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Resumo 

O presente trabalho consiste numa reflexão teórica, baseada numa abordagem global, sobre a 

problemática da co-dependência, no domínio das relações conjugais com indivíduos 

dependentes de substâncias e tem por base a nossa experiência clínica na área do tratamento 

das dependências.  

Da revisão da literatura realizada, verifica-se que o constructo de co-dependência sofreu uma 

grande expansão a partir da década de 80 e nesta sequência surgiram várias abordagens 

teóricas. Parte dos autores considera esta problemática como uma dependência distinta de 

todas as outras e relacionam-na com traços de personalidade, mecanismos de defesa e estilos 

de vinculação característicos. Outros autores defendem que a co-dependência não é uma 

dependência, mas sim um comportamento reactivo à experiência de viver com um indivíduo 

que tem uma dependência. 

Do nosso ponto de vista, a co-dependência é uma problemática inserida no domínio das 

dependências sem substância, que partilha várias similaridades com outras dependências e 

que pode ser de origem endógena, fazendo parte da organização de personalidade do 

indivíduo ou, exógena, sendo resultado do relacionamento com um indivíduo dependente de 

substâncias. Propomos que as divergências encontradas em alguns estudos, no que concerne à 

caracterização dos traços de personalidade, mecanismos de defesa e estilos de vinculação, 

estão relacionadas com a ausência de diferenciação dos dois tipos de co-dependência – 

endógena e exógena.  

Salientamos a necessidade de desenvolver investigação nesta área e para tal propomos 

algumas hipóteses para estudo futuro. Consideramos de extrema importância que a pesquisa 

futura contemple os aspectos psicológicos, sociais, evolucionários, genéticos e 

neurobiológicos subjacentes a esta problemática. 

Palavras-chave: co-dependência, relacionamento, personalidade, mecanismos de defesa, 

estilos de vinculação. 
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Abstract 

The present work is a theoretical reflection based on a global approach, on the issue of 

codependence in the domain of marital relations with substance dependent individuals and it 

is based on our clinical experience in the treatment of substance dependence. 

The literature review shows that the construct of codependence underwent a major expansion 

in the 80´s and therefore several theoretical approaches emerged. Part of the authors consider 

this issue as a separate dependence and relate it with characteristic personality traits, defence 

mechanisms and attachment styles. Other authors argue that codependence is not dependence 

but a reactive behaviour of someone who lives with a person who has substance dependence. 

In our point of view codependence is an issue at the domain of dependences without 

substance, which shares many similarities with other dependencies and can be either 

endogenous - being part of an organization of individual's personality or, exogenous - being 

the result of a relationship with an individual with substance dependence. We propose that the 

differences found in some studies, concerning the characterization of personality traits, 

defense mechanisms and attachment styles are related to the lack of differentiation of the two 

types of codependence – endogenous or exogenous. 

We emphasize the need to develop research in this area and propose some hypotheses for 

future study. We consider extremely important that future research contemplates the 

psychological, social, evolutionary, genetic and neurobiological issues underlying 

codependence. 

Keywords: codependence, relationship, personality, defense mechanisms, attachment style. 
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Introdução 

Foi durante o percurso académico, aquando da realização do estágio curricular relativo à 

Licenciatura em Psicologia no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária de Lisboa, que 

contactámos pela primeira vez com a problemática das dependências.  

O impacto foi imediato e profundo. Era notório o despertar de um interesse especial, estando 

lançado o desafio e com ele uma série de dúvidas e questões. Todavia, as primeiras respostas 

não tardaram e incentivaram à escolha imediata de um percurso profissional nesta área.  

No mês de conclusão da Licenciatura, Outubro de 1996, iniciámos um estágio profissional no 

Estabelecimento Prisional Regional de Silves. Aqui, realizámos o acompanhamento 

psicoterapêutico de reclusos com e sem dependência de substâncias.  

Em Janeiro de 1997, iniciámos funções numa clínica de Desintoxicação e Recuperação de 

Toxicodependentes, em Silves. Neste local, as principais actividades incluíam: coordenação 

da equipa e substituição do Director Clínico na sua ausência; aconselhamento e 

acompanhamento psicoterapêutico (individual e em grupo); articulação com outros serviços 

de saúde e com outras instituições.  

Em Novembro de 1999, integrámos a Equipa de Reinserção do Serviço de Prevenção e 

Tratamento das Toxicodependência (SPTT). Neste local, as principais actividades realizadas 

diziam respeito a: avaliação, diagnóstico e acompanhamento social; implementação e 

desenvolvimento de projectos de enquadramento social e articulação interinstitucional. 

Em Novembro de 2003, no âmbito da realização do estágio da carreira dos técnicos superiores 

de saúde, iniciámos funções no Centro de Atendimento a Toxicodependentes de Portimão 

(CAT) e integrámos a equipa do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Barlavento 

Algarvio (CHBA) para a realização dos estágios complementares necessários. Obtivemos o 

grau de especialista em psicologia clínica em Maio de 2007.  

Actualmente, desempenhamos funções de Especialista em Psicologia Clínica no CAT de 

Portimão (agora designado por Equipa Técnica Especializada de Tratamento do Barlavento – 

ETET do Barlavento). Nesta equipa as principais actividades incluem: acompanhamento 

psicoterapêutico individual, avaliação psicológica; intervenção e acompanhamento familiar, 

entre outras.  
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Desenvolver a prática clínica na área dos comportamentos adictivos e estabelecer relação com 

utentes dependentes de substâncias e com as suas famílias, revela a necessidade de intervir 

junto dos pacientes alvo, mas também junto daqueles familiares que, muitas vezes, querendo 

inicialmente ajudar, comprometem o tratamento e propiciam situações de recaída, 

frequentemente decorrentes da sua própria problemática.   

É neste contexto que surge o tema do presente trabalho. Este centra-se na dependência que 

algumas mulheres manifestam face ao relacionamento, no domínio da conjugalidade, com um 

indivíduo dependente de substâncias – co-dependência. A opção de reflectir sobre este tipo de 

dependência teve por base a observação clínica e é corroborada por muitos autores. Segundo 

Wolk e Diskind (1961), são relativamente frequentes os casos em que as próprias mulheres 

boicotam os tratamentos, contribuindo assim para a recaída dos cônjuges. 

Partimos do princípio que as mulheres dos indivíduos dependentes de substâncias também 

podem ser dependentes de um objecto, neste caso da relação que têm com os cônjuges.  

Reconhecemos que a evolução científica e tecnológica teve um profundo impacto na 

sociedade. Nos dias de hoje, a facilidade com que se criam objectos de desejo que 

rapidamente se transformam em objectos de necessidade torna necessário ao indivíduo estar 

permanentemente actualizado, disponível, adaptar-se e responder com rapidez aos apelos que 

o progresso lhe dirige.  

Tornou-se necessário ter para se ser. A coisa (objecto), ainda que completamente inútil e 

descartável, impõe-se ao indivíduo como forma de afirmação e individualização numa 

sociedade globalizada e em constante evolução, que promove o imediato reduzindo, desta 

forma, o simbólico e o relacional. Assim, ao indivíduo, surgem objectos para substituírem 

afectos. 

Se, por um lado, o progresso e a globalização facilitaram a aproximação através do contacto 

virtual entre pessoas distantes, por outro conseguiram distanciar as pessoas que estão 

próximas. Hoje em dia, já não é necessário procurar e estar com o outro, uma vez que ele está 

sempre ali, à distância de uma tecla. Deste modo, a evolução científica e tecnológica 

repercute-se na interdependência, parte integrante da natureza do ser humano desde a 

nascença até à morte. 
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Não se pretende fazer uma oposição à evolução, o que se pretende com este trabalho é um 

olhar crítico, de capacidade reflexiva para observar que decorrente das transformações em que 

vivemos e perante o imediatismo actual, tornou-se extremamente fácil ser dependente de algo.  

Talvez existam, hoje em dia, mais alternativas de consumo e de dependência do que no 

passado. E talvez, também por isto, a sociedade tenha sido obrigada a olhar de uma outra 

forma a dependência, que anteriormente se escondia apenas em bairros de tráfico. 

Actualmente a compreensão das dependências, após sofrer grande evolução nas últimas 

décadas, é conceptualizada numa génese multifactorial e o seu tratamento realizado numa 

abordagem bio-psico-social. 

A evolução na abordagem das dependências permitiu, também, um alargamento de 

horizontes. O conceito de dependência já não é refém do prefixo tóxico (da substância) e foi 

alargado a outros comportamentos compulsivos, tais como jogo, sexo, trabalho e internet. A 

abrangência do conceito de dependência traduz-se, actualmente, numa confrontação diária 

com uma multiplicidade de descrições das mais variadas dependências, desde as mais antigas 

(e.g., heroína; álcool; tabaco) até às de preocupação mais recente (e.g., açúcar; comida). 

Após a eleição do tema, o primeiro obstáculo com que nos deparámos foi escolher o nome 

para este tipo de dependência.  

De facto, na pesquisa realizada, verificámos que dependência de amor, co-dependência, amor 

patológico e dependência de relacionamentos são conceitos, por vezes, utilizados como 

sinónimos, consoante a preferência do autor e o tipo de investigação conduzida. Salienta-se 

ainda que, mesmo quando os conceitos são utilizados como sinónimos, existem múltiplas 

definições sobre o seu significado. 

Para parte de alguns autores, dependência de amor parece ter o mesmo significado que co-

dependência (e.g., Noorwood, 1985). Outros distinguem os conceitos dependência de amor e 

co-dependência (e.g., Sussman, 2010) e outros, ainda, utilizam um só conceito: co-

dependência mas dividem-no em níveis - primária e secundária (e.g.,Cermark, 1991) e em 

tipos – endógena e exógena (e.g.,Wright & Wright, 1991).  

Neste trabalho, optamos pela palavra co-dependência. Esta escolha foi realizada com base no 

facto de a reflexão partir da observação na nossa prática clínica que, tal como foi 
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anteriormente referido, é desenvolvida na área dos comportamentos adictivos, na qual 

tradicionalmente se tem utilizado este constructo.  

Reconhecemos, no entanto, a limitação que o prefixo “co” coloca, implicando estar subjacente 

o estabelecimento de uma relação com alguém dependente. Contudo, defendemos a co-

dependência como uma problemática adictiva própria, independente de todas as outras e que 

não se restringe apenas à área da dependência de substâncias. 

Consideramos, ainda, que a co-dependência está inserida no domínio das dependências sem 

substância e que não se manifesta apenas na conjugalidade. Exemplos desta situação são os 

relacionamentos co-dependentes entre pais e filhos.  

A opção pelo constructo de co-dependência em detrimento dos outros conceitos, como amor 

patológico, dependência de amor e dependência de relacionamentos, foi realizada com base 

no facto de os últimos, apesar de se manifestarem no domínio do relacionamento conjugal, 

não implicarem o estabelecimento de uma relação com um indivíduo dependente. Todavia, 

não pretendemos fazer uma distinção entre os vários conceitos, mas sim abordá-los no sentido 

da sua semelhança, ou seja, na sua expressão no domínio do relacionamento conjugal com um 

indivíduo dependente de substâncias. 

Este trabalho, com suporte na abordagem psicodinâmica, irá buscar contributos de outras 

áreas (e.g., sistémica, neurobiologia, genética), com vista a uma compreensão global do 

constructo de co-dependência. 

Neste âmbito, centrar-se-á o papel de co-dependente na mulher. Esta escolha provém da 

prática clínica, a partir da observação de uma larga maioria de indivíduos do género feminino 

que estabelecem relacionamentos co-dependentes. Vários autores corroboram a ideia da co-

dependência como um fenómeno essencialmente feminino (e.g., Hogg & Frank, 1992; 

Norwood, 1985). 

Ainda que, consoante o tipo de substância psicoactiva, o indivíduo possa apresentar 

comportamentos e necessidades diferentes, opta-se neste trabalho por não fazer uma distinção 

entre toxicodependentes e alcoólicos.  

Propomos a existência de uma grande afinidade na forma como os indivíduos dependentes de 

substâncias e os co-dependentes estabelecem a relação com o seu objecto de dependência. 
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Nesse sentido, tal como Balenciaga (2000), propomos que a dependência de substâncias e a 

co-dependência são como duas faces da mesma moeda.  

Inicia-se este trabalho pela abordagem das similaridades entre as dependências com e sem 

substância; incluiremos a co-dependência na última categoria. Seguidamente desenvolve-se a 

evolução histórica do constructo de co-dependência e realiza-se uma caracterização 

relativamente à origem desta problemática, função do objecto e das manifestações ao nível da 

personalidade, emoções e mecanismos de defesa.  

Nos capítulos finais, aborda-se o relacionamento co-dependente. Para tal, revisita-se o mito de 

Narciso e Eco, caracteriza-se o conceito de narcisismo subjacente nesta problemática e o 

relacionamento actual como uma forma de recriação da relação objectal precoce (perturbada). 

Descreve-se ainda o tipo de vinculação característico destes indivíduos, na idade adulta. Por 

último, salientam-se as contribuições de outras áreas (e.g., neurobiologia, genética) para a 

compreensão do constructo de co-dependência. 
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Capítulo I 

I. 1. Considerações sobre as dependências 

Em 1987, o conceito de dependência foi definido como uma doença primária, com 

componente física, psíquica e sociocultural e características de cronicidade, progressividade, 

sendo potencialmente fatal e marcada pela negação (Ferreira-Borges & Cunha Filho, 2004). 

De um modo geral, podemos agrupar as dependências em dois grupos: com e sem substância. 

As dependências com substância podem ser agrupadas em dois sub-grupos: substâncias lícitas 

(e.g., tabaco, álcool) e substâncias ilícitas (e.g., heroína, cocaína). As dependências sem 

substância podem ser muitas e incluem por exemplo, a dependência de comportamentos de 

risco/adrenalina, internet, jogo e relacionamentos.  

A distinção entre os dois tipos de dependência (com e sem substância) reside, em primeiro 

lugar, no objecto do qual se depende. Embora, para alguns autores, a adição tenha que 

envolver a auto-administração de um agente para alterar a experiência do Self ou do ambiente, 

outros defendem que este ponto de vista é demasiado restritivo e que considerar a 

dependência implica incluir a natureza nociva e repetitiva de outros comportamentos do 

reportório humano (e.g., Martin & Petry, 2005). 

