a 

criança e a mãe, que irá marcar o desenvolvimento psicológico do individuo, os seus sentimentos 

existenciais básicos de confiança e de segurança quer em si mesmo quer nos outros. Os padrões 

de vinculação podem ser definidos como “seguros” ou “inseguros” e em cada um deles pode 

existir um subtipo “evitante” ou “ambivalente” (Ainsworth, Blehar, Water, & Wall, 1978). Os 

mesmos autores asseguram que as crianças com vinculação segura demonstram valore superiores 

de autoconfiança na gestão de situações de conflito com os pares, e apresentam pelo menos um 

amigo íntimo de confiança,  já as crianças inseguras têm dificuldades em referir a existência de 

amigos de confiança e apresentam uma maior dificuldade de integração na relação entre os pares, 

sendo excluídas ou ridicularizadas pelos elementos que compõem o grupo de pares.  
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3.2 Bullying 

O bullying é um fenómeno de violência existente entre pares e que implica e envolve a 

perpetração de comportamentos agressivos e violentos entre o grupo de pares e a vítima com o 

objectivo de as prejudicar e de lhe causar dano ou sofrimento (Antunes & Zuin, 2008). O 

bullying verifica-se quando existe um desequilíbrio ou assimetria de poder na relação entre o 

agressor e a vítima tal como as características físicas (peso, altura, idade ou estatura física), ou 

mesmo ao papel que ambos exercem dentro do grupo na sua estrutura e organização (como por 

exemplo no diferencial de estatuto da criança agressor / vítima), colocando, desta forma, a vítima 

numa posição de vulnerabilidade ou fragilidade. As várias formas de bullying assumem a forma 

de maus-tratos físicos (com ocorrência de lesões leves, a agressão, roubar, estragar ou danificar 

objectos pessoais, agressão sexual, ou mesmo consequências mais graves como o incitamento ao 

suicídio), psicológicos (com insultos verbais, ameaça ou intimidação, exclusão do grupo de pares 

ou difusão de rumores e boatos depreciativos), ou mesmo o cyberbullying (que inclui a utilização 

de meios electrónicos para agredir verbalmente a vitima ou espalhar informação depreciativa 

sobre a vitima a uma rede alargada de contactos comuns tanto à vitima como ao agressor).  

Segundo Almeida (2008), as vítimas mais comuns do bullying são os indivíduos do género 

masculino quanto à forma de agressão física e verbal, e aos indivíduos do género feminino 

quanto à forma de agressão psicológica como o espalhar rumores ou difamações. Quanto à idade 

da vítima esta, comparativamente com o agressor é mais jovem, mais pequeno e mais magro, 

sendo desta forma, um alvo mais “apetecível” ao agressor. O mesmo autor refere ainda que ser 

um elemento novo na escola, apresentar particularidades singulares como vestir-se de forma 

diferente, ter óculos muito graduados ou mesmo uma pronúncia diferente pode ser impulsionador 

para se tornar vítima de bullying. Também as crianças que apresentam características como uma 

reduzida auto-estima, um elevado grau de ansiedade e insegurança, um défice na capacidade de 

auto-regulação emocional ou mesmo uma vulnerabilidade e fragilidade emocional irão despertar 

a atenção dos agressores.  

Para Carvalho (2011), no Relatório anual de avaliação da actividade das comissões de 

protecção de crianças e jovens, refere que o funcionamento social e relacional das crianças 

vitimas de bullying se compara com o padrão comportamental e funcionamento psicológico 

defendido por Bowlby aquando da identificação das características na vinculação insegura, ou 

seja, são “crianças com poucas competências de relacionamento interpessoal, de comunicação 

interpessoal e de assertividade, com uma rede social empobrecida em que resulta um afastamento 

e isolamento em relação aos seus pares e da rejeição destes para com a vítima”. Segundo Cerezo, 

