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FAMÍLIAS DE TOXICODEPENDENTES, VALORES SOCIAIS E PERCURSO
TERAPÊUTICO – UM CONTRIBUTO PARA A INVESTIGAÇÃO

MARIA ALICE CALDAS MATOSO

RESUMO: No âmbito da dissertação de Mestrado e recorrendo a

metodologias qualitativas baseadas em análise comparativa de conteúdo

de entrevistas, a autora relaciona o tipo de Valores Familiares, do Trabalho

e Político-sociais com o desfecho do processo terapêutico de vinte famílias

seguidas pela Equipa de Terapia Familiar do Centro de Atendimento a

Toxicodependentes do Restelo. 

Considera-se que os valores, enquanto constructos orientadores de

comportamentos podem ou não ser facilitadores de mudanças relacionais

e de estilos de vida inerentes ao sucesso da terapia, que não se define

apenas pela abstinência de drogas.

Conclui-se que as famílias que obtiveram sucesso no tratamento têm

posições mais flexíveis e participativas, que reflectem valores pós-

-materialistas ou mistos e menos tradicionais face à condução da vida

privada e relações familiares mas preferem processos educativos menos

permissivos do que as de insucesso. São também menos conservadoras e

mais mobilizadas para a participação social e cívica, em partidos políticos,

associações e sindicatos.

Ambos os grupos de famílias conceptualizam o trabalho como um misto

de dever e realização mas, no que se refere às práticas, os filhos de

sucesso referem realização e satisfação profissional enquanto que apenas

uma minoria dos de insucesso está inserida profissionalmente.

Palavras-chave: Valores materialistas e pós-materialistas; Educação;

Toxicodependentes; Terapia Familiar. 

RÉSUMÉ: Dans le cadre de la dissertation de la maîtrise et en utilisant des

méthodologies qualitatives basées dans une analyse comparative du

contenu des interviews, l’auteur rapporte le type de Valeurs Familiales, du

Travail et Politiques et Sociaux avec la solution du procès thérapeutique de

vingt familles accompagnées par l’Équipe de Thérapie Familiale du Centre

de Soins pour des Toxicomanes au Restelo. 

On considère que les valeurs, tandis que constructos d’orientation des

comportements peuvent ou non, être facteurs de facilitation de

changements relationnels et de styles de vie inhérents au sucés de la

thérapie, qui ne se définit pas seulement par l’abstinence des drogues.

On peut conclure que les familles qui ont eut du sucés dans le traitement

ont des positions plus flexibles et participantes, qui réfléchissent des

valeurs post-matérialistes ou mixtes et moins traditionnelles, face à la vie

privée et aux relations familiales, mais elles préfèrent des procès

éducationnels moins permissifs que ceux de l’insuccès. Elles sont aussi

moins conservatrices et plus mobilisées pour la participation sociale et

civique, en partis politiques, associations et syndicats.

Les deux groupes de familles conceptualisent le travail comme un

mélange de devoir et réalisation, mais, dans ce qui concerne les pratiques,

les fils du sucés se rapportent à la réalisation et satisfaction

professionnelle, tandis qu’à peine une minorité de ceux liés à l’insuccès

est insérée professionnellement.

Mots-clé: Valeurs matérialistes; Valeurs post-matérialistes; Éducation;

Toxicomanes; Thérapie familiale.

ABSTRACT: In the ambit of the Master’s degree and using qualitative

methodologies based on the comparative analysis of the interviews’

content, the author links the type of Family, Work and Social-politics

Values to the conclusion of the therapeutic process of twenty families

followed up by the Family Therapy Team of the Drug Addiction Treatment

Centre in Restelo.

We consider that the values, whereas behaviours’ guiding constructos,

can or cannot facilitate relational and life style changes inherent to the

therapy success, which is not only defined by drugs abstinence.

Families, that obtained success in treatment, have more flexible and

participative positions, which reflect post-materialistic or mixed values

and less traditional towards private life and family relationships, but prefer

less permissive educational processes than those of failure. They are also

less conservative and more motivated for social and civic participation in

political parties, associations and unions.

Both family groups conceive the work as a mixture of self-fulfilment and

professional satisfaction, whereas, only a minority of in the failure group,

is professionally inserted.