A similaridade entre os dois tipos de dependência existe na forma como o sujeito se relaciona 

com o seu objecto. Em ambas instaura-se uma relação de dependência psicológica e o objecto, 

apesar de distinto na forma e nas atribuições socias, passa a ocupar um lugar primordial na 

vida do indivíduo, transformando-se em objecto de dependência. 

Alguns autores propõem, ainda, que a similaridade não se resume à existência de uma 

dependência psicológica e referem que os comportamentos nocivos e repetitivos, como o jogo 

patológico e perturbações do comportamento alimentar, da sexualidade e da utilização da 

internet, são semelhantes clinicamente e compartilham bases neurobiológicas com a 

dependência de substâncias (e.g., Grant, Potenza, Weinstein & Gorelick, 2010; Martin & 

Petry, 2005). Desta forma, “consensualmente, os investigadores entendem que a dependência 

de amor partilha várias consequências negativas com as outras adições, particularmente, com 

as perturbações de abuso de substâncias” (Sussman, 2010, p.33). No indivíduo estas 

consequências têm repercussões ao nível físico, social e legal. 
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As semelhanças entre as dependências com substância e a co-dependência levaram a que 

O’Brian e Gaboritt (1992) defendessem que a co-dependência é uma doença única e que 

embora por vezes pareça resultar do estabelecimento de uma relação com uma pessoa 

significante que seja dependente de uma substância química, existe independentemente desta.  

Sophia, Tavares e Zilberman (2007) definiram amor patológico como “um comportamento – 

repetitivo e sem controle – de prestar cuidados e atenção ao objecto de amor (parceiro), com a 

intenção (nem sempre revelada) de receber o seu afecto e evitar sentimentos pessoais de 

menos valia” (p.57). Os autores fizeram uma comparação entre os critérios diagnósticos 

empregues na dependência de álcool e outras drogas e concluíram que pelo menos seis 

critérios são semelhantes entre os dois tipos de dependências, nomeadamente: 

1) existência de sinais e sintomas de abstinência;  

2) o acto de cuidar ocorre em maior quantidade do que o indivíduo gostaria;  

3) as atitudes para controlar ou reduzir o comportamento patológico são mal sucedidas; 

4) é despendido muito tempo no controlo das actividades do parceiro; 

5) existe abandono de interesses e outras actividades anteriormente valorizadas; 

6) o amor patológico é mantido, apesar do prejuízo pessoal - problemas pessoais e 

familiares. 

Vários autores tentaram estabelecer a existência de uma estrutura adictiva. Ferreira-Borges e 

Cunha Filho (2004) salientam que não existem dados evidentes para definir o que se chama 

de “personalidade do dependente de substâncias”, mas admitem que as alterações do 

comportamento associadas a uma vida ligada às drogas ou ao álcool levam à perda de relações 

sociais e familiares e, subsequentemente, a alterações do pensamento, dos afectos e do 

comportamento. 

Para McDougall (2001, citada por Guimarães & Fleming, 2009, p.9) “o que caracterizaria a 

“personalidade adictiva” seria, então, a procura constante fora de si mesmo da resolução de 

problemas que são internos. O objecto poderia ser o mais variado, já que o importante seria o 

modo de se relacionar com ele (pode ser uma substância: álcool, comida, droga ou até a 

utilização activa dos outros). Como o objecto adictivo é uma tentativa de resolução de 

conflitos internos, o seu efeito é sempre transitório, e a actividade adictiva tem que ser 

renovada continuamente.” 
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Das várias hipóteses, a teoria da dor mental de Bion parece ser aceite por muitos autores 

como forma explicativa da dependência. (e.g., Guimarães & Fleming, 2009; Magalhães, 

2008).  

Para Bion (1994), de acordo com a compilação póstuma de pensamentos de 1958 a 1979, as 

drogas seriam utilizadas como substitutos por indivíduos que não podem esperar. Segundo ao 

autor, o substituto é algo que não pode dar satisfação sem destruir a capacidade do indivíduo 

de discriminar o real do falso e que ao ser aplicado como um substituto do real, transforma-se 

num veneno para a mente. 

Nas palavras de outro autor “…e à procura, sempre à procura, de objecto de apego ou, pelo 

menos, de alívio da ânsia (desejo insatisfeito) e do sofrimento que a carência objectal 

comporta (dor depressiva). É esta dor – dor moral, psíquica – o verdadeiro sofrimento 

anímico, o sofrimento depressivo; a “falta da coisa”, o afecto do objecto – de que resulta o 

afecto doloroso da falta de afecto. Faltando essa coisa, a mor das vezes ignorada – o sujeito 

desconhece qual é a coisa que lhe falta, está faltando, só sabe que lhe faz falta mas não o que 

lhe falta -, mas coisa essencial, não sente prazer em nada nem apetite para fazer seja o que for 

(anedonia e amotivação); é um sentimento de vazio” (Coimbra de Matos, 2001, p.512). 

Uma parte significativa dos autores localiza a origem da toxicodependência na infância 

(similarmente ao que acontece em relação à co-dependência e que iremos abordar no capitulo 

III). Fleming (1995) compreende a problemática da toxicodependência como um fenómeno 

ligado às perturbações do desenvolvimento psicológico - processo de vinculação (Bowlby), 

processo de separação-individuação (Mahler), que têm início na infância precoce e 

apresentam fases específicas ao longo do desenvolvimento – e a processos que envolvem na 

sua dinâmica o funcionamento e a estrutura da família.  

Deste modo, para alguns autores, a existência de situações traumáticas numa fase precoce da 

vida gerariam um ego frágil, incapaz de tomar conta de si próprio e de lidar com os seus 

próprios sentimentos. Como consequência, condicionariam a existência de necessidades 

específicas que poderiam levar o indivíduo ao consumo de drogas. Desta forma, o consumo 

de substâncias seria um acto de auto-medicação de um ego frágil sempre em desespero (e.g., 

Dodes, 1990; Khantzian, 1985). 
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Grinberg (2000) parece corroborar a ideia da existência de experiências traumáticas precoces, 

ao afirmar que os dependentes de substâncias (adictos) teriam sofrido, nos primeiros períodos 

da sua vida, sérias privações orais. Segundo o autor, as mães destes indivíduos, não só não 

souberam satisfazer as necessidades dos seus filhos, como ainda projectaram neles a sua 

própria insegurança e necessidade de dependência extrema.  

O sofrimento incontrolável que tem origem nas relações primitivas entre a mãe e o bebé 

provoca um sentimento crónico de necessidade. O indivíduo controla este sentimento através 

das drogas (forças omnipotentes) que o mantêm na ilusão narcísica de ser capaz e de não 

depender de ninguém (Khantzian & Wilson, 1993, citados por Guimarães & Fleming, 2009). 

Mais recentemente, Rodrigues, Leão, Carvalho, Almeida e Sousa (2011) salientaram que a 

adversidade na infância aumenta o risco de desenvolvimento de algumas perturbações do 

comportamento, tais como perturbações da personalidade, défice de atenção com 

hiperactividade, depressão major, perturbação de stress pós-traumático, esquizofrenia, 

ansiedade e perturbações adictivas. Segundo os autores, cerca de 80% dos adultos que 

experienciaram abuso ou negligência na vida precoce estão predispostos a sofrer de pelo 

menos um episódio de uma perturbação psiquiátrica, tal como depressão, ansiedade ou 

perturbação do comportamento (e.g., adição). Os autores concluíram, em modelos animais, 

que o stress e níveis elevados de glucocorticóides durante o período pré, peri e pós-natal 

precoce parecem alterar a transmissão dopaminérgica nos sistemas mesolímbico, mesocortical 

e nigroestriatal. Desta forma, a exposição a situações de stress durante a gravidez conduz a 

uma redução da dopamina (neurotransmissor relacionado com a sensação de bem-estar) o que 

irá provocar a necessidade da substância e predispor o indivíduo a desenvolver um 

comportamento adictivo.  

Bergeret et al. (1983), sem afirmarem a existência de uma personalidade característica dos 

toxicodependentes, defenderam que a maioria dos indivíduos manifesta três factores 

principais no seu funcionamento: 1) manifestações comportamentais, que derivam da 

utilização de mecanismos de defesa projectivos; 2) carências identificatórias, através de 

dificuldades de afirmação em relação aos outros, de ideais pessoais pouco precisos e 

irrealistas e da falta de interiorização das instâncias morais e 3) carências do imaginário, 

apesar das substâncias químicas aumentarem a imaginação, o seu imaginário está reduzido, o 

que se traduz na limitação das trocas afectivas com o exterior e dificulta a antecipação do 

desejo e dos prazeres realizáveis. Para os autores o consumo de substâncias seria uma 
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tentativa de preenchimento de um vazio objectal interno e a manifestação de uma 

incapacidade de simbolizar os afectos.  

Da revisão dos estudos efectuados sobre o constructo de co-dependência, parece-nos possível 

afirmar que similarmente ao funcionamento dos indivíduos dependentes de substâncias, as 

mulheres que estabelecem um relacionamento co-dependente tendem a apresentar: 1) 

manifestações comportamentais, decorrentes da utilização de mecanismos de defesa 

projectivos, entre outros (e.g., Finzi-Dottan, Cohen, Iwaniec, Sapir, & Weizman, 2003); 2) 

carências identificatórias, através de uma baixa auto-estima, baixo sentimento de auto-

valorização e de auto-aceitação (e.g., Springer, Britt & Schlenker, 1998) e 3) carências do 

imaginário, revelando na maioria dos casos expectativas irrealistas em relação aos seus 

companheiros (e.g., O’Brian & Gaboritt,1992). Estas expectativas são fruto de uma excessiva 

imaginação, aliada a um imaginário reduzido, uma vez que estas mulheres enquanto se 

ocupam das necessidades do outro para se sentirem necessárias, estão a evitar estabelecer um 

relacionamento íntimo maduro (e.g., Finzi-Dottan et al., 2003; Hoenigman-Lion & 

Whitehead, 2006) e pensar sobre si.  

Desta forma, parecem existir várias similaridades entre a dependência com substâncias e a co-

dependência, de onde salientamos: 1) a mesma forma de relacionamento com objecto de 

dependência; 2) as mesmas bases neurobiológicas subjacentes; 3) a origem na infância e 4) a 

utilização de mecanismos de defesa projectivos e consequentes manifestações 

comportamentais, carências identificatórias e do imaginário. 
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Capítulo II 

II. 1. Evolução do constructo de co-dependência  

Karen Horney utilizou pela primeira vez, em 1950, o conceito de dependência relacional e 

reconheceu a autonomia e a interdependência como parte integrante de todos os indivíduos. 

Desta forma, todos os adultos saudáveis são capazes de funcionar autonomamente, mas 

também necessitam da presença física e emocional, do apoio e cuidados (no original caring) 

dos outros. A autora descreveu um tipo de dependência relacional, neurose, que denominou 

de “solução de auto-anulação”, na qual o indivíduo depende dos outros para se sentir 

realizado e obter um sentimento de identidade e caracterizou a “dependência mórbida” como 

o extremo deste tipo de dependência (Morgan Jr., 1991). 

No entanto, a primeira identificação de um relacionamento de dependência parece remontar à 

descrição do mito de Narciso e Eco, situação que iremos abordar no capítulo IV, por Ovídio 

na sua obra Metamorfoses (Ferreira-Borges & Cunha Filho, 2004).  

Decorria a década de 80, do século passado, quando na sequência do trabalho desenvolvido na 

área do tratamento da dependência de álcool, particularmente com as mulheres dos indivíduos 

com dependência alcoólica, surgiu o constructo de co-dependência. Este foi inicialmente 

utilizado para descrever as dificuldades psicológicas, emocionais e comportamentais exibidas 

pelas esposas e subsequentemente pelos filhos de indivíduos alcoólicos (Cullen & Carr, 

1999). O conceito foi posteriormente alargado à área do tratamento das dependências de 

outras substâncias e, recentemente tem sido utilizado de forma genérica para descrever um 

tipo de relacionamento, com os outros, que se caracteriza por ser disfuncional (Irwin, 1995). 

A partir da década de 80, começaram a proliferar as descrições das situações de co-

dependência, bem como uma multiplicidade de autores que se dedicaram a escrever livros de 

auto-ajuda para esta problemática.  

Na sequência da expansão do interesse sobre o constructo, surgiram várias críticas, de outros 

autores, que apontaram os factos de: 1) as definições de co-dependência serem diversas, 

carecerem de rigor e nenhuma ser universalmente aceite (e.g., Gomberg,1989; Irwin, 1995); 

2) a manifestação de cepticismo em relação ao constructo estar relacionada com o facto de 

este carecer de validação empírica (e.g., Gomberg, 1989; Morgan Jr., 1991; Wright & Wright, 

1990); 3) o constructo assentar na valorização da individualidade e autonomia em detrimento 
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da interdependência, lealdade interpessoal e responsabilidade familiar (e.g., Denning, 2010); e 

4) a rejeição do constructo dever-se ao facto de denegrir as mulheres e ser, no fundo, uma 

forma de culpar as “vítimas” da dependência de substâncias (e.g., Asher & Brisset, 1988; 

Frank & Golden, 1992; Haaken, 1990; Harper & Capdevila, 1990). 

Cermak (1986), na sequência de críticas similares às anteriores, tentou estabelecer uma 

definição que fosse aceite na comunidade científica e caracterizou a co-dependência como um 

padrão de traços de personalidade, encontrados na maioria dos familiares de dependentes de 

substâncias. Apresentou, para tal, uma proposta de diagnóstico da co-dependência conforme o 

DSM III, incluindo-a nas perturbações de personalidade (do tipo misto). 

Mais tarde, em 1990, o National Council on Co-dependency (USA) desenvolveu a seguinte 

definição: “a co-dependência é um comportamento aprendido, expresso através de 

dependências em pessoas e coisas externas a si. Estas dependências incluem a negligência e a 

diminuição da sua própria identidade. O falso Ego emergente é muitas vezes expresso através 

de comportamentos compulsivos, adições e outras perturbações, que aumentam a alienação 

em relação à verdadeira identidade da pessoa, alimentando um sentimento de vergonha” 

(Whitfield, 1991, citado por Ferreira-Borges & Cunha Filho, 2004, p. 150). 

Segundo Whitfield (1984,1989), a co-dependência é uma doença que surge pelo foco do 

indivíduo no ambiente externo de tal modo que os processos internos (e.g., emoções, desejos) 

ficam esquecidos ou perdidos. Deste modo, o co-dependente é dependente do dependente de 

substâncias. 