2001), as vítimas de bullying apresentam características de personalidade relevantes como: 

mostram-se pouco assertivos e ansiosos, isolados, auto-avaliam-se como sendo pouco sinceros, 

tentando disfarçar serem melhores do que os outros nas notas ou mesmo disfarçando 

características da sua personalidade. Estas crianças apresentam ainda níveis elevados na escala de 
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neuroticismo e níveis baixos nas escalas de extroversão e de sinceridade. Estas crianças ou 

adolescentes, para além de se sentirem infelizes, sofrem com medo de ir à escola, acabando por 

mudar com frequência de escola ou abandonar a vida escolar (Botelho & Sousa, 2007).  

Coelho e Machado (2010), afirmam que as consequências e os sintomas experienciados no 

processo e período de vitimização podem prolongar-se ao longo do desenvolvimento da criança, 

podendo os sintomas perdurar até à idade adulta e a não resolução da experiência de vitimização 

no passado poderá comprometer o seu bem-estar.  

 

3.3. Toxicodependência 

Segundo Steele (1994), os maus-tratos podem ser de índole física, sexual ou psicológica 

(quer da ordem da negligência quer da ordem da privação emocional, ou mesmo aquando de 

separações prolongadas da figura de vinculação), e conforme referido em alguns estudos 

mencionados posteriormente, estes comportamentos são um factor de risco, de importância 

inegável, no desenvolvimento de patologias aditivas. O National Institute on Drug Abuse (1998), 

recolheu dados em alguns estudos e refere que pelo menos 2/3 dos indivíduos que se encontram 

em tratamento de adição mencionaram ter sofrido de alguma espécie de maus-tratos na infância 

(bullying, neglicência ou maus-tratos parentais, entre outros), e embora a maioria dos estudos 

científicos mencione existir uma correlação significativa entre estas duas variáveis (a adição e os 

maus-tratos) o estudo deste fenómeno ainda se demonstra complexa pois sabe-se que existem 

muitos adultos que apesar de terem sido vítimas de maus-tratos na infância, não desenvolveram a 

patologia de adição.  

Neil Swan (citado em Figueiredo et al, 2002) procurou investigar alguns factores que 

podem tornar a criança que sofre de maus-tratos mais vulnerável ao posterior uso de drogas, entre 

eles identificou: gravidade e natureza da situação abusiva, severidade dos danos sofridos, a 

precocidade da idade da vítima, a existência de disfunção familiar, a existência de desordem 

psicológica na criança, e a falta de suporte familiar após a identificação dos maus-tratos. Os 

estudos e a investigação científica afirmam que “a vivência de maus-tratos durante a infância 

afecta negativamente a criança não só no momento em que são infligidos, como ao longo de todo 

o seu percurso desenvolvimental com implicações ao nível do ajustamento comportamental, 

social e psicológico na idade adulta” (Figueiredo et al, 2002). Deste modo, esta concepção 

assenta nos pressupostos da teoria da psicopatologia do desenvolvimento onde, segundo os quais, 

o indivíduo é considerado como o autor do seu próprio desenvolvimento, no entanto este 

verifica-se sempre inserido num contexto e nas suas interacções entre o indivíduo e o meio 

ambiente que o envolve. Esta teoria defende ainda, e segundo Figueiredo et al, (2002), que este 

desenvolvimento do indivíduo assenta o seu essencial na teoria de vinculação salientando a 

presença permanente de múltiplos factores de risco em interacção com múltiplos factores 

protectores nos diferentes níveis e etapas do ecossistema humano.  
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A investigação cientifica na área da toxicodependência e do estudo dos comportamentos 

aditivos, indica que a presença de maus-tratos ou negligência nas crianças em idade precoce, 

exercido por parte das figuras significativas ou cuidadoras, advoga negativamente no seu 

percurso do desenvolvimento originando desajustes comportamentais e psíquicos, podendo-se 

reflectir no tipo e qualidade do ajuste psicológico da criança na idade adulta e, 

consequentemente, no nível da qualidade dos seus relacionamentos interpessoais (Figueiredo et 

al, 2002) permitindo o desenvolvimento de perturbações psicológicas em idade adulta (tal como 

a existência de episódios depressivos ou o abuso de substâncias psicoactivas).  

