
 

Modelos Familiares (valores e práticas): 
• Valorização dos afectos, em detrimento das instituições 

(família relacional); 
• Família como lugar de realização pessoal (família 

individualista); 
• Valorização das dinâmicas comunicacionais; 
• Valores de simetria dos papéis masculino e feminino; 
• Norma democrática e afectiva na relação entre mais velhos 

e mais novos (v.g. pais/filhos). 

 
Valores sociais e representações da sociedade: 

• Novas questões sociais, à escala mundial (direitos humanos, 
ambiente, protecção dos animais). Participação social através de 
associações (voluntariado), mas sem carácter partidário. 

• Reacção positiva às mudanças recentes nos valores e práticas 
familiares (v.g. papel da mulher na sociedade e na família); 

• 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. 

 
 

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

• Família de origem: dinâmicas bastião/ paralelas; modelos 
de género rígidos/ menos rígidos;  

• Socialização religiosa: pais praticantes:  escola (não 
religiosa), coord. por oposição; escola religiosa e outras 
instâncias religiosas: coooperação. Pais não praticantes: 
escola não religiosa: oposição; escola religiosa: delegação 

• Trajectória familiar : Individualização de Ego, face à 
família de origem (nuclearização); 

• Crise do Self: crise familiar  (vg. divórcio); crise existencial 
(nihilismo) 

• Forte individualização: independência económica forte; 
autonomia conjugal forte; autenticidade forte 

 
 

Figura 7 - IDEAL-TIPO DA IDENTIFICAÇÃO COM O CLUC 

Trajectória de classe intrageracional 
 

• Meio social de origem: Velhas e novas classes médias. A escolarização 
dos filhos e das filhas é representada como meio de mobilidade social. 
Burguesia agrária: o modelo familiar para as filhas é mais rígido (v.g. 
casamento), mas não inibe a representação do ensino superior 

• Trajectória intrageracional: trajectória de mobilidade social de longo 
alcance através da escolaridade de nível superior e profissão. 

 
• 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 ético-emocional  
• CLUC como lugar de reflexão que permite a consciência e a 

valorização da singularidade do próprio percurso de Ego, bem 
como de uma consciência individual crítica (pólo ético) 

• CLUC como lugar de elaboração intelectual das emoções 
que, à semelhança da psicoterapia, permite resolver a crise 
emocional (crise de papéis familiares ou crise existencial) 
(pólo emocional) 

 
Ethos Religioso: 

Dim. Ideológica: lei da evolução espiritual (v.g. reencarnação);   
concepção monista do universo; lei do amor 
Dim. Intelectual: conhecimentos teosóficos muito 
aprofundados 
Dim. Ritualista: ritual do Plenilúnio (de Junho) 
Dim. Experiencial: experiência do Uno (v.g. de pertença  ao 
cosmos) 
Dim. consequencial: auto-aperfeiçoamento: novo projecto do 
Self (nova relação consigo próprio, com os outros, com o 
cosmos). Novo equilíbrio mente/corpo; vegetarianismo. 
 

Legenda:               Relações mais significativas para explicar a afinidade espiritual 
           Relações relativas ao contexto de classe 


