
Resumo 
 
 Esta dissertação procura dar conta do estudo realizado no âmbito do Mestrado em 
Família e Sociedade, sobre as trajectórias de vida dos ex-residentes da Comunidade Terapêutica 
(CT) do Restelo, conducentes ao estilo de vida familiar actual, cerne da investigação. Procura-se 
compreender qual a influência da experiência de tratamento em CT e qual a relação actual com 
o passado de toxicodependência a nível familiar. É um estudo exploratório, apesar de a 
metodologia utilizada ser qualitativa, procurando captar com a maior profundidade possível a 
realidade dos sujeitos. Pode constatar-se, em traços muito gerais, que as trajectórias se fazem 
tendencialmente no sentido da autonomização, relativamente à família de origem, constituindo 
os indivíduos a sua própria família, na qual procuram concretizar o projecto adiado de 
individualização e realização pessoal. O tipo de família tendencialmente constituído é, na linha 
de Kellerhals, o “companheirista”. Na educação dos filhos predomina o estilo “contratualista”, 
procurando não repetir na relação com os filhos padrões familiares considerados como não 
saudáveis. As relações familiares são, em muitas situações, atravessadas pela culpabilidade 
inerente ao passado de toxicodependência. A influência da experiência de tratamento na CT é 
sobretudo evidente na melhoria da relação consigo próprio, por um maior auto-conhecimento e 
aceitação de si, reproduzindo-se esta influência em todas as áreas da vida: na relação com os 
outros (profissionais, familiares ou sociais). Do passado de toxicodependência, para além das 
repercussões relacionais, as repercussões em termos de saúde parecem dominar e obrigar a 
estratégias específicas. 
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Abstract 
 
 This study intends to show the results of the research done into de Master in the area of 
familly and society, about the the ex-residents life’s course of Therapeutic Community (TC) of 
Restelo, that leads to the actual lyfestyle, nucleous of this investigation. We search to 
understand which are the influences of the experience of treatment in TC and the way ex-
residentes are dealing with their drugaddiction past. It is an exploratory study although its 
qualitative metodology, used to catch as deeply as possible, the subjects reality. We can 
conclude, in a very general way, that the trajectories are tendency towards the autonomyof the 
individual, in what concerns to the orientation family . The individuals, inside their own nuclear 
family try to materialize the delayable project of individualization and personal realization. 
 The kind of family constituted is, according to Kellerhals, majority type “the 
companionship”.In the children’s education predominates the “contratual style”, searching the 
subjects not to repeat, in the relationship with their children, unhealthy patterns. Familiar 
relatinships are, in many situations, crossed by the intrinsic guilt to the past drugaddiction. In 
what concerns to the influence of the treatment experience inside TC, it is mostly evident in the 
improvement of self-relationship, by the major self-knowledge and acceptability of himself,  
reproducing this in all the situations of life: relationships among others (professional, familiar 
and social). From the past drugs addiction, above the relational effects, the repercussions in 
terms of health seem to dominate, conducting to specific strategies. 
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