Embora a relação entre os maus-tratos na infância e o abuso de substâncias psicoactivas 

tenha sido estuda por diversos autores, a influência clara deste factor de risco ainda não se 

encontra completamente esclarecida. A maior parte dos dados recolhidos provêm de estudos 

feitos em amostra de toxicodependentes em recuperação onde se verifica uma prevalência 

elevada de indivíduos com um “passado” de maus-tratos infantis, sugerindo assim uma 

correlação significativa entre os maus-tratos na infância e o abuso de substâncias psicotrópicas.  

Em 1982, Cohen e DensenGerber, realizaram um estudo com uma amostra de 178 

indivíduos em regime de tratamento de adição e destes, 84% relataram terem um historial de 

maus-tratos na infância e negligência parental. Também Fendrich et al, em 1997, num estudo 

realizado em Nova Iorque encontraram uma relação estatisticamente significativa entre estas 

duas variáveis (maus-tratos e o consumo de substâncias psicotrópicas - inalantes), indo ao 

encontro das conclusões recolhidas por Cohen e DensenGerber.  

Aquando da fase da adolescência, os vários estudos são consensuais ao situar esta fase da 

vida dos indivíduos no início das perturbações pelo abuso das substâncias psicotrópicas, sendo 

também nesta fase em que o risco é bastante significativo, pois trata-se de um período da vida do 

indivíduo onde se verificam ansiedades intensas associadas às necessidades que o jovem tem de 

se adaptar às novas exigências impostas pelas alterações internas e externas rápidas. Estes 

estudos também referem características na personalidade destes adolescentes como indivíduos 

com personalidade vulnerável devido a factores constitucionais e/ou ambientais que afectaram 

negativamente o desenvolvimento podendo, desta forma, constituir um terreno favorável que seja 

predisponente para a iniciação do consumo de substâncias na adolescência (Farate, 1997). Assim, 

pode-se concluir que é através da compreensão da importância relevante dos factores e contexto 

ambiental em que a criança está inserida precocemente, que se verifica a sua maturação 

biopsicossocial, relacionando a sua influência e a sua qualidade das relações vividas com as 

figuras significativas. Deste modo, o mesmo autor, refere que a vivência de maus-tratos na 

infância por parte das figuras cuidadoras, pode predispor o indivíduo ao desenvolvimento de 

patologias várias, entre as quais, ao abuso de drogas. Farate (1997) refere que, o não 

estabelecimento de relações estáveis e gratificantes com a figura significativa em fases mais 

precoces do desenvolvimento, pode ser desorganizadora no desenvolvimento progressivo da 
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identidade da criança e pode precipitar o comportamento aditivo onde a substância irá ocupar um 

“falso objecto de relação”.  

 

3.4. Auto-organização e complexidade: Evolução e desenvolvimento segundo o 

Pensamento Rogeriano. 

A luz da teoria Rogeriana considera uma pessoa em pleno funcionamento, quando esta 

possui as seguintes características: 1) a consciência de toda a experiência, aberta a sentimentos 

tanto positivos como negativos; 2) vigor de apreciação a todas as experiências; 3) confiança no 

seu próprio comportamento e sentimentos; 4) liberdade de escolha, sem inibições; 5) criatividade 

e espontaneidade e; 6) necessidade constante de desenvolvimento, de procura de maximização do 

próprio potencial (Rogers, 2004).  

Deste modo, ao longo da entrevista realizada, pode-se verificar que Z.A se encontra em 

pleno funcionamento e que no ponto 6) aqui referido, o mesmo expressa uma necessidade 

constante de desenvolver e de manter o seu estado de desintoxicação como sendo actual, ao 

realizar e facilitar as reuniões semanais nos NA. 