 

Prest e Protinsky (1993), com base no modelo familiar sistémico de Bowen, salientaram que a 

definição do constructo de co-dependência deve ser feita considerando a conceptualização de 

que é resultante quer das interacções disfuncionais na família de origem, quer das interacções 

disfuncionais no actual sistema familiar. À semelhança de Cermak (1986), defendem que a 

definição deve considerar a sua manifestação nos aspectos intrapessoais e interaccionais. Para 

os autores a co-dependência emerge de padrões relacionais disfuncionais (e.g., triangulação; 

focar-se noutra pessoa, actividade, ou substância em detrimento dos seus sentimentos; 

comportamentos compulsivos ou adictivos; falta de individuação intergeracional; dificuldade 

em estabelecer os níveis desejados de intimidade ou distância interpessoal) e os processos 

intergeracionais são reforçados e transmitidos através do funcionamento da actual relação. 
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Krishnan, Orford, Bradbury, Copello e Vellemen (2001), através do modelo de stress-coping, 

afastam-se do constructo de co-dependência, salientando que os familiares sofrem de stress 

em resultado de viverem com alguém dependente de substâncias e que respondem ao stress 

através de acções de coping. O modelo de stress-coping enfatiza as interacções entre os 

familiares e o dependente de substâncias, mas realçam que o familiar é mais uma vítima de 

stress, do que um factor contributivo para a manutenção do problema. Destacam ainda a 

importância do papel que os familiares desempenham no tratamento do dependente de 

substâncias.  

Para Denning (2010) a co-dependência deve ser compreendida numa abordagem bio-psico-

social. Contudo, o autor critica as perspectivas que apontam os co-dependentes como sendo 

responsáveis pela manutenção da dependência de substâncias do familiar. Salienta que apesar 

de os familiares poderem desenvolver comportamentos ou estratégias de coping ineficazes 

perante a situação de dependência do familiar, nem todas podem ser consideradas patológicas. 

Elas podem, aliás, constituir formas (menos correctas) de manter a vinculação ou a família 

perante o problema pelo que, segundo o autor, estas pessoas não devem ser culpabilizadas. 

Balenciaga (2000) defendeu que a co-dependência deve ser entendida como uma dependência 

igual às dependências de substâncias, em que o objecto de desejo é transformado numa 

necessidade. Ainda segundo a autora, os dois tipos de dependência são as duas faces de uma 

moeda, na qual o dependente de substâncias procura de uma maneira obsessiva a substância 

com a finalidade de aliviar a sua dor, e o co-dependente utiliza o comportamento compulsivo 

de cuidar do toxicodependente para aliviar igualmente a sua dor.  

Para Sophia, Tavares e Zilberman (2007) a essência do amor patológico remete para o medo 

de estar só. Este medo de ser abandonado condiciona uma falta de liberdade em relação aos 

comportamentos que embora originem desconforto e prejuízo ao sujeito, proporcionam 

simultaneamente alívio desse medo. 

Segundo Reynaud, Karila, Blecha e Benyamina (2010), é pouco perceptível a passagem da 

paixão normal para a dependência de amor porque, tanto numa como noutra, a dependência e 

necessidade da outra pessoa estão presentes. Para estes autores, a dependência de amor pode 

ser definida como a fase em que o desejo se torna uma necessidade compulsiva, quando o 

sofrimento substitui o prazer e quando alguém persiste na relação apesar do conhecimento 

sobre as suas consequências adversas (incluindo humilhação e vergonha). Ainda segundo os 
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autores, a passagem de uma situação para a outra, engloba os elementos centrais das adições 

comportamentais nomeadamente: estado de craving; envolvimento compulsivo; diminuição 

de controlo; e manutenção do comportamento apesar das suas consequências adversas. 

 

Actualmente, e apesar de existirem inúmeros estudos e reflexões dedicados ao constructo, 

continua a não existir consenso entre os autores sobre o que é a co-dependência e mantêm-se 

as críticas de alguns autores, anteriormente referidas. Estas situações levaram, em alguns 

casos, ao aparecimento/utilização de outros conceitos (e.g., dependência de amor; amor 

patológico) que são, por vezes, utilizados como substitutos de co-dependência e outras vezes 

definidos como distintos daquela. 

 

Do nosso ponto de vista, e apesar das dificuldades atrás salientadas, a manifestação de 

comportamentos co-dependentes é evidente na prática clínica realizada na área do tratamento 

das dependências. Entendemos que a identificação das situações de co-dependência é muito 

importante quer para ajudar os indivíduos que a manifestam, quer para o sucesso do 

tratamento dos indivíduos dependentes de substâncias. 
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Capítulo III 

III. 1. Nota introdutória 

Neste capítulo iremos reflectir sobre a origem da co-dependência, a função que o objecto 

representa nesta problemática e caracterizar o funcionamento das mulheres que estabelecem 

relacionamentos co-dependentes, no que concerne à personalidade, emoções e mecanismos de 

defesa.  

III. 2. Origem da co-dependência  

O trabalho desenvolvido junto de crianças filhas de pais com dependência de álcool ou de 

outras substâncias demonstrou que estas sofrem privações e abusos em resultado da obsessão 

de um dos progenitores pela substância. As privações são, ainda, agravadas pelo facto de o 

progenitor não dependente de substâncias estar focado no comportamento do cônjuge, 

tornando-se deste modo indisponível para a criança. À criança seria, neste contexto, 

transmitida a ideia de que se deveria adaptar ao seu progenitor dependente de substâncias 

(Wright & Wright, 1995).  

Para Cermak (1986) é difícil, por vezes, identificar os efeitos do crescimento dentro de uma 

família disfuncional, uma vez que nem todos os danos provocados na criança são óbvios e 

muitos permanecem ocultos. De acordo com o autor, os jovens que parecem normais e que 

foram denominados de “invulneráveis”, apresentam dificuldades na sua auto-estima e na 

capacidade de confiar nos outros. Este “fardo” constitui o primeiro passo para, mais tarde, o 

indivíduo se tornar co-dependente ou dependente de substâncias. 

Segundo Black (1991), as crianças destas famílias (disfuncionais) seriam governadas pelas 

seguintes regras: não falar, não confiar e não sentir.  

Numa tentativa de lidar com o stress e inconsistência da família disfuncional as crianças 

tendem a adoptar os seguintes papéis: a) o herói é geralmente a criança mais velha da fratria, 

que tenta colmatar as necessidades que estão a ser negligenciadas pelo sistema parental, 

funciona muitas vezes como um substituto parental para os irmãos e está sempre disponível 

para ajudar todos (Miller & Ripper, 1988 citados por Hogg & Frank, 1992); b) o bode 

expiatório é a criança que geralmente é culpabilizada por todos os problemas da família, o que 

faz com que desenvolva sentimentos de culpa e vergonha (Hogg & Frank, 1992); c) a criança 
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perdida ou silenciosa é aquela que não tem grandes ambições, tende a viver uma vida isolada 

e sem participação familiar extensiva, é aquela que tenta sempre escapar à atenção (Ferreira-

Borges & Cunha Filho, 2004) e d) a mascote é aquela que utiliza o humor como uma forma 

de mascarar as suas necessidades emocionais, está sempre a chamar à atenção e as suas graças 

têm como função providenciar alívio à família (Ferreira-Borges & Cunha Filho, 2004). 

A maioria dos terapeutas familiares defende que as crianças podem estar predispostas a 

desenvolver características co-dependentes, quando estão inseridas noutros tipos de famílias 

disfuncionais, para além daquelas em que existe abuso de substâncias. Exemplos destas 

famílias são aquelas em que existem: comportamentos compulsivos (e.g., jogo patológico), 

abusos sexuais, físicos ou emocionais, doença mental, rigidez e repressão emocional (Wright 

& Wright, 1995).  

 

Morgan Jr. (1991) defendeu, anteriormente, a mesma ideia ao referir que apesar de 

inicialmente se ter pensado que os sintomas da co-dependência resultavam da experiência de 

viver com um indivíduo dependente de substâncias, percebeu-se, posteriormente, que mesmo 

quando o indivíduo dependente de substância parava de consumir, o comportamento co-

dependente dos familiares permanecia ou até piorava em alguns casos. Ainda segundo o 

autor, as causas da co-dependência podem ser encontradas nas experiências iniciais da vida, 

que frequentemente envolvem algum tipo de abuso infantil. 

Os resultados obtidos no estudo desenvolvido por Crothers e Warren (1996) indicaram que 

co-dependência estaria associada a ter tido uma mãe ou pai co-dependente. Os autores 

apontaram três possíveis interpretações deste facto: 1) O adulto co-dependente pode ter 

aprendido com os seus pais, através da observação directa e modelagem, as atitudes e 

comportamentos co-dependentes; 2) Os pais co-dependentes ao terem um foco externo nos 

seus filhos e ao utilizarem o controlo, a negação e a rigidez nas relações familiares, criam um 

ambiente em que as crianças serão mais susceptíveis, do que outras em diferentes contextos, a 

comportarem-se de acordo com o modelo observado no comportamento dos seus pais; 3) A 

combinação da co-dependência parental com a utilização de estilos parentais adversos origina 

um terreno fértil para a co-dependência. Neste caso, a adopção de comportamentos parentais 

co-dependentes poderia ser atribuída à modelagem e/ou a uma reacção defensiva da criança, 

aos comportamentos parentais adversos. Estes autores concluíram, também, que os 
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antecedentes parentais da co-dependência não estão relacionados com a existência de 

progenitores dependentes de substâncias. 

Posteriormente, Cullen e Carr (1999), através do seu estudo, reforçaram a ideia de que nem 

todos os filhos de pai/mãe com dependência de substâncias ou aqueles que foram abusados 

irão desenvolver co-dependência. Para estes autores, o foco deve ser colocado na presença de 

padrões de interacção problemáticos na família de origem, em vez de se centrar no abuso 

parental de substâncias ou no abuso da criança. Mas, segundo Reyome, Ward e Witkiewitz 

(2010), os resultados sugerem que, de uma forma geral, o desenvolvimento socio-emocional 

ao longo da adolescência e no início da idade adulta pode ser previsto pelas histórias de abuso 

emocional e negligência. 

Apesar de a maioria dos autores concordar que a co-dependência é um resultado originado nas 

respostas adaptativas à disfunção familiar, discordam, por vezes, que seja o único resultado 

provável destas tentativas de adaptação (Wright & Wright, 1995). De facto Hogg e Frank 

(1992) haviam sugerido, anteriormente, que outra resposta possível seria a contradependência. 

Esta caracterizar-se-ia por uma forte oposição à família, ao contrário da co-dependência. Os 

papéis desempenhados pelas crianças, anteriormente referidos, segundo a perspectiva destes 

autores estariam divididos da seguinte forma: o papel de herói seria um comportamento co-

dependente e os restantes - bode expiatório, criança silenciosa e mascote seriam classificados 

como comportamentos contradependentes. 

Os papéis aprendidos na infância parecem ser determinantes para o desenvolvimento de 

características co-dependentes. Olson e Gariti (1993) propuseram que a co-dependência 

representa um estilo parentificado ou cuidador de relacionamento com os outros e que é 

aprendido na infância. Wells, Glickauf-Hughes e Jones (1999) parecem ir ao encontro desta 

ideia, ao defenderem que os indivíduos co-dependentes descendem provavelmente de famílias 

nas quais exerceram um tipo de parentalidade e que podem continuar a demonstrar 

comportamentos de parentalidade nos relacionamentos actuais. 

De acordo com Morgan Jr. (1991) o conceito de criança interior (no original child within) 

obteve grande atenção no tratamento da co-dependência. Para o autor, os pacientes co-

dependentes identificam-se facilmente com o conceito, e este pode aumentar a eficácia do 

tratamento. Denominado por child within (Whitifield, 1987) e também por real Self (Horney, 

1950; Masterson, 1985), true Self (Miller, 1986; Winicott, 1958) e precious child (Mellody, 
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1989), a criança interior é aquilo que somos verdadeiramente – ou seja o nosso verdadeiro 

Self (Whitifield, 1987). Os autores citados por Morgan Jr. defendem que as pessoas aprendem 

a reprimir ou a negar a sua criança interior quando crescem em ambientes familiares 

limitadores. Deste modo, quando esta parte vital do Self não é nutrida ou não é permitida a 

sua livre expressão, surge um falso Self. Assim, um objectivo importante do tratamento será 

ajudar o co-dependente a tratar a sua criança interior. 

Deste modo, embora o consenso entre os autores, relativamente à definição da co-

dependência, esteja longe de ser atingido, a grande maioria parece concordar quanto à origem 

da mesma, localizando-a na infância (e.g., Balenciaga, 2000; Cullen & Carr, 1999; 

Hoenigmann-Lion & Whitehead, 2006; Prest & Protinsky, 1999; Wells, Glickauf-Hughes & 

Jones, 1999; Wright & Wright, 1999, 1995, 1991).  

III. 3. Função do objecto na co-dependência  

A etimologia da palavra objecto provém de objectum (latim). O seu significado pode 

compreender tudo o que é exterior ao espirito, coisa, assunto, matéria, causa, motivo e fim (in 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2010).  

Para a psicanálise a noção de objecto é de suma importância e compreende três aspectos 

principais: “1) enquanto correlativo da pulsão, ele é aquilo em que e por que esta procura 

atingir o seu alvo, isto é, um certo tipo de satisfação. Pode tratar-se de uma pessoa ou de um 

objecto parcial, de um objecto real ou de um objecto fantasmático; 2) enquanto correlativo do 

amor (ou do ódio), a relação em causa é então a da pessoa total, ou da instância do ego, com 

um objecto visado também como totalidade (pessoa, entidade, ideal, etc.) - o adjectivo 

correspondente seria objectal; e 3) no sentido tradicional da filosofia e da psicologia do 

conhecimento, enquanto correlativo do sujeito que percebe e conhece, é aquilo que se oferece 

com características fixas e permanentes, reconhecíveis de direito pela universalidade dos 

sujeitos, independentemente dos desejos e das opiniões dos indivíduos - o adjectivo 

correspondente seria objectivo” (Laplanche & Pontalis, 2000, p. 407). 

Segundo Coimbra de Matos (2002), o objecto é agente primordial na maturação pulsional e 

estruturação do Eu, tendo uma influência segura na organização da realidade interior ou 

psíquica. De facto, segundo o autor, a construção de um bom objecto interno total constituiria 



21 
 

uma fase muito importante na evolução psicológica. O bom objecto interno total é o objecto 

de amor. 

