
               

Modelos Familiares 
• Valorização da dimensão afectiva das relações familiares, em detrimento 

da dimensão institucional; 
• Norma democrática na relação entre mais velhos e mais novos (v.g. 

pais/filhos) e no seio da relação conjugal 
• Valorização das dinâmicas comunicacionais 
• Família como lugar de realização pessoal. Projecto do Self. 
• Papéis de género flexíveis e simétricos. Valorização da participação das 

mulheres na sociedade (v.g. através da profissão) e de uma distribuição 
simétrica das tarefas domésticas. 

 
Valores sociais e representações da sociedade: 

• Trabalho como realização. 
• Projecto social forte: novas questões sociais, vg. desigualdades sociais 

(pobreza à luz da globalização, assimetrias de género). Participação 
social através de associações (voluntariado), sejam ou não enquadradas 
pela Igreja. Carácter político, mas não necessariamente partidário. 

• Valorização do contributo da mulher na sociedade e reivindicação da 
igualdade de direitos. Feminismo. 

• Compreensão social e tolerância face a novas formas familiares (v.g. 
famílias monoparentais e conjugalidade homossexual) e em relação a 
problemas sociais como o aborto e a eutanásia. 

Processo de construção da identidade de Ego (através da 
trajectória familiar  gendered): 

• Família de origem: dinâmicas bastião; modelos familiares 
institucionais;  e sexistas; coordenação com a escola (não religiosa) por 
oposição.  

• Socialização religiosa: Pais praticantes: transmissão do ethos: 
diferenciação de papéis (pai: dim.  ritualista e mãe: dim. experiencial;  
dim. consequencial mais afectiva e individualizada) 

• Relação com  as outras instâncias religiosas: cooperação 
• Trajectória familiar:  individualização face à fam. orig. pelo casamento 

e/ou pela integração em organizações da Igreja Católica 
• Crise do Self (crise de papel familiar lato senso e de identificação com a 

IC.) Evidencia-se a dimensão consequencial do ethos religioso. 
• Reingresso em papel institucional mas vivido de forma singular, não 

estereotipada. 
• Individualização forte: autonomia face à fam. orig e face à Igreja 

Católica pela vivência  singular (não estereotipada) do papel 
institucional e forte autenticidade como fidelidade a si próprio. 
Independência económica. 

 

Figura 8 - IDEAL -TIPO DA IDENTIFICAÇÃO COM O NSI  

Meio social de origem e trajectória de classe intrageracional 
 

• Meio social de origem: pais da burguesia comercial e industrial com 
capital cultural elevado: o modelo familiar para as filhas é mais rígido 
(v.g. casamento), mas não inibe a realização do ensino superior; Velhas 
e novas classes médias, com o ensino básico: a escolarização dos filhos 
e das filhas é representada como meio de mobilidade social. 

 
• Trajectória intrageracional: trajectória de mobilidade social 

ascendente através da escolaridade superior e profissão. Mobilidade 
social por vezes associada à IC (nível elevado de instrução, de capital 
cultural) 

 
• Meio social actual: Novas classes médias com elevado grau de 

instrução e profissões muito qualificadas. (capital cultural 
elevado/capital económico e social acima da média) 

 

Identificação tradicional-ética  
• NSI como lugar de reidentificação com a Igreja Católica (pólo 

cultural ou da tradição) 
• Lugar de reflexão que permite a consciência e a valorização da 

singularidade do próprio percurso de Ego, bem como de uma 
consciência individual crítica 

 
 

Ethos Religioso 
• Dim. ideológica: Igreja mais acolhedora e universal. 
• Dim. intelectual: desvalorizam o estudo literal da Bíblia e 

valorizam a o seu estudo hermenêutico. 
• Dim. ritualista: prática dominical. 
• Dim. experiencial: recolhimento; oração 
• Dim. consequencial: a exigência é ética (determinada pela 

consciência  individual, mais do que pela hierarquia da Igreja 
Católica). 

Legenda:               Relações mais significativas para explicar a afinidade espiritual 

        Relações relativas ao contexto de classe 