E segundo a teoria rogeriana, (Rogers, 2004, pp. 487-527): 

1) Todo o indivíduo existe num mundo de experiência, em permanente mudança, do qual é 

o centro; 2) O organismo reage ao campo perceptivo tal como este é experimentado e 

percepcionado. Este campo é, para o indivíduo, “realidade”; 3) O organismo reage ao seu campo 

fenomenal como um todo organizado; 4) O organismo tem uma tendência fundamental para 

actualizar, manter e realçar as experiências organísmicas; 5) O comportamento é, sobretudo, o 

esforço dirigido a um fim do organismo para satisfazer as suas necessidades, tal como as 

experimenta no campo percepcionado; 6) A emoção acompanha e, de um modo geral, facilita o 

comportamento dirigido para um fim; o tipo de emoção relaciona-se com os aspectos 

pesquisadores do comportamento em oposição aos aspectos consumados; a intensidade da 

emoção está em relação com o significado percepcionado do comportamento para a subsistência 

e evolução do organismo; 7) O melhor ângulo para a compreensão do comportamento é a partir 

do quadro de referência interno do próprio indivíduo; 8) Uma parte do campo total da percepção 

vai-se diferenciando gradualmente como “Self”; 9) Como um resultado da interacção com o 

ambiente e, de modo particular, como resultado da interacção valorativa com os outros, forma-se 

a estrutura do Self – um modelo conceptual, organizado, fluido, mas consciente das percepções, 

de características e relações do “eu” ou de “mim”, juntamente com valores ligados a esses 

conceitos; 10) Os valores ligados à experiência e os valores que são uma parte da estrutura do 

Self são, em alguns casos, experimentados directamente pelo organismo, e noutros casos são 

valores introjectados ou tomados de outros, mas percepcionados de uma forma distorcida, como 

se fossem experimentados directamente; 11) À medida que vão ocorrendo experiências na vida 

de um indivíduo, estas são: a) Simbolizadas, percepcionadas e organizadas numa certa relação 
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como o Self; b) Ignoradas porque não se percepciona a relação com a estrutura do Self; 

c)Recusadas à simbolização ou simbolizadas de uma forma distorcida porque a experiência é 

inconsciente com a estrutura do Self; 12) A maior parte das formas de comportamento adoptadas 

pelo organismo são aquelas que são conscientes com o conceito de Self; 13) O comportamento 

pode surgir, em alguns casos, de experiências orgânicas e de necessidades que não foram 

simbolizadas. Esse comportamento pode ser inconsciente com a estrutura do Self, mas nesses 

casos o comportamento não é “apropriado” pelo indivíduo; 14) A desadaptação psicológica 

existe quando o organismo rejeita da consciência experiências sensoriais e viscerais importantes 

que, por conseguinte, não se simbolizam nem se organizam na “Gestalt” da estrutura do Self. 

Quando se verifica esta situação, há uma tensão psicológica de base ou potencial; 15) A 

adaptação psicológica existe quando o conceito de Self é tal, que todas as experiências viscerais e 

sensoriais do organismo são ou podem ser, assimiladas de uma forma simbólica, dentro do 

conceito do Self; 16) Qualquer experiência que seja inconsciente com a organização ou estrutura 

do Self pode ser percepcionada como uma ameaça e, quanto mais numerosas forem essas 

percepções, mais rigidamente a estrutura do Self se organiza de modo a manter-se a si mesma; 

17) Em determinadas condições que impliquem, sobretudo, a ausência total de qualquer ameaça à 

estrutura do Self, podem percepcionar-se e analisar-se experiências que são inconscientes com 

essa estrutura e esta pode ser revista de maneira a assimilar e a incluir tais experiências; 18) 