Key Words: Materialistic values; Post-materialistic values; Education;

Drug addicts; Family therapy.



1. INTRODUÇÃO

Os valores, definidos na dimensão cognitiva, como crenças
caracterizadas pela prescritividade e idealidade,
desempenham um papel na definição de normas morais e
ajustamento entre indivíduos e contextos sociais, sendo
definidos como “sistemas de disposições e orientações
interiorizadas pelos actores que, ao mesmo tempo,
sintetizam experiências passadas, guiam e justificam os
seus comportamentos” (Almeida, 1990: 1). Reflectem “ex-
pectativas, socialmente compartilhadas, que os indivíduos
têm sobre o modo como os outros esperam que cada um se
deve comportar” (Pais, 1998: 19) e estabelecem normas
que regulam a vida social. Regulamentam a conduta geral
e organizam-se hierarquicamente, tornando determinadas
formas de pensar, agir ou sentir mais desejáveis que
outras.
Na dimensão afectiva, que enfatiza o seu processo de
transmissão, são definidos como “sistemas de
representações sociais ou ideologias que os indivíduos
interiorizam, por efeito de socializações diversas” (Pais,
1998: 193). Ambas as dimensões se integram nos processos
do desenvolvimento de auto-estima, que é incrementada
quando o sujeito se comporta de acordo com os seus
valores. Estes, são “expressão de sistemas organizados e
duradouros de preferências, enquanto representações e
avaliações cognitivas, igualmente estruturadas, de
realidades, processos e situações” (Almeida, 1990:1), o que
lhes dá um carácter de relativa estabilidade, embora não
sejam estáticos.
Referimo-nos a valores, enquanto princípios abstractos que
guiam ou justificam as atitudes, opiniões e
comportamentos configurando, a nível individual, diversos
factores de ordem cognitiva, afectiva e motivacional e, a
nível social, factores económicos e institucionais,
estabelecendo significados para os contextos sociais e
relacionais em que emergem, actualizando-se na
complexidade destas interacções e expressando dinâmicas
conflituais (Vala et al., 2003).
A sua evolução que se verifica, actualmente em contextos
de quadros societais de mudança e risco, marcados pela
globalização, atinge os vários domínios da existência e
acção dos actores, nomeadamente a área familiar, a esfera

do trabalho e a dimensão político-social.
Procurámos relacionar a temática dos valores sociais,
enquanto motivadores e orientadores de comportamentos,
com a problemática da toxicodependência, uma vez que
através da prática clínica constatamos que o sucesso do
tratamento é frequentemente imprevisível e implica, para
além da abstinência de drogas, transformações nos
comportamentos dos sujeitos, dinâmicas e comunicação
familiar, bem como a criação ou recriação de objectivos que
confiram sentido à sua existência.

2. METODOLOGIA 

2.1 Objecto do estudo
Comparação dos sistemas de valores familiares, profissio-
nais e político-sociais de famílias que participaram num
processo de terapia familiar
Famílias “de sucesso”, cujos filhos, abstinentes de heroína,
cocaína ou medicação de substituição há dois ou mais
anos, estão inseridos profissionalmente ou em situação de
desemprego circunstancial.
Famílias “de insucesso”, cujos filhos não chegaram a ficar
abstinentes de heroína ou cocaína, ou recaíram nos últimos
dois anos, estando actualmente a consumir drogas ou a fazer
terapias de substituição, inseridos ou não profissionalmente. 

2.2 Hipóteses Formuladas
A) As famílias de sucesso apresentam, em termos de
valores sociais, posições mais moderadas quanto às
relações familiares, condução da vida privada, participação
político-social e esfera do trabalho, do que as de insucesso
que apresentam posições mais extremadas, quer de
modernidade, quer de tradicionalismo.
B) Nas famílias de sucesso poderão ser encontradas, entre
pais e filhos, áreas de sobreposição de valores, mas
também áreas em que os valores não se sobrepõem, não
originando, geralmente, essas divergências, disfunções nos
processos de comunicação.
Nas famílias de insucesso, poderemos encontrar diferenças
ou sobreposições mais acentuadas nos valores, associadas
a processos educativos mais permissivos, autoritários ou
inconsistentes, sendo, nestas famílias, os estilos de
comunicação menos funcionais. 
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2.3 Modelo de análise
Tomámos por referência, num primeiro nível, a estrutura
social, no pressuposto de que as relações sociais ocorrem
em contextos marcados pelas diferentes classes sociais dos
seus protagonistas. 
Procurámos ver que estilos de comunicação e atitudes face ao
processo terapêutico reflectem as famílias em estudo, bem
como a forma como estes se associam a determinados qua-
dros de valores no plano familiar, profissional e político-social. 
As concepções e práticas poderão ser, de acordo com a
tipologia de Inglehart (1977) e adoptada nos actuais
estudos de valores europeus (2003), de cariz tradicional,
associadas a quadros de valores materialistas, veiculados
através de estratégias estatutárias e estilos educativos
autoritários, ou de modernidade, associadas a quadros de
valores pós-materialistas, veiculados através de estratégias
contratualistas e estilos educativos permissivos.