“É com a constituição deste objecto interno total, caminhando paralelamente com a 

estruturação de um Eu coerente e com limites bem definidos, e com uma estima de si próprio 

suficiente, segura, e plenamente assumida (um Self isento de feridas narcísicas abertas), que 

se atinge a relação de objecto genital – essa forma de o sujeito se relacionar com o mundo que 

o circunda sem uma dependência excessiva dos objectos reais e actuais e sem o risco iminente 

de perda da individualidade em face dos abalos ou rupturas no seu sistema relacional 

concreto” (Coimbra de Matos, 2002, p. 138). 

A relação de objecto corresponde à “expressão empregue pelos sucessores de Sigmund Freud 

para designar as modalidades fantasmáticas da relação do sujeito com o mundo exterior, tal 

como se apresentam nas escolhas de objecto que este sujeito efectua” (Roudinesco & Plon, 

1997, p.543) e segundo Coimbra de Matos (2002) começa logo após o nascimento 

(inicialmente objecto parcial).  

Freud, em 1914, na sua obra Para Introduzir o Narcisismo referiu que o tipo de escolha de 

objecto é diferente entre homens e mulheres. A escolha do homem apresenta uma 

hipervalorização sexual, que tem a sua origem no narcisismo originário da criança e 

corresponderia a uma transferência desse narcisismo sobre o objecto sexual. O tipo de escolha 

das mulheres seria “mais puro e autêntico” (Flores, 2005). Weschler (2011) parece ir ao 

encontro desta ideia ao referir que nos homens a escolha é realizada tendo por base a 

satisfação do prazer fálico - o que lhes é suficiente, enquanto nas mulheres o desejo passa 

habitualmente pelo amor e a procura de amor seria em si mesma uma fonte de prazer. 

Para além de poder existir diferença, entre homens e mulheres, no tipo de escolha de objecto, 

as funções do objecto também variam consoante aquilo que os indivíduos procuram na 

relação que estabelecem com ele.  

Do nosso ponto de vista, as mulheres dependentes de relacionamentos podem não ter sido 

capazes de construir um bom objecto interno total, a par de um Self com feridas narcísicas 

abertas, pelo que recorreriam a um objecto externo como forma de estruturar o seu Self. 

Outros autores (Prest & Storm, 1988; Shaef, 1986; Whitfield, 1989, citados por O’Brien & 

Gaboritt, 1992) defendem, ainda, que o objecto seria uma forma de preenchimento do Self. 
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Segundo Sophia, Tavares e Zilberman (2007), alguns autores descrevem a co-dependência 

(denominada por estes autores como amor patológico) como um fenómeno decorrente de 

perturbações ansiosas e depressivas, pelo que nas fases iniciais este padrão de relacionamento 

proporcionaria um alívio da angústia. Em termos psicológicos a essência deste tipo de 

relacionamento, para os autores, remete para o “medo de estar só, de não ter valor, de não 

merecer amor, de vir a ser abandonado”. Sussman (2010) parece corroborar esta ideia ao 

referir que “a procura deste tipo de relacionamento pode ser uma reacção à ansiedade e 

depressão e ainda uma forma de reduzir o medo da solidão” (p. 37). 

A problemática do sofrimento pela perda do objecto é também abordada por Coimbra de 

Matos (2002). Para o autor é a importância do investimento objectal de tipo narcísico que está 

na base da estrutura depressiva da personalidade. Perder o objecto significará perder parte de 

si próprio e sentir uma dor dilacerante, tal como se o indivíduo fosse amputado de uma parte 

de si. Ainda segundo o autor, o investimento amoroso que visa o ganho narcísico ocorre numa 

relação egoísta e de enorme dependência do sujeito em relação ao objecto, em que tudo o que 

o indivíduo faz pelo objecto tem por base a intenção de receber. 

Desta forma, entendemos ser possível pensar que estas mulheres cheias de coisas e amor para 

dar ao homem, na ausência de um bom objecto interno total, ou seja de um objecto de amor, 

lutam e desesperam na esperança de, em troca, receberem um pouco de amor (poderem 

finalmente introjectar o objecto de amor). Esta situação parece aproximá-las de uma 

organização de personalidade do tipo borderline, uma vez que segundo Coimbra de Matos 

(2002) “O borderline precisa da presença do objecto… por outras palavras, o borderline não 

atingiu a dimensão do símbolo, precisa da coisa. …O que caracteriza o borderline é o medo 

do desamparo e abandono” (p. XXI). 

Para Finzi-Dottan, Cohen, Iwaniec, Sapir e Weizman (2003) as mulheres co-dependentes 

tendem a substituir a preocupação com a sua própria angústia pela preocupação com as 

necessidades do companheiro dependente de substâncias. Desta forma, enquanto se sentem 

necessárias e amadas, estão no fundo a evitar estabelecer um relacionamento íntimo maduro. 

Esta perspectiva foi criticada anteriormente por Troise (1995). Para este autor os co-

dependentes não eram significativamente diferentes das outras pessoas quanto à sua 

capacidade de experienciarem intimidade emocional madura.  
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Hoenigman-Lion e Whitehead (2006) parecem ir ao encontro da perspectiva de Finzi-Dottan 

et al. (2003) ao referirem que a grande maioria dos autores defende que os co-dependentes 

apresentam uma capacidade limitada para experienciar intimidade emocional madura devido 

às perturbações no desenvolvimento normal das relações de objecto. O que os leva, deste 

modo, a seleccionar um parceiro dependente de substâncias, de forma a evitarem a intimidade 

que receiam e a manter o seu comportamento permissivo para se auto-protegerem de futuras 

solicitações de intimidade.  

A mulher dependente do seu objecto (homem) tudo tenderá a fazer para que o objecto precise 

sempre de si. Isto irá validar a sua importância e, em última, análise reforçar externamente a 

sua auto-estima. Desta forma, perder o objecto significa perder a importância de se ser. 

Resumindo, nas mulheres que apresentam uma problemática do tipo da co-dependência, o 

objecto pode representar as seguintes funções: a) forma de estruturação ou preenchimento do 

Self; b) alívio da angústia; c) redução da ansiedade ou depressão; d) redução do medo da 

solidão; f) sensação de ser útil e desejada e g) aumento da auto-estima. 

III. 4. Personalidade e emoções  

Para Cermak (1991) a co-dependência pode ser primária, ou seja, fazer parte da estrutura 

basilar do carácter do indivíduo, ou secundária, ser uma resposta transitória, possivelmente 

por viver com um familiar dependente de substâncias. 

Tal como referido no capítulo II, Cermak (1986) defendeu que a co-dependência deveria ser 

incluída no DSM III como uma perturbação da personalidade. Para tal elaborou os seguintes 

critérios para o seu diagnóstico (p.11): 

A. Investimento persistente da auto-estima na tentativa de controlo de si e dos outros 

perante consequências adversas sérias. 

B. Assumir a responsabilidade de satisfazer as necessidades dos outros, em detrimento de 

reconhecer as suas. 

C. Ansiedade e distorções acerca dos conceitos de intimidade e separação. 

D. Ficar enredado em relacionamentos interpessoais com: um indivíduo portador de 

perturbações relacionadas com a utilização de substâncias; outro indivíduo co-

dependente; e/ou com indivíduos com outras perturbações do controlo dos impulsos. 
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E. Coexistência de três ou mais dos seguintes sinais: 

1. Confiança excessiva na negação; 

2. Constrangimento emocional; 

3. Depressão; 

4. Hipervigilância; 

5. Compulsões; 

6. Ansiedade; 

7. Abuso de substâncias; 

8. Ser ou ter sido vítima de violência física ou sexual recorrente; 

9. Perturbação de stress; 

10. Ter mantido um relacionamento, pelo menos durante dois anos, com um 

consumidor activo de substâncias, sem procurar ajuda exterior. 

Morgan Jr. (1991) salienta que de todas as perturbações de personalidade, a co-dependência é 

mais semelhante à perturbação de personalidade dependente. No entanto, descreve 

semelhanças entre a co-dependência e a perturbação de personalidade borderline, no que 

concerne à ansiedade e perturbações dos limites no campo da intimidade e separação. Para o 

autor, o aumento da distância interpessoal pode resultar num medo de abandono e perda do 

falso Self que o co-dependente criou para a relação. As mudanças na distância interpessoal 

podem também resultar na manifestação de certos mecanismos típicos dos sujeitos borderline, 

como a clivagem, em que o indivíduo co-dependente demonstra um pensamento a “preto e 

branco” e oscila entre ver o seu parceiro como uma pessoa totalmente boa ou totalmente má. 

O autor estabelece também a diferença entre um indivíduo borderline e um co-dependente; ao 

primeiro falta a força do ego para manter limites estáveis, sem o apoio de uma estrutura 

externa, enquanto o segundo, pelo contrário, possui a força necessária mas, voluntariamente, 

desmonta os limites do seu ego num esforço de assim aumentar a conexão com o outro. 

Parte dos autores e investigadores do constructo de co-dependência assume a existência de 

traços de personalidade associados à co-dependência. Walfish, Stenmark, Shealy & Krone 

(1992) realizaram o estudo dos perfis obtidos com o MMPI de 73 mulheres que procuraram 

tratamento auto-identificando-se como co-dependentes. Os resultados apresentaram elevações 

nas escalas de psicopatia, esquizofrenia, depressão, psicastenia e paranóia. 

Para Hogg e Frank (1992) os indivíduos co-dependentes podem satisfazer os critérios de 

diagnóstico para as perturbações de personalidade dependente, borderline ou histriónicas. Os 
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contradependentes podem exibir perturbações de personalidade evitante, anti-social ou 

narcísica. Para os autores, todavia, o importante será olhar para a co-dependência como um 

padrão de comportamento, reflectindo desta forma a heterogeneidade das causas, gravidades e 

modalidades de tratamento. 

Sophia, Tavares e Zilberman (2007) salientam que os indivíduos com este tipo de 

dependência exibem níveis mais elevados de impulsividade e estabelecem como grande 

diferença entre o amor patológico e a perturbação de personalidade borderline o facto de na 

última, a pessoa apresentar este quadro numa variedade de contextos, enquanto na primeira a 

pessoa só apresenta esses traços na relação e mediante a ameaça de ruptura do laço amoroso.  

O estudo desenvolvido por Hoenigman-Lion e Whitehead (2006) permitiu que concluíssem 

que a co-dependência está fortemente correlacionada com traços de personalidade borderline 

e significativamente correlacionada com traços de personalidade dependente.  

Wright e Wright (1991, 1995, 1999), seguindo a linha de pensamento de Cermak (1986) 

dividem a co-dependência em endógena e exógena. A semelhança entre ambas será a 

participação no padrão disfuncional de relacionamento. Todavia, associam apenas à primeira 

uma pré-disponibilidade para constituírem relacionamentos co-dependentes, consequente da 

existência de relacionamentos disfuncionais na infância. Estes relacionamentos implicaram o 

desenvolvimento de percepções perturbadas no que concerne à forma de funcionamento dos 

relacionamentos próximos e às auto-percepções negativas. Em 1999, os autores concluem a 

existência de uma síndrome de personalidade que se adiciona a uma pré-disposição para 

formar e manter relacionamentos co-dependentes. Os seus resultados levaram ainda a que 

modificassem a sua perspectiva inicial de 1990, em que julgavam prematuro designar a co-

dependência como uma síndrome de personalidade e de 1991 e 1995 em que enfatizavam o 

processo relacional subjacente ao comportamento co-dependente.  

Para os autores, os co-dependentes endógenos são pessoas que foram criadas em famílias 

disfuncionais e que, para além de serem vulneráveis à co-dependência, apresentam grande 

probabilidade de desenvolvê-la ao gravitarem em torno de relacionamentos co-dependentes 

ou encorajarem o seu desenvolvimento. Os co-dependentes exógenos são pessoas “normais” 

cuja socialização enfatizou atitudes de compaixão, cooperatividade, cuidar com auto-

esquecimento e preocupação pelo bem-estar dos outros. Estas pessoas não provêm 

necessariamente de famílias de origem disfuncionais. Pelo contrário, na sua grande maioria 
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foram criadas em lares estáveis e não é comum organizarem a sua vida em torno da vida dos 

parceiros, ou seja, apesar de serem cuidadores superprotectores em relacionamentos sem 

recompensa, têm vidas preenchidas à parte daquele relacionamento.  

Ainda segundo os autores, apesar do padrão de relacionamento disfuncional poder ser muito 

semelhante entre os co-dependentes endógenos e exógenos, os primeiros demonstram maior 

dificuldade em modificar os seus padrões relacionais e comportamentais e apresentam maior 

propensão para a repetição de relacionamentos disfuncionais e de ficarem absorvidos neles. 

Os co-dependentes geralmente caracterizam-se por uma baixa auto-estima, baixo sentimento 

de auto-valorização e de auto-aceitação (Springer, Britt & Schlenker, 1998). Esta ideia parece 

corroborada por Lindley, Giordano e Hammer (1999) ao defenderem que os indivíduos co-

dependentes tendem a apresentar baixa auto-confiança e a procurar um tratamento afectuoso e 

apoio social. 

Wells, Hill, G. Brack, C. Brack e Firestone (2006) defendem a conceptualização da co-

dependência como uma organização de personalidade e vão ao encontro de Cermak (1986), 

sugerindo-a como um papel complementar ao narcisismo manifesto, encontrando uma 

correlação positiva entre co-dependência e narcisismo oculto. Para os autores a co-

dependência é uma organização de personalidade baseada na vergonha (por oposição à culpa) 

e é caracterizada por uma baixa auto-estima. A emoção da vergonha havia sido salientada 

anteriormente por Kaufman (1985, citado por Hogg & Frank,1992) como sendo 

possivelmente uma experiência afectiva comum subjacente a todos os comportamentos 

adictivos. 

Do nosso ponto de vista, a mulher que apresenta uma compulsão à repetição de 

relacionamentos co-dependentes, por aumentar a sua auto-estima no cuidar e recear ser 

abandonada – ficaria na fase de resolução edipiana. Tal parece ter sido defendido por Ernest 

Jones (1927,1932,1935, citado por Flores, 2005) ao salientar que por trás do medo da 

castração existe nos dois sexos o medo da abolição da sexualidade – afânise. Segundo o autor, 

este medo seria evidenciado de forma diferente pelos dois sexos, sendo que na mulher, como 

ser mais dependente do homem, manifestar-se-ia pelo medo do abandono. 