Quando o indivíduo apreende e aceita, num sistema coerente e integrado, todas as suas 

experiências viscerais e sensoriais, necessariamente compreende melhor os outros e aceita-os 

melhor como pessoas distintas; 19) À medida que o indivíduo percepciona e aceita na estrutura 

do Self, um maior número de experiências orgânicas, descobre que está a substituir o seu actual 

sistema de valores - baseando em larga medida em introjecções que foram simbolizadas de uma 

forma distorcida - por um processo contínuo de valorização organismica.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Z.A aquando da sua infância viveu numa aldeia alentejana e é o filho mais velho de três 

irmãos recordando que os pais discutiam muito e que a mãe sempre foi muito perfeccionista e 

que o pai protegia os filhos da ira dela. Quando frequentava a escola primária teve de se mudar 

com os pais para uma grande cidade e esta fase ocorreram os primeiros maus tractos de bullying 

psicológico. 

Com a passagem para o ciclo Z.A refere que entrou em brigas e por ser mais “franzino” era 

agredido fisicamente pelos seus colegas no entanto nunca contou aos pais. Por este motivo 

isolava-se e alude que eles “nunca conheceram o meu verdadeiro Eu”, também menciona que 

nunca se sentia em igualdade com eles estando ou mais acima ou mais abaixo mas nunca ao 

mesmo nível. 
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Quando ingressa no ensino secundário sente necessidade de se integrar com os colegas da 

nova escola e de se identificar com eles começando a utilizar drogas duras, processo que se 

prolongou ao longo de 12 anos. Ainsworth, Blehar, Water, & Wall (1978) referem nos seus 

estudos que as crianças com uma vinculação insegura serão, consequentemente crianças 

inseguras com maior dificuldade de integração na relação entre os pares, sendo excluídas ou 

ridicularizadas pelos elementos que o compõem e que têm dificuldades em ter um amigo de 

referência. Assim serão alvos mais fáceis para os agressores e uma das consequências a longo 

prazo para as vítimas de bullying é, entre outras, a existência de episódios depressivos ou o abuso 

de substâncias psicoactivas (Figueiredo et al, 2002).  

Assim, verifica-se que a vivência de experiências de maus-tratos na infância (com um 

processo de vinculação insegura em Z.A), originou um impacto negativo em numerosos aspectos 

do seu comportamento e do seu ajustamento psicológico na adolescência e na idade adulta, 

nomeadamente no consumo de estupefacientes (patologia adita). Deste modo, a 

toxicodependência é um resultado de uma perturbação de desenvolvimento psicológico com 

origem na vivência de maus-tratos infantis associados à vinculação com a sua progenitora e com 

o processo de bullying sofrido durante a sua infância e adolescência, e como referido 

anteriormente, uma das consequências a longo prazo para as vítimas de bullying (permitindo o 

desenvolvimento de perturbações psicológica em idade adulta tal como a existência de episódios 

depressivos ou o abuso de substancias psicoactivas - Figueiredo,). Também o desenvolvimento 

de uma depressão, devido à pressão sentida pelas chefias e ao suicídio de um amigo e colega de 

trabalho, se justifica aqui com os estudos de Figueiredo et al, (2002), como sendo um indivíduo 

com menor grau de resiliência aquando do advento de traumatismos. 

Em recuperação há 18 anos da adição das substâncias psicotrópicas, Z.A mantém uma 

rotina semanal com a presença em reuniões no grupo de NA e assume o papel de facilitador, 

actualmente. Foi proposto um processo terapêutico assente na terapia centrada na pessoa (TCP) 

como complemento para que pudesse desenvolver as suas atitudes e comportamentos com o 

objectivo de encontrar um equilíbrio entre a sua Self Real e Desejado. E através da existência das 

condições necessárias e suficientes para realizar este processo de TCP (que se encontram 

criadas), poder-se-ia ajudar Z.A no seu processo de desenvolvimento tendo como objectivos, 

aqui, um aumento do autoconhecimento e aceitação, e uma diminuição considerável das 

problemáticas existentes.   