Hogg e Frank (1992) introduziram o termo contradependência no sentido de diferenciar uma 

série de comportamentos que anteriormente eram, segundo os autores, mal classificados na 
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medida em que eram vistos como típicos da co-dependência. Para estes autores a co-

dependência e a contradependência são estratégias que as pessoas aprendem nos 

relacionamentos íntimos para satisfazer as suas necessidades emocionais. Aqueles autores 

associaram os comportamentos co-dependentes ao género feminino e os comportamentos 

contradependentes ao género masculino. 

Todavia, e apesar de expressarem que apresentam maior propensão a experienciar empatia 

emocional pelos seus companheiros, os co-dependentes não apresentaram resultados como 

sendo mais cuidadores ou prestadores de apoio aos parceiros. De facto, os resultados apontam 

no sentido de apresentarem sentimentos de grande competitividade nos seus relacionamentos, 

o que parece contradizer o típico cenário de uma vítima submissa que atende a todos os 

caprichos do seu companheiro (Springer, Britt & Schlenker, 1998). 

Guimarães e Fleming (2009) referem que “colocando a ênfase no funcionamento mental, 

vários investigadores e clínicos tentaram, com êxitos diversos, esboçar hipóteses explicativas 

para os comportamentos adictivos. As tentativas centraram-se, em diversos aspectos tais 

como o narcisismo, a regressão oral, a perversão, a relação de objecto anaclítica, o 

masoquismo, a fragilidade do ego, a angústia da separação do objecto, no entanto, nunca foi 

possível definir com clareza uma estrutura particular, uma personalidade toxicofílica, uma vez 

que se pode encontrar cada um deles, ainda que em diferentes proporções e combinações, em 

todas as organizações de personalidade e perturbações mentais” (p. 4).  

Resumindo, à semelhança do que acontece com os indivíduos dependentes de substâncias, 

acreditamos não ser possível caracterizar um tipo específico de personalidade co-dependente.  

No entanto, os estudos parecem sugerir que os indivíduos co-dependentes manifestam 

maioritariamente, traços borderline, dependentes e narcísicos, associados a uma frequente 

baixa auto-estima e propensão à vergonha. Do nosso ponto de vista, sugerimos que a 

manifestação destes traços ocorre nas situações de co-dependência endógena (aquela que é 

prévia ao estabelecimento da actual relação co-dependente). Nos indivíduos co-dependentes 

de tipo exógeno (aquele que é fruto do estabelecimento de uma relação, ou seja secundária a 

esta), existe a manutenção de alguma independência e autonomia da relação, bem como uma 

maior facilidade na identificação e modificação dos comportamentos e padrões de 

relacionamento disfuncionais. 
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III. 5. Mecanismos de defesa  

A palavra “defesa” surgiu, pela primeira vez, em 1894 no estudo de Freud The Defense 

Neuro-Psychoses, sendo empregada desde essa altura para descrever a luta do ego contra 

ideias ou afectos dolorosos insuportáveis (Anna Freud, 1968). 

Os mecanismos de defesa têm como funções primárias a redução da ansiedade até um nível 

tolerável e o aumento da auto-estima (Ihilevich & Gleser, 1986). 

Desta forma, todas as pessoas utilizam mecanismos de ajustamento, incluindo os mecanismos 

de defesa. Sempre que as situações apresentam uma possibilidade de ameaça, a pessoa tende a 

reagir defendendo-se. Porém, aquilo que um indivíduo entende como ameaça, pode não ser 

percebido como tal por outra pessoa. 

A teoria psicanalítica afirma que muitos sintomas das perturbações de personalidade reflectem 

as defesas características utilizadas pelo indivíduo (Bornstein, 2005). Assim a labilidade 

emocional e impulsividade dos indivíduos com uma perturbação de personalidade borderline 

reflecte a excessiva confiança na clivagem e na tendência associada de entender os outros 

como “inteiramente bons ou inteiramente maus” (Linehan,1993 citado por Bornstein, 2005). 

Johnson (1998) refere que os principais mecanismos de defesa utilizados na co-dependência 

são a negação, a clivagem e a identificação projectiva. Esta afirmação parece corroborada 

pelos resultados obtidos por Finzi-Dottan, Cohen, Iwaniec, Sapir e Weizman (2003), que 

apontam para a utilização da negação, clivagem, projecção e identificação. Ainda segundo 

Morgan Jr. (1991), o sistema de negação do co-dependente é similar ao dos indivíduos com 

dependência de substâncias.  

Para Cermak (1986) os indivíduos dependentes de substâncias e os co-dependentes utilizam o 

mesmo tipo de negação, que difere de uma negação psicótica – que é global, sendo uma 

negação selectiva que exclui a percepção de algumas realidades ameaçadoras e permite a 

percepção de outras. Ainda segundo o autor “para continuar a utilizar o álcool ou drogas face 

às óbvias consequências negativas físicas, sociais e emocionais, o dependente de substâncias 

químicas tem que construir um sistema generalizado de negação. Assim, também, o faz o co-

dependente. Ambos fazem-no da mesma maneira, através da: supressão, repressão, 

racionalização e projecção” (p. 14). 
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Foi descrito, anteriormente, que os traços de personalidade mais comummente manifestados 

pelos sujeitos co-dependentes são do tipo borderline, narcísico e a dependente. Desta forma, 

pressupõe-se que estes indivíduos utilizam alguns mecanismos de defesa característicos 

daqueles tipos de organização de personalidade 

Bornstein (2005) sumarizou os resultados empíricos obtidos por Berman e McCann (1995) e 

por Lingiardi et al. (1999): 1) a perturbação de personalidade borderline está associada à 

utilização de mecanismos de defesa turning against the object (Berman & McCann, 1995) e 

acting out (Lingiardi et al., 1999); 2) a perturbação de personalidade dependente está 

associada à utilização de mecanismos de defesa turning against the self e reversal (Berman & 

McCann, 1995) e auto-afirmação (Lingiardi et al., 1999); 3) a perturbação de personalidade 

narcísica está associada à utilização de mecanismos de defesa turning against the object 

(Berman & McCann, 1995) e acting out (Lingiardi et al., 1999). 

Vaillant, citado por Morgan Jr. (1991), descreve que com o processo de maturidade existem 

mudanças nos mecanismos de defesa. Desta forma, o pensamento mágico da criança dá lugar 

na adolescência às defesas de projecção, racionalização e negação, que por sua vez, levam a 

formas mais maduras como ao altruísmo e sublimação. Para o Morgam Jr. (1991), os 

indivíduos dependentes de substâncias e aqueles com perturbações da impulsividade e do 

carácter parecem ficar no estádio da adolescência.  

Ainda segundo Vaillant, citado por Cermak (1986), a maioria das pessoas fica magoada e 

zangada quando tenta relacionar-se com alguém que utiliza defesas imaturas. No entanto, um 

indivíduo co-dependente aceita as projecções, contribui para as racionalizações e dá apoio à 

negação. Desta forma, o indivíduo co-dependente reforça as defesas imaturas dos outros, 

espelhando-os.  

Se a utilização da projecção parece característica na co-dependência, será interessante 

entender que este tipo de defesa pode permitir, segundo Anna Freud (1968), o 

estabelecimento de vínculos positivos e a consolidação das relações mútuas. Esta forma de 

projecção pode ser descrita como uma “rendição altruísta” dos impulsos do sujeito em favor 

de outras pessoas.  
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Desta forma, e do nosso ponto de vista, outro estilo de defesa utilizado na co-dependência é o 

altruísmo. A utilização da “rendição altruísta” permite que o indivíduo viva a vida de outras 

pessoas, em vez de ter qualquer experiência própria (Anna Freud, 1968).  

Um dos exemplos citados por Anna Freud (1968), em O Ego e os Mecanismos de Defesa, 

referente à renúncia altruísta, encontra-se em Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Nesta 

peça, Cyrano apaixona-se pela sua prima Roxane, mas consciente do seu feio nariz, abandona 

a esperança de a conquistar. Após esta renúncia dedica a sua força, coragem e inteligência ao 

serviço de outro homem, que considera ter um aspecto mais atraente que o seu, e faz tudo 

quanto pode para ajudá-lo a conquistar Roxane. 

Entendemos que as mulheres que cresceram em lares disfuncionais assumiram funções 

cuidadoras desde muito cedo, cresceram depressa demais e, desta forma, colocaram em acção 

alguns mecanismos de defesa (como o altruísmo), sem terem maturidade para tal. O altruísmo 

destas mulheres torna-se patológico, uma vez que compromete por vezes a satisfação das suas 

necessidades básicas em detrimento das necessidades dos outros e comporta no fundo, tal 

como defende Anna Freud (1968), um sentimento egoísta. Deste modo, a abdicação dos 

impulsos instintivos em favor de outras pessoas leva a que a gratificação seja obtida na 

gratificação dos outros. No entanto, nos seus esforços para gratificar os impulsos dos outros, o 

seu comportamento tem que ser considerado altruísta. 

Noutro caso ilustrado por Anna Freud, no mesmo livro, uma mulher fez uma renúncia precoce 

ao instinto, o que resultou na formação de um superego excepcionalmente severo. Desta 

forma, tornou-se impossível para ela a gratificação dos seus próprios desejos, pelo que 

projectou os seus impulsos instintivos proibidos noutras pessoas, identificando-se com estas. 

Assim, a gratificação dos seus instintos ocorria através da gratificação dos outros e, para tal, 

recorria aos mecanismos de defesa de projecção e identificação. Segundo a autora “a 

abdicação dos desejos instintivos em favor de um objecto melhor qualificado para os realizar, 

determina frequentemente a relação de uma moça com alguns homens a quem ela escolhe 

para representá-la – em detrimento de qualquer relação com o objecto. Com base nessa 

dedicação “altruísta”, ela espera que o homem execute e realize um projecto em que ela se crê 

prejudicada pelo seu sexo” (p. 143). 

Vaillant (1992), em Ego Mechanisms of Defense, afirma que “tal como a sublimação, o 

altruísmo é um descendente mais adaptado da formação reactiva” (p. 19). Na mesma obra, 
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mais adiante, o autor salienta a posição defendida por Anna Freud de que “o altruísmo 

provém da maldade dos nossos corações” (Sandler, 1985, citado por Vailant, 1992, p. 19). 

As mulheres co-dependentes parecem, deste modo, utilizar mecanismos de defesa que variam 

consoante a predominância dos traços de personalidade e que se encontram relacionados com 

o nível de maturidade alcançado. Sendo que este nível varia de pessoa para pessoa, e do nosso 

ponto de vista com o tipo de co-dependência manifestado, as defesas mais primitivas serão 

exibidas por mulheres mais imaturas e as defesas mais evoluídas exibidas por pessoas mais 

maduras. Assim entendemos que as mulheres co-dependentes podem apresentar defesas: 1) 

primárias e imaturas, como a negação e projecção; 2) neuróticas, como a formação reactiva e 

a racionalização; e 3) maduras, como o altruísmo. Todavia, relativamente ao altruísmo, 

sugerimos que em todas as situações de co-dependência endógena e em parte das situações de 

co-dependência exógena, este parece existir sob forma de uma defesa patológica (altruísmo 

patológico), pelos motivos explicados anteriormente. 
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Capítulo IV 

IV. 1. Co-dependência e relacionamento 

O amor é um encontro contingente, quando o fantasma inconsciente de um homem se liga ao 

fantasma inconsciente de uma mulher e oferece a oportunidade de entrar em contacto com o 

outro que tanto incorpora o desejado como o falhado (Weschler, 2011). 

Do encontro entre dois indivíduos que apresentam um interesse romântico mútuo, pode 

desenvolver-se um relacionamento amoroso. Este implica uma transformação crítica da 

situação de autonomia inicial de cada indivíduo para uma situação de interdependência. 

Segundo Perlman e Fehr (1987, citados por Knobloch & Solomon, 2004) a passagem da 

independência para a interdependência é uma parte vital do desenvolvimento do 

relacionamento amoroso. 

Deste modo, a interdependência constitui-se como elemento fundamental para o sucesso de 

um relacionamento. A interdependência é atingida quando duas pessoas coordenam o seu 

comportamento de forma a conseguirem atingir os seus objectivos. Os seus benefícios são 

substanciais, uma vez que os indivíduos acedem a recursos de que não dispõem numa 

situação de autonomia (Kelley & Thibaut, 1978 citados por Knobloch & Solomon, 2004) e 

conseguem concluir tarefas que dificilmente realizariam se estivessem autónomos (Berscheid, 

1983).  

Para Berscheid (1983) falhar a construção de uma situação de interdependência pode levar à 

insatisfação com o relacionamento e inclusive à dissolução deste.  

Nos relacionamentos entre indivíduos dependentes de substâncias e co-dependentes, a 

construção de uma situação de interdependência parece-nos inviável devido aos 

comprometimentos/dificuldades que cada um transporta para a relação. Pelo que facilmente se 

compreendem os níveis de insatisfação conjugal, referidos no contexto clínico, por estes 

indivíduos.  

No entanto, os relacionamentos co-dependentes, à semelhança dos outros de uma forma geral, 

não são todos iguais e segundo Reyome, Ward e Witkiewitz (2010) podem existir duas 

situações: 1) após o início harmonioso, a relação deteriora-se e torna-se disfuncional; 2) é o 

próprio comportamento disfuncional do outro que atrai a pessoa co-dependente. Do nosso 
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ponto de vista, esta divisão parece relacionada com os dois tipos de co-dependência 

defendidos por Wright e Wright (1991,1995,1999). Desta forma, as situações de co-

dependência exógena parecem estar ligadas à primeira situação e as de co-dependência 

endógena à segunda situação. 

Aquilo que motiva a procura e escolha de um determinado parceiro de relacionamento, quer 

na co-dependência quer no amor em geral, tem suscitado interesse por parte de vários autores.  

Skinner (1983), através de uma abordagem sistémica e psicodinâmica, não encontrou a 

confirmação, nas experiências por si conduzidas, da velha ideia de que os opostos se atraem. 

Pelo contrário, segundo o autor, os indivíduos escolhem parceiros que são, no fundo 

psicologicamente muito parecidos consigo. Deste modo, defende que aquilo que aproxima as 

pessoas são as suas semelhanças, sobretudo num aspecto fundamental – a sua origem familiar. 

O autor demonstra, ainda, que mesmo quando os indivíduos são completamente estranhos 

entre si, se forem solicitados a escolher alguém que lhes recorde um familiar ou alguém que 

preencha uma falta na sua família de origem, optam por pessoas que tiveram grandes 

semelhanças nas experiências de infância, bem como problemas familiares específicos (e.g., 

abandono; adopção; ausência do pai). Esta escolha seria realizada com base nos sinais que os 

outros emitem das suas características, através das expressões emocionais, atitudes, postura, 

forma de andar, entre outras. 

As mulheres co-dependentes parecem reconstruir com os indivíduos dependentes de 

substâncias o tipo de relação objectal perturbada que tiveram na infância. De acordo com 

Weschler (2011), para Freud a escolha de um parceiro não é aleatória, sendo inevitavelmente 

determinada por meio de fixações infantis e daí a sua condição repetitiva. Ferros (2011), na 

mesma linha de pensamento, defende que “No respeitante ao casamento e formação de uma 

nova família por parte do toxicodependente, tem sido genericamente constatado que as 

relações diádicas estabelecidas pelo consumidor de drogas são comumente repetições do que 

aprenderam/viveram junto da família nuclear de origem. A definição de papéis e os padrões 

de interacção tendem inclusivamente a assemelhar-se aos vividos com o progenitor do sexo 

oposto” (p. 79). 

Deste modo, a existência de semelhanças entre os indivíduos co-dependentes e dependentes 

de substâncias no que concerne às suas famílias de origem e formas de relacionamento 

precoce, tem repercussões inevitáveis no tipo de funcionamento (traços/personalidade) que os 
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indivíduos desenvolvem. Um dos traços mais comumente abordados nas situações de 

dependência é o narcisismo. 

De facto, segundo Cermak (1986), a descrição do mito de Narciso e Eco realizada por Ovídio 

na sua obra Metamorfoses ilustra a primeira descrição de um caso de co-dependência. O autor 

refere, ainda, que apesar de Ovídio não a ter descrito dessa forma, Eco era uma co-

dependente. 

“Certo dia, Juno saiu à procura do marido, de quem desconfiava, com razão, que estivesse se 

divertindo entre as ninfas. Eco, com a sua conversa, conseguiu entreter a deusa, até as ninfas 

fugirem. Percebendo isto, Juno a condenou com estas palavras: 

- Só conservarás o uso dessa língua com que me iludiste para uma coisa que gostas tanto: 

responder. Continuarás a dizer a última palavra, mas não poderás falar em primeiro lugar. 

A ninfa viu Narciso, um belo jovem, que perseguia a caça na montanha. Apaixonou-se por ele 

e seguiu-lhe os passos. Quanto desejava dirigir-lhe a palavra, dizer-lhe frases gentis e conquistar-

lhe o afecto! Isso estava fora do seu poder, contudo. Esperou, com impaciência, que ele falasse 

primeiro, a fim de que pudesse responder. Certo dia, o jovem, tendo-se separado dos 

companheiros, gritou bem alto: 

- Há alguém aqui? 

- Aqui – respondeu Eco. 

- Vem! 

- Vem! – respondeu Eco. 

- Porque foges de mim? – perguntou Narciso. 

Eco respondeu com a mesma pergunta. 

- Vamos nos juntar – disse o jovem. 

A donzela repetiu, com todo o ardor, as mesmas palavras e correu para junto de Narciso, pronta 

a se lançar em seus braços. 

- Afasta-te! – exclamou o jovem recuando. – Prefiro morrer a te deixar possuir-me. 

- Possuir-me – disse Eco. 

Mas tudo foi em vão. Narciso fugiu e ela foi esconder a sua vergonha no recesso dos bosques. 

Daquele dia em diante, passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. De pesar, 

seu corpo definhou, até que as carnes desapareceram inteiramente. Os ossos transformaram-se em 

rochedos e nada mais dela restou além da voz. E, assim, ela ainda continua disposta a responder a 

quem quer que a chame e conserva o velho hábito de dizer a última palavra. 

A crueldade de Narciso nesse caso não constituiu uma excepção. Ele desprezou todas as ninfas, 

como havia desprezado a pobre Eco. Certo dia, uma donzela que tentara em vão atraí-lo implorou 

aos deuses que ele viesse algum dia a saber o que é o amor e não ser correspondido. A deusa da 

vingança ouviu a prece e atendeu-a. 

Havia uma fonte clara, cuja água, parecia de prata, à qual os pastores jamais levavam rebanhos, 

nem as cabras monteses frequentavam, nem qualquer um dos animais da floresta. Também não era 
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a água enfeada por folhas ou galhos caídos das árvores; a relva nascia viçosa em torno do sol. Ali 

chegou um dia Narciso, fatigado da caça e sentindo muito calor e muita sede. Debruçou-se para 

desalterar-se, viu a própria imagem reflectida na fonte e pensou que fosse algum belo espírito das 

águas que ali vivesse. Ficou olhando com admiração para os olhos brilhantes, para os cabelos 

anelados como os de Baco ou de Apolo, o rosto oval, o pescoço de marfim, os lábios entreabertos 

e o aspecto saudável e animado do conjunto. Apaixonou-se por si mesmo. Baixou os lábios, para 

dar um beijo e mergulhou os braços na água para abraçar a bela imagem. Esta fugiu com o 

contacto, mas voltou um momento depois, renovando a sua fascinação. Narciso não pode mais 

conter-se. Esqueceu-se de toda da ideia de repouso ou alimentação, enquanto se debruçava sobre a 

fonte, para contemplar a bela imagem. 

- Porque me desprezas, belo ser? – perguntou ao suposto espírito – Meu rosto não pode causar-

te repugnância. As ninfas me amam e tu mesmo não pareces olhar-me com indiferença. Quando 

estendo os braços, fazes o mesmo, e sorris quando te sorrio, e respondes com acenos aos meus 

acenos. 

Suas lágrimas caíram na água, turvando a imagem. E, ao vê-la partir, Narciso exclamou: 

- Fica, peço-te! Deixa-me, pelo menos, olhar-te, já que não posso tocar-te. 

Com estas palavras, e muitas outras semelhantes, atiçava a chama que o consumia, e, assim 

pouco a pouco foi perdendo as cores, o vigor e a beleza, que antes tanto encantava a ninfa Eco. 

Esta se mantinha perto dele, contudo, e, quando Narciso gritava: “Ai, ai”, ela respondia com as 

mesmas palavras. O jovem depauperado, morreu. E, quando, a sua sombra atravessou o rio Estige, 

debruçou-se sobre o barco, para avistar-se na água. 

As ninfas o choraram, principalmente as ninfas da água. E, quando esmurraram o peito, Eco 

fazia o mesmo. Prepararam uma pira funerária, e teriam cremado o corpo, se o tivessem 

encontrado; em seu lugar porém, só foi achada uma flor, roxa, rodeada de folhas brancas, que tem 

o nome e conserva a memória de Narciso.” 

                                                         

Thomas Bulfinch 

                                                           in O Livro de Ouro da Mitologia 

 

Conhecer a etimologia da palavra Narciso permite compreender parte do significado do mito. 

Narciso deriva da palavra grega nárke, que significa entorpecimento. Verifica-se, ainda, que o 

verbo narkáo significa estar entorpecido e o adjectivo narkódes significa embotado ou 

atontado (Pereira, 1984). 

A mulher que apresenta tendência ao estabelecimento de relações co-dependentes com um 

homem parece ser atraída por este e ficar entorpecida nesta relação. Em 1914, Freud 

reconhece um papel complementar ao narcisismo, ao descrever que “o narcisismo de uma 

pessoa provoca uma grande atracção sobre os que renunciaram a todo o seu próprio 

narcisismo e estão em busca do amor do objecto” (Flores, 2005, p. 57). 
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De acordo com a teoria das relações de objecto (Irwin, 1995, p.659), se os pais negam as 

necessidades de a criança ser apreciada e reforçam apenas a apreciação da criança em relação 

a si, a criança irá desenvolver co-dependência - uma forma de espelhamento (no original 

mirroring) defeituoso, em que a criança aprende a receber validação por espelhar os outros 

(no original mirroring others). Por outro lado, se os pais validam a criança, mas negam a 

imagem idealizada da criança em relação a si, a criança irá desenvolver narcisismo - uma 

forma de espelhamento defeituoso em que o narcisista vê apenas aspectos de si próprio nos 

outros. Desta forma, a co-dependência é conceptualizada como sendo o oposto ou o 

complemento ao narcisismo do outro. 

Na mesma linha de pensamento, Masterson (1981, citado por Balenciaga, 2000) defende a 

existência de um narcisismo oculto. O autor defende que estas pessoas centram-se no outro e 

são o reflexo (espelho) do outro. Esta fusão com o outro existe para evitar a fragmentação do 

seu Eu interno (Self). O outro da fusão não é mais que uma idealização. No fundo, nesta 

forma de narcisismo, existe uma renúncia de si mesmo e a problemática subjacente é da 

ordem da depressão de abandono.  

Deste modo, a mulher co-dependente ao renunciar ao seu narcisismo, torna a sua 

“sobrevivência” dependente de um homem que aceite tudo o que ela tem para lhe dar. 

Esvaziando-se destes conteúdos e nada recebendo da relação, a mulher passa a “mulher 

vazia”, sendo deste modo surpreendida pelo sentimento de vazio e desespero de perda do 

objecto, que é característico do seu objecto de dependência.  

Para Weschler (2011) os momentos em que o amor é correspondido produzem nestas 

mulheres uma exaltação narcisista, de felicidade suprema, mas quando este amor não é 

correspondido, sentem angústia, depressão e desespero. Ainda segundo a autora, estas 

mulheres amam desesperadamente como queriam ter sido amadas na infância pela sua mãe. O 

processo envolveria um deslocamento em primeiro lugar para o pai e mais tarde para um 

homem, dos objectivos do seu laço libidinal com a sua mãe. Desta forma, segundo aquela 

autora, a repetição do desejo inconsciente, indestrutível e irrealizado na infância é relançado 

para o objecto de amor. 

Entendemos que nos relacionamentos co-dependentes a mulher apresenta, tal como o homem, 

fragilidades narcísicas. No entanto, segundo Flores (2005), uma e outro terão diferentes 

formas de as compensar. Para além de diferenças constitucionais, hormonais e sociais, a 
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mulher terá tendência a recorrer mais a uma posição de dependência e o homem a uma atitude 

mais activa de competição fálico-narcísica. 

De acordo com Ferros (2011), “a maioria destes parceiros (co-dependentes) deseja preservar a 

sua relação com o indivíduo adicto. Adicionalmente tenta também extinguir o seu 

comportamento indesejável, não deixando de lhes oferecer cuidados durante os períodos de 

crise” (p. 82). A autora coloca, ainda, a hipótese do parceiro co-dependente manifestar este 

tipo de comportamento, pelo medo de perder a dependência do indivíduo toxicodependente 

face a si próprio.  

Para Wechsler (2011), o arrebatamento amoroso representa o reverso da autonomia feminina, 

pois implica o sacrifício extremo em nome do amor. Neste caso, as mulheres desistem a favor 

do objecto, renunciando à sua autonomia em benefício do amado, ao qual se dedicam a 

apoiar. Nestas mulheres, todos os campos da vida, para além, deste ficam anulados. Segundo 

a autora, “a causa desesperada põe-se ao serviço de uma derrota inevitável e mantém as 

mulheres num destino de fracasso pessoal” (p.192). O estrago chega ao seu limite quando a 

dependência se perpetua ainda que o dano ou a humilhação sejam extremas.  

Segundo Wolk e Diskind (1961), muitas mulheres escolhem parceiros consumidores de 

substâncias por conservarem desejo de domínio sobre estes e perpetuam comportamentos de 

tipo disfuncional descritos como efectuados pelos progenitores. Acresce ainda outra 

possibilidade, segundo Taylor, Wilbur e Osnos (1996), estas mulheres sentem-se atraídas pela 

fragilidade destes companheiros e agradadas pelas poucas solicitações que estes realizam a 

nível sexual.  

O relacionamento entre a mulher co-dependente e o homem dependente de substâncias 

assenta num modelo chave/fechadura, pois ambos se encaixam perfeitamente na relação, ao 

apresentarem-se nesta como pessoas centradas nas suas próprias necessidades e entenderem o 

outro como um prolongamento de si próprio.  

A mulher proporcionaria ao homem revisitar a relação com a sua mãe (relação simbiótica, 

mas da qual se deseja autonomizar). E o homem com a sua fragilidade ou narcisismo provoca 

uma enorme atracção desta mulher e proporciona-lhe revisitar a relação com a sua família de 

origem (na qual terá desempenhado um papel cuidador). Ainda do nosso ponto de vista, a 
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mulher co-dependente ao tornar o homem dependente de si, afasta a possibilidade de o seu 

objecto (homem) romper a ligação e consequentemente afasta a angústia de desamparo.  

Sugerimos que este tipo de relacionamento (mulher co-dependente/homem dependente de 

substâncias) apresenta, essencialmente, três possibilidades: 

1. A mulher investe no seu objecto homem, que por sua vez investe no seu objecto 

substância. Desta forma existe uma uni-direccionalidade do investimento objectal, sem 

possibilidade de reciprocidade (Figura 1). 

 

Figura 1: Uni-direccionalidade do investimento 

 

 

Legenda:          

       mulher         homem   direcção do investimento      substância 

 

2. O homem abandona o seu objecto de dependência e fica abstinente de consumos, 

dirigindo o seu investimento para a mulher. A mulher parece não suportar o investimento 

libidinal, bem como a possibilidade de já não ser útil no controlo do comportamento do 

parceiro em relação à substância, o que a leva a temer o abandono por parte do seu objecto 

de dependência - homem. O medo do abandono e de ficar só, pode levar a mulher a 

propiciar situações e factores de risco para o homem (que incitam a sua recaída nos 

consumos), de forma a restabelecer o seu papel de cuidadora, com vista a recuperar o 

sentimento de utilidade (Figura 2). 

Figura 2: A abstinência de consumos do homem e a reacção da mulher  

 

 

                                                                                      

 

 

Legenda:  

        Mulher                 Homem      Direcção do investimento          Substância       

        Ruptura                Situações propícias à recaída   
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3. Quando o homem tem uma recaída, ou seja volta a consumir a substância, retoma-se o 

esquema da Figura 1. Se porventura o homem, em vez de uma recaída, consegue atingir 

outro tipo de adaptação, mantendo a abstinência de consumos e a autonomização do 

relacionamento com esta mulher, a última irá sentir a terrível dor da perda do seu objecto 

de dependência (Figura 3). 