  

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


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.07.2015 

 

Marisa Dolores & Marina Martins 17 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ainsworth, M. (1977). Infant develompement and mother-infant interaction among Ganda 

and American families. In P. Leiderman, & S. Tulkin, Culture and infancy:variations on humam 

experience. New York: Academic Press. 

Ainsworth, M. (1991). An ethological approache to personality development. American 

Psychologist, pp. 331-341. 

Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A 

Psychological study of the strange situation. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 

Allport, G. (1996). Personalidade: Padrões e desenvolvimento. São Paulo: Universidade de 

São Paulo. 

Almeida, A. (2008). A vitimização entre pares em contexto escolar. In C. Machado, & R. 

A. Gonçalves, Violência e vítimas de crimes: crianças. (pp. 163-185). Coimbra: Quarteto 

Editora. 

Antunes, D., & Zuin, A. (2008). Do bullying ao preconceito: os desafios da barbárie à 

educação. Psicologia & Sociedade, pp. 33-42. 

Botelho, R., & Souza, J. M. (2007). Bullying e Educação Física na escola: características, 

casos, consequências e estratégias de intervenção. Revista de Educação Física, pp. 58-70. 

Bowlby, J. (1982). Attachement and Loss: Attachment. New York: Basic Books. 

Bowlby, J. (1988). The secure base: Clinical applications of attachment theory. London: 

Routledge. 

Carvalho, R. (2011). Relatório anual de avaliação da actividade das comissões de protecção 

de crianças e jovens do ano de 2010. Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em 

Risco. Lisboa. 

Cerezo, F. (2001). Variables de personalidad associadas en la dinâmica bullying (agresores 

versus víctimas) en niños e niñas de 10 a 15 años. Anales de Psicología, pp. 37-43. 

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


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.07.2015 

 

Marisa Dolores & Marina Martins 18 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Coelho, C., & Machado, C. (2010). Violência entre jovens: prevenção através da educação 

por pares. Actas do VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia. Universidade do 

Minho - Portugal. 

Cohen, F. S., & Densen-Gerber, J. (1982). A study of the relationship between child abuse 

and drug addition in 178 patients: preliminary results. Child Abuse & Neglec, pp. 383 - 387. 

Farate, C. (1997). O acto de consumo e o gesto que consome. Risco relacional e consumo 

de drogas no início da adolescência. Coimbra: Quarteto Editora. . 

Fendrich, M., & et al. (1997). Childhood abuse and the use of inhalants:differences by 

degree of use. American Journal of Public Health, pp. 765-769. 

Figueiredo, B., & et al. (2002). Maus tratos na infância: trajectórias desenvolvimentais e 

intervenção psicológica na idade adulta. In B. Figueiredo, Violência e Vítimas de Crimes (pp. 

163-210). Coimbra: Quarteto. 

Hipólito, J. (2011). Auto - Organização e Complexidade: Evolução e Desenvolvimento do 

Pensamento Rogeriano. Lisboa: EDIUAL. 

NIDA, N. I. (1998). Exploring the Role of Child Abuse in Later Drug Abuse. 

http://www.nida.nih.gov/NIDA_Notes/NNVol13N2/exploring.html. 

Rodrigues, A., Figueiredo, B., Pacheco, B., Costa , A., Cabeleira, R., & Magarinho, R. 

(2004). Memória de cuidados de infância, estilos de vinculação e qualidade da relação com 

pessoas significativas. Análise Psicológica, pp. 643-665. 

Rogers, C. R. (2004). Terapia Centrada no cliente. (pp. 448-527). Lisboa: Ediual. 

Soares, I. (2007). Relações de vinculação ao longo do desenvolvimento: teoria e avaliação. 

Braga: Psiquilíbrios Edições. 

Steele, B. (1994). Psychoanalysis and maltreatment of children. Journal of American 

Psychoanalytic Association, pp. 1001-1025. 

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