 

Figura 3. Manutenção da abstinência de consumos e ruptura do relacionamento 

 

 

 

 

 

Legenda:   

      Mulher           Homem           direcção do investimento          substância      

     Ruptura           Nova adaptação 

 

Existe uma quarta possibilidade, nas situações em que a mulher consegue identificar as suas 

dificuldades e as da relação. Nesta situação, a mulher introduz mudanças em si própria e na 

forma como se coloca no relacionamento, o que a leva a alcançar outro tipo de adaptação e 

que irá conduzir, tendencialmente, à ruptura do relacionamento co-dependente, 

independentemente de o homem manter ou não os consumos da substância (Figura 4.) 

 

Figura 4. Ruptura do relacionamento co-dependente  

 

 

 

 

Legenda:   

      Mulher           Homem           direcção do investimento          substância      

     Ruptura           Nova adaptação 
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Resumidamente, ao contrário da ideia de que os opostos se atraem, o relacionamento co-

dependente/dependente de substâncias (e todos os outros de uma forma geral), que segundo os 

indivíduos se inicia após uma “forte química” entre si, é resultado da aproximação de outro 

indivíduo que partilha experiências de vida e características de funcionamento semelhantes.  

Assim, e do nosso ponto de vista, a relação co-dependente/dependente de substâncias serve os 

propósitos egoístas e narcísicos de ambos. À mulher é necessário um objecto que dependa de 

si (de forma a garantir não perdê-lo) e com o qual possa exercer aquilo que sabe – cuidar. Ao 

homem interessa uma relação que permita de algum modo revisitar a relação com a mãe e na 

qual possa exercer aquilo que quer – ser cuidado (e ilusoriamente autonomizar-se através da 

substância).  

Deste modo, este tipo de relacionamento funciona na disfuncionalidade. Sempre que um 

elemento do casal tenta a introdução de uma mudança na relação, o outro parece contra-

reagir, provocando uma “perturbação”, de modo a alcançar novamente a homeostase da 

relação, que se situa no ponto crise. 
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Capítulo V 

V. 1. Nota introdutória 

Entendemos que todas as dependências pressupõem uma forma de vinculação patológica ao 

objecto. Neste capítulo, em vez de caracterizar a vinculação ocorrida na infância, 

implicitamente abordada no capítulo III, procurar-se-á descrever o tipo de vinculação 

predominante que as mulheres dependentes de relacionamentos apresentam na idade adulta, 

quando se vinculam ao seu objecto de dependência. 

V. 2. Co-dependência e vinculação na idade adulta 

Reflectir sobre a vinculação implica fazer referência ao trabalho desenvolvido por John 

Bowlby - a Teoria da Vinculação – a partir de 1958. Para Bowlby (1969, 1973, citado por 

Ferros, 2011) a vinculação procede de um sistema bio-comportamental evolucionário que 

contribuiria para a sobrevivência da criança. Desta forma, sempre que o sentimento de 

segurança fosse ameaçado, os comportamentos de vinculação seriam rapidamente activados e 

a criança procuraria a proximidade do seu cuidador. Além disso, a vinculação não seria 

restrita apenas à infância. Segundo Bowlby (1979, citado por Hazan & Shaver, 1994), o estilo 

de vinculação acompanharia o indivíduo desde o berço até à sepultura, pelo que postulou a 

continuidade da vinculação na idade adulta. 

Bowlby distingue, ainda, a vinculação na infância da vinculação na idade adulta, na medida 

em que a primeira derivaria directamente da relação com a figura parental e a segunda 

resultaria dos modelos dinâmicos internos edificados com base nas experiências da infância 

(Ferros, 2011) e, ainda, pelo facto de essas experiências na infância se situarem ao nível de 

interacções externas observáveis e na idade adulta se situarem ao nível das crenças e 

expectativas internas (Main, Kaplan & Cassidy, 1985, citados por Hazan e Shaver, 1994). 

Grossman, Grossman e Kindler (2005), através do seu estudo longitudinal sobre a vinculação, 

concluíram que os pensamentos e sentimentos dos jovens adultos sobre os relacionamentos 

íntimos são fortemente influenciados pelas suas relações, desde a fase inicial até uma fase 

mais tardia, com a mãe e o pai. Os autores verificaram que os adolescentes classificados como 

seguros utilizam mecanismos de defesa mais positivos tais como, altruísmo, humor e 

sublimação e defenderam que a utilização de tipos de defesas mais positivos podem ser o 
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meio que permite às pessoas inseguras ultrapassarem esta situação. Esta mudança pode 

ocorrer em psicoterapia ou com a ajuda de um parceiro que dê afecto e suporte. 

Ainda de acordo com Fonagy (2001, p.33) “existe um consenso generalizado de que a 

vinculação segura constitui um factor de protecção contra a psicopatologia e está associada a 

variáveis de personalidade mais saudáveis tais como menor ansiedade (Collins & Read, 

1990), menor hostilidade e maior resiliência do ego (Kobak & Sceery, 1988) e a uma maior 

capacidade de regular o afecto através dos relacionamentos interpessoais (Simpson et al., 

1992, Vaillant, 1992).” 

A vinculação do adulto pode ser definida como “uma propensão estável da pessoa para 

conservar a proximidade e o contacto com uma ou várias figuras especificas, percebidas como 

potenciais fontes de segurança física e/ou psicológica” (Berman & Sperling, 1994 citados por 

Ferros, 2011, p.42). 

Foi com o trabalho desenvolvido por Hazan e Shaver (1987), que o estudo da vinculação foi 

alargado às relações de amor romântico. Para os autores, o estabelecimento de laços afectivos 

nas relações de amor romântico consiste num processo de vinculação entre dois adultos, tal 

como na infância na relação entre criança e figura parental. Ainda segundo os autores, as 

grandes diferenças entre a vinculação da idade adulta e da infância residem nos factos de nas 

relações de amor romântico existir uma reciprocidade e quase sempre existir uma atracção 

sexual. Deste modo, enquanto na infância, normalmente, a figura parental é cuidadora e serve 

de base segura ao filho/a, na idade adulta qualquer um dos dois elementos pode ser cuidador e 

servir de base segura ao outro.  

Apesar de estabelecerem um paralelismo entre o estilo de vinculação estabelecido na infância 

e na idade adulta, Hazan e Shaver (1987) salientam que o processo de vinculação na idade 

adulta depende de inúmeras variáveis e que o estilo de vinculação pode não ser repetido na 

idade adulta. Por exemplo um adulto seguro ao tentar construir uma relação com uma pessoa 

ansiosa/ambivalente, pode ser levado a sentir e a agir como evitante.  

Feeney e Noller (1990) concluíram não existir diferenças de género no que concerne aos 

estilos evitante e ansioso-ambivalente (que à partida poderiam ser respectivamente associados 

ao género masculino e feminino) e replicaram grande parte dos resultados obtidos por Hazan 

e Shaver (1987). Nomeadamente, relativamente aos três estilos de vinculação na idade adulta, 
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os casamentos mais longos são mantidos pelos indivíduos seguros, seguidos pelos evitantes e 

por último os ansiosos-ambivalentes, que apresentam as relações de menor durabilidade, 

apesar de serem os que mais preocupações exprimem em relação às interacções conjugais. 

Ferros (2011, p.44) realizou uma revisão da investigação que associa os estilos de vinculação 

à relação com os pais, relação com parceiros de intimidade e presença de psicopatologia. 

Daqui retirou que:  

a) Os adultos evitantes descrevem que os pais, na infância, foram menos protectores, 

carinhosos, envolvidos e também rejeitantes (Hazan & Shaver, 1987). Estes indivíduos 

não investem na intimidade romântica, mostram-se pessimistas acerca das suas relações a 

longo-prazo, descrevem mais rupturas nos relacionamentos e processos de luto mais 

breves (Mikulincer & Nachshon, 1991). Tendem a manifestar perturbações do 

comportamento, anti-social, evitante e perturbações relacionadas com o abuso de 

substâncias (Rosenstein & Horowitz, 1996). 

b) Os adultos ansiosos/ambivalentes descrevem que os pais foram por um lado carinhosos e 

protectores, e por outro, intermitentemente, inacessíveis, intrusivos e inconstantes. Na 

idade adulta vivem excessivamente preocupados com a possibilidade de ter uma relação 

amorosa e desenvolver intimidade com o parceiro (Kickpatrick & Hazan, 1994). São 

extremamente controladores, muito ciumentos e hipervigilantes perante a possibilidade de 

separação e detentores de grandes taxas de ruptura nas relações (Shaver & Brenam, 1992). 

São indivíduos a quem frequentemente são diagnosticadas perturbações de ansiedade e 

humor (Cole-Detke & Kobak, 1996) e perturbação dependente da personalidade (West & 

Sheldon-Keller, 1994). 

c) Os adultos seguros descrevem os pais como disponíveis, atentos, carinhosos e capazes de 

responder adequadamente às suas necessidades. Investem nos relacionamentos 

românticos, têm confiança nos parceiros e sentem-se confortáveis com a intimidade, o 

afecto e o compromisso. Os seus relacionamentos amorosos são duradouros e satisfatórios 

(Collins & Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987). São indivíduos que apresentam pouca 

propensão para o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica (Kickpatrick & 

Davis, 1994; Kickpatrick & Hazan, 1994). 

Assim, as mulheres dependentes de relacionamentos parecem aproximar-se, à partida, de um 

estilo de vinculação ansioso-ambivalente. No entanto, os resultados obtidos no estudo de 

Springer, Britt e Schlenker (1998) apontam no sentido de que a co-dependência está 
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fortemente correlacionada com os estilos de vinculação evitante e ansioso-ambivalente. Por 

outro lado, o estudo desenvolvido por Finzi-Dottan, Cohen, Iwaniec, Sapir e Weizman (2003) 

demonstrou que a maioria das mulheres de homens dependentes de substâncias apresenta um 

estilo de vinculação seguro, em segundo lugar o estilo evitante (com larga expressão em 

relação ao terceiro) e, por último, o estilo ansioso-ambivalente. 

Mais tarde, Wells, Hill, Brack, Brack e Firestone (2006), concluíram que a relação entre co-

dependência e o estilo de vinculação preocupado não é mais forte que a relação entre a co-

dependência e o estilo de vinculação evitante. Inferem, desta forma, a possibilidade de a co-

dependência poder estar relacionada com o medo da intimidade e de ser magoado num 

relacionamento e, ao mesmo, tempo estar relacionada com a preocupação de manter ou 

controlar uma relação segura. 

Através dos resultados dos estudos citados podemos inferir, que tal como em relação às 

características de personalidade e mecanismos de defesa, é difícil atribuir um tipo 

característico de vinculação das mulheres co-dependentes. No nosso entendimento os 

diferentes resultados obtidos nos estudos podem ser explicados essencialmente por dois 

motivos: 1) não serem controladas as variáveis independentes – co-dependência endógena e 

exógena; 2) as mulheres, dos estudos em questão, diferirem nos níveis de maturidade.  

Levantamos a possibilidade, a desenvolver em investigação futura, de ser associado às 

mulheres de sub-tipo co-dependência endógena um estilo de vinculação inseguro - evitante ou 

ansioso-ambivalente e às mulheres de sub-tipo exógeno uma vinculação de tipo seguro. 
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Capítulo VI 

VI. 1. Contributos de outras áreas  

Nos capítulos anteriores foram focadas as componentes psicológicas e sociais que estão na 

génese da problemática da co-dependência. No entanto, para realizar-se uma compreensão do 

constructo de co-dependência à luz de uma abordagem global, parece necessário tomar 

conhecimento da sua base evolucionária, genética e dos mecanismos neurobiológicos 

envolvidos. 

Tal como referido no capítulo I, no que concerne à neurobiologia e genética das adições, 

vários autores procuraram encontrar similaridades entre as dependências com e sem 

substância. 

Martin e Petry (2005) defenderam a existência de um modelo neurobiológico unitário para 

todos os comportamentos repetitivos e nocivos e para as dependências com substância, pelo 

facto de substâncias com efeitos farmacológicos distintos poderem resultar em síndromes de 

dependência incrivelmente similares. 

Mais tarde, Reynaud, Karila, Blecha e Benyamina (2010) referiram que os estudos em 

animais e a limitada investigação em humanos sugerem que os mecanismos cerebrais 

envolvidos na dependência de amor são similares aos envolvidos na dependência de 

substâncias. 

De acordo com Sussman (2010) a dependência de amor tem bases evolucionárias (e.g., para a 

procriação), biológicas (e.g., relacionada com neurotransmissores), aspectos cognitivos e de 

aprendizagem social (e.g., desenvolvimento da vinculação) e características culturais (e.g., 

descrições dos media sobre o romance e formação de família). 

Para realizar a abordagem dos aspectos evolucionários, genéticos e neurobiológicos da co-

dependência, faremos uma aproximação aos conceitos de empatia e altruísmo patológico.  

Desta forma, segundo Castro (2009), a empatia pode ser interpretada como “a capacidade de 

um indivíduo experimentar uma situação do ponto de vista de outrem, e tida como um 

mecanismo de coesão social que facilita a comunicação emocional e motiva o comportamento 

pro-social e altruísta” (p. II). Castro salienta o facto de muitos autores reforçarem a ideia de 
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que a empatia se divide em dois mecanismos distintos: empatia cognitiva e empatia 

emocional. Estes mecanismos modelam-se entre si e alguns dados sugerem que o mau 

funcionamento de um dos mecanismos pode originar algumas disfunções sociais, tais como o 

autismo ou a psicopatia. Para a autora a empatia pode ser entendida como uma categoria 

complexa que é construída sob fenómenos emocionais mais simples, tais como o contágio 

emocional e a simpatia. 

A relação entre a empatia e o altruísmo parece clara para a maioria dos autores. Para 

Strathearn, Li, Fonagy e Montague (2008) o precursor do altruísmo é a empatia. Para os 

autores o altruísmo humano tem as suas raízes no cuidado parental da criança. Salientam 

ainda que a interacção não é uma via de um só sentido, uma vez que um dos mais poderosos 

reforços da atenção parental é o sorriso da criança para o seu cuidador. 

O altruísmo patológico pode ser compreendido como um tipo de altruísmo mal adaptado e os 

indivíduos que o manifestam podem apresentar uma ou mais das seguintes características: 1) 

manifestação de um comportamento que não foi solicitado ou não é necessário; 2) exibição 

simultânea do comportamento altruísta e de queixas sobre o efeito daquele no próprio; 3) 

irracionalidade ou resultado de uma perturbação psicológica, da motivação subjacente ao 

comportamento altruísta; e 4) o resultado não traz benefícios a ninguém, o que seria previsível 

para uma pessoa razoável (Homant & Kennedy, 2012). Os autores diferenciam ainda o auto-

sacrifício do altruísmo patológico. No primeiro caso o indivíduo suporta o sofrimento físico 

ou psicológico considerando que faz parte de ajudar os outros. No segundo caso, 

provavelmente é a dor e o sofrimento que são o objectivo do indivíduo. Os autores dividem o 

altruísmo em vários subtipos: a) empático, motivado pelo desejo de aliviar o sofrimento 

percebido no outro; b) normativo, baseado nas normas culturais ou religiosas internalizadas 

de auto-sacrifício; c) recíproco, associado à expectativa de receber no futuro uma acção de 

boa vontade; d) egoísta, motivado pela necessidade de aumentar a auto-estima do próprio 

mais do que aliviar o sofrimento dos outros; e d) situacional, determinado pelos sinais sociais 

e que são independentes da disposição do sujeito (Homant & Kennedy, 2012). 

Do nosso ponto de vista a co-dependência pode ser entendida como uma progressão que se 

inicia numa forma de hiper-empatia e que acaba por se transformar em altruísmo patológico. 

A co-dependência como uma forma de altruísmo patológico pode, consoante os casos, ser de 

um subtipo ou de uma combinação de vários subtipos de altruísmo patológico.  
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VI. 1.1. Base evolucionária da co-dependência 

As mulheres agredidas são frequentemente vistas como co-dependentes. Kanazawa (2012) 

sugere a existência de uma vantagem evolucionária para as mulheres que se mantém em 

relacionamentos com homens agressores. Segundo o autor, até recentemente na história da 

humanidade, as mulheres eram melhor protegidas por homens que recorressem à violência 

quando necessário. Para este autor, o facto de a mulher ser agredida por um homem seria o 

custo do benefício de ser protegida por ele. O autor sugere, ainda, a explicação da violência 

doméstica numa base evolucionária, uma vez que as mulheres têm mais filhos de sexo 

masculino de homens agressores. Refere que a análise de amostras de populações Inglesas e 

Americanas indica que os homens agressores têm mais filhos de sexo masculino que outros 

homens não agressores. 

No entanto, é de conhecimento geral que apesar de a co-dependência ser essencialmente um 

fenómeno feminino, também existem homens que manifestam comportamentos co-

dependentes e que também são agredidos pelas suas mulheres. Por este motivo, McGrath e 

Oakley (2012) defendem que a pressão evolucionária para a co-dependência parece ser mais 

uma função de pressão de grupo para manter o seu funcionamento tranquilo, do que uma 

vantagem individual. Segundo os autores, para um traço ser seleccionado numa base 

evolutiva, não é necessário que todos os indivíduos o manifestem, mas sim que uma pequena 

percentagem o faça. Referem ainda que apesar de a nível individual o traço poder parecer 

contraproducente, pode ter sido seleccionado numa base evolucionária ambiental e acabar por 

oferecer algum tipo de vantagem ao indivíduo. Para tal exemplificam com a situação da 

anemia falciforme, que apesar de parecer inicialmente uma desvantagem confere aos 

indivíduos portadores uma protecção contra a malária. Aqueles autores referem ainda outro 

mecanismo relacionado com a propagação do altruísmo e por inferência da co-dependência - a 

“boleia genética”. Neste caso, mesmo que o traço seja alvo da selecção natural, pode 

sobreviver e continuar a sua propagação se estiver ligado a outro que traga uma vantagem 

evolucionária. 

VI. 1. 2. Base genética da co-dependência 

De acordo com Damásio (2010) as emoções são programas de acção inatos, automatizados e 

previsivelmente estáveis, que têm origem na selecção natural e são estabelecidas pelo 

genoma. No entanto, apesar de um determinismo genético, as emoções podem ser 
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personalizáveis e educadas. Deste modo, apesar de existir uma base comum de preferências 

fundamentais nas questões relacionadas com a dor e o prazer, as emoções podem sofrer 

variabilidades individuais e interculturais. 

Transportando a linha de pensamento de Damásio para o comportamento co-dependente, 

entendemos que este, ao ter por base um sistema de emoções variadas, incluindo as 

denominadas emoções sociais, tais como compaixão, vergonha, ciúme, admiração, possuirá 

subjacente uma base genética. 

McGrath e Oakley (2012) consideram que se a co-dependência for uma síndrome genuína ou 

um conjunto de comportamentos terá subjacente uma base genética. Salientam, ainda, o facto 

de que algumas síndromes parecem demonstrar que os traços de empatia e confiança têm 

bases genéticas (e.g., síndrome de Williams; síndrome do X Frágil). 

Anckarsater e Cloninger (2007, citados por McGrath e Oakley, 2012) demonstraram que 

existe hereditariedade dos traços relacionados com a empatia. Assumindo, por este motivo, 

que outros traços, como a tendência para a co-dependência, possam ter uma hereditariedade 

similar. Aqueles autores salientam, ainda, que “existem evidências claras e consistentes das 

contribuições genéticas para os traços de personalidade normais e patológicos, sejam eles 

medidos como traços quantitativos ou como clusters de perturbações de personalidade” (p. 

62). Estes dados obtidos através de estudos com gémeos, sugerem um peso até 50% dos 

contributos da hereditariedade em várias dimensões de personalidade, incluindo as 

relacionadas com a empatia. 

VI. 1. 3. Base neurobiológica da co-dependência  

Segundo McGrath e Oakley (2012) apesar de não ter sido encontrado um correlato 

neurobiológico para a co-dependência, é provável que a investigação futura descubra vias que 

se sobrepõem às envolvidas na empatia emocional e cognitiva. Para os autores as dificuldades 

nesta identificação devem-se, provavelmente, ao facto de os comportamentos ou traços co-

dependentes não utilizarem uma via neuronal simples e poderem, tal como muitos outros 

comportamentos humanos que requerem cognição, depender de uma rede mais complexa. 

Decety e Meyer (2008) defendem que a empatia é o produto final dos processos ascendentes, 

que são conduzidos pelas expressões de emoção e dos processos descendentes incluindo a 

auto-regulação e o controlo executivo. Sugerem que o córtex pré-frontal seria provavelmente 
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regulador dos processos descendentes. De acordo com os autores, a falha daquele córtex em 

inibir as respostas empáticas pode desempenhar um papel na co-dependência.  

Desta forma, co-dependência pode ser compreendida como uma resposta empática 

disfuncional.  

Para McGrath e Oakley (2012) é, provavelmente, através do sistema de neurónios espelho que 

o indivíduo co-dependente observa o afecto negativo do outro.  

O sistema de neurónios espelho, descoberto por Rizollati e colegas, é constituído por um 

grupo de neurónios que tanto pode ser activado pela realização de uma acção motora, como 

pela observação da mesma quando realizada por outro indivíduo. Apesar de a descoberta ter 

sido inicialmente realizada em macacos Rhesus, este sistema já se tornou conhecido em 

humanos (Castro, 2009). 

Assim, para McGrath e Oakley (2012) após a observação do afecto negativo do outro, existe 

uma resposta empática emocional que leva o indivíduo co-dependente a tentar aliviar o afecto 

negativo. Este mecanismo ocorre mesmo quando o indivíduo co-dependente sabe que permitir 

ou reforçar o outro não está no melhor interesse de ambos. Para os autores a co-dependência 

pode ser caracterizada por dificuldades cognitivas e emocionais. Deste modo, o indivíduo co-

dependente pode ter uma capacidade limitada para colocar o aspecto emocional daquilo que 

está a sentir (empatia) numa perspectiva alargada, não conseguindo modular a sua empatia 

adequadamente devido a uma disfunção na via empática cognitiva. A última seria 

filogeneticamente mais recente que a via empática emocional e iria modular a resposta 

empática. 

Vários estudos demonstram, ainda, o papel desempenhado pelos neurotransmissores e 

hormonas no comportamento social. A dopamina e a serotonina estão envolvidas em atitudes 

e comportamentos pró-sociais. A última pode, ainda, desempenhar um papel importante na 

co-dependência ao aumentar a aversão em fazer mal aos outros. A hormona oxitocina está 

relacionada com as tomadas de decisão social e comportamentos de confiança. A arginina-

vasopressina desempenha um papel na regulação do comportamento social incluindo na 

vinculação precoce e criação de vínculos sociais. A libertação destas hormonas ou a 

combinação elevada das duas reforça o comportamento pró-social, podendo sobrepor-se à 
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capacidade de discernimento da pessoa e levá-la a manifestar, de seguida, um comportamento 

permissivo (McGrath & Oakley, 2012).  

Os avanços científicos têm permitido elucidar vários mecanismos neurobiológicos 

subjacentes ao comportamento social. Apesar de muito já ter sido descoberto, os autores 

referem a existência de um longo caminho a percorrer até ao completo esclarecimento de 

todos os mecanismos envolvidos nestes processos, particularmente nos que concernem ao 

comportamento co-dependente. 
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Capítulo VII 

VII. 1. Conclusões  

Este trabalho teve como objectivo clarificar e sistematizar os vários aspectos que caracterizam 

a co-dependência, no domínio do relacionamento conjugal com um indivíduo dependente de 

substâncias.  

Entendemos que a abordagem desta problemática deve, como inicialmente defendido, ser 

realizada com base na compreensão dos mecanismos evolutivos, genéticos, neurobiológicos, 

socioculturais e psicológicos envolvidos.  

Ao longo do trabalho, fomos confrontados com algumas dificuldades, desde o ponto de 

partida – escolha do nome para este tipo de dependência, até ao ponto de chegada – concluir 

que existem vários campos que carecem de maior investigação científica. 

O relacionamento entre indivíduos co-dependentes e dependentes de substâncias, à 

semelhança dos relacionamentos em geral, parece iniciar-se pela aproximação de sujeitos que 

partilham experiências de vida semelhantes. Este tipo de relacionamento parece servir os 

propósitos dos dois intervenientes e assenta principalmente na manutenção da 

disfuncionalidade da interacção, inviabilizando o desenvolvimento de uma situação de 

interdependência saudável.  

Encontrámos na concepção de co-dependência de Wright e Wright (1991, 1995, 1999), 

dividida em dois sub-tipos – endógena e exógena, a melhor explicação para esta problemática.  

Consideramos a co-dependência endógena como uma dependência sem substâncias, ou seja a 

“verdadeira” co-dependência. Esta tem origem nas relações precoces e levantamos a 

possibilidade de ser caracterizada por uma propensão à manifestação de traços de 

personalidade borderline, narcísicos e dependentes e de mecanismos de defesa imaturos e 

neuróticos e, ainda, de estar relacionada com um tipo de vinculação insegura – evitante ou 

ansioso/ambivalente. 

A co-dependência exógena será um tipo de co-dependência “reactiva”, ou seja, fruto das 

estratégias utilizadas pela mulher, quer para ajudar o parceiro dependente de substâncias, quer 

para alcançar e manter um relacionamento de interdependência. Levantamos a possibilidade 
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de estas mulheres apresentarem organizações de personalidade mais saudáveis, mecanismos 

de defesa mais maduros e uma vinculação de tipo seguro. 

Do nosso ponto de vista, não considerar estes dois sub-tipos de co-dependência como 

variáveis independentes poderá constituir a melhor explicação, além das metodologias de 

estudo diferentes, para a ausência de consenso entre os autores relativamente ao tipo de 

vinculação característico da co-dependência. 

Entendemos que, após o desenvolvimento de um relacionamento co-dependente, quer seja 

uma co-dependência endógena ou exógena, existe manifestação de um conjunto de 

comportamentos típicos (e.g., comportamento repetitivo e sem controlo; sinais e sintomas de 

abstinência; prejuízos físicos, sociais e financeiros). Estes comportamentos, apesar de 

diferirem em relação ao objecto de investimento, aproximam o relacionamento co-dependente 

a uma dependência com substâncias. No entanto, salientamos que as mulheres co-dependentes 

do sub-tipo exógeno parecem ter maior facilidade na identificação das suas dificuldades e na 

introdução de mudanças, o que lhes permitirá atingir formas mais saudáveis de 

relacionamento interpessoal.  

Futuramente é nossa intenção desenvolver trabalho de investigação nesta problemática, 

orientada para o esclarecimento das principais dificuldades encontradas nesta reflexão e para 

a identificação das organizações de personalidade, mecanismos de defesa e estilos de 

vinculação associados aos dois sub-tipos de co-dependência. Para tal, iremos partir das 

seguintes hipóteses:  

1) As mulheres co-dependentes do sub-tipo endógeno apresentam estilos de vinculação 

inseguros - evitante ou ansioso-ambivalente; 

2) As mulheres co-dependentes do sub-tipo exógeno apresentam estilos de vinculação de tipo 

seguro;  

3) As mulheres co-dependentes do sub-tipo endógeno manifestam traços de personalidade 

borderline, narcísicos ou dependentes e maior tendência à psicopatologia, quando comparadas 

com as mulheres co-dependentes do sub-tipo exógeno que apresentam organizações de 

personalidade mais saudáveis e consequentemente menor propensão ao desenvolvimento de 

psicopatologia. 
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4) As mulheres co-dependentes do sub-tipo endógeno apresentam maior imaturidade e 

utilizam mecanismos de defesa imaturos ou neuróticos, quando comparadas com as mulheres 

co-dependentes do sub-tipo exógeno que utilizam mecanismos de defesa mais maduros.  

Do nosso ponto de vista a promoção de investigação científica nesta área é de grande 

importância. Em primeiro lugar, considerando que uma melhor compreensão da co-

dependência poderá possibilitar no futuro o desenvolvimento de estratégias preventivas. Em 

segundo lugar, contribuindo para a compreensão de alguns mecanismos envolvidos nesta 

dependência, nomeadamente neurobiológicos, que ainda não foram totalmente esclarecidos. 

Em terceiro e último lugar, porque a modificação do comportamento co-dependente irá 

coadjuvar o sucesso do tratamento dos indivíduos dependentes de substâncias.  

Entendemos que, tal como noutras dependências, a investigação nesta área para além de visar 

compreender os motivos pelos quais são desenvolvidos relacionamentos co-dependentes, terá 

como objectivo esclarecer porque é que as pessoas os mantêm, apesar de existirem claras 

evidências de prejuízo para o seu bem-estar. 
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