2.4 Opções Metodológicas
Estudo de dois grupos homólogos de dez famílias de
características pessoais e socioprofissionais diversificadas,
com e sem sucesso no processo terapêutico.

2.5 Acesso aos observáveis
Indicação dos terapeutas da Equipa de Terapia Familiar do
CAT do Restelo.

2.6 Procedimentos de recolha de informação
Questionário individual a pai e mãe para caracterização
social e identificação da tipologia familiar. 
Entrevista individual semi-estruturada a mãe, pai e filho,
com recurso a alguns “cenários”, cuja opção implica a
prevalência de determinado tipo de valores.

2.7 Objectivos das entrevistas
Captar representações e práticas dos entrevistados relati-
vamente à esfera da família, dimensão do trabalho e área
político-social. 
Captar algumas dimensões relativas ao consumo de drogas
e processo terapêutico, relacionando-as com dinâmicas e
valores familiares. 
Elaborar genogramas, sublinhando traços biográficos
significativos na trajectória familiar.

2.8 Tratamento e análise da informação
Análise de conteúdo dos depoimentos.
Análises comparativas de: 

• Famílias de sucesso e de insucesso;
• Geração dos pais e dos filhos; 
• Filho e respectivos progenitores.

3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO

3.1 Modelos de interacção familiar (1)

Não se verifica relação entre tipo de interacção familiar e
sucesso do tratamento, predominando em ambos os
grupos, homólogos no que se refere à sua constituição e
características, as identificações com os tipos Associativo e
Companheirismo, confirmando-se a relação estabelecida
por Kellerhalls (1984) entre tipos de família e grupos socio-
profissionais. 
Confirma-se em muitos casais a discrepância de perspec-
tivas do homem e da mulher, verificada noutros estudos,
quanto à percepção do modelo de interacção familiar, já
que as tipologias, avaliadas através de grelhas de carácter
subjectivo, dão mais conta das representações subjacentes
às práticas, do que destas em si mesmas (Aboim, 2004).

3.2 Características familiares e socioprofissionais
As famílias de sucesso apresentam maior estabilidade na
composição, trajectórias e dinâmicas conjugais de pais e
filhos. Estes estão integrados profissionalmente, habitando
vários autonomamente. 
As famílias de insucesso apresentam maior instabilidade
nas suas trajectórias e dinâmicas, estando a maioria dos
filhos desempregados e coabitando com os pais. 

3.3 Factores de dependência
Enquanto que as famílias de sucesso evidenciam a
importância factores intra familiares, como os educativos,
no processo da dependência, as de insucesso valorizam
sobretudo os factores extra familiares, como as más
companhias. Esta observação sugere que, nos casos bem
sucedidos, conforme refere Ausloos (1996), tenha sido
possível, através de circularidade, aumentar a informação e
consciencialização da família acerca do seu funcionamento
e dinâmica e contribuído para a efectivação de algumas
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mudanças relacionais, com impacto e consequências
positivas no processo de tratamento.
“ [O consumo foi causado pelo] nosso afastamento e uma
grande liberdade que lhe dávamos. Adquiriram uma certa
autonomia, fruto da nossa maneira de pensar, achávamos
que era bom para a educação deles” (Elias p.s.).
“Fui atrás de pessoas com quem me relacionava... fui para a
cocaína...fui trabalhar à noite e ficávamos ali entre colegas
a fazer aquela brincadeira... a noite traz muito isso”
(Catarina f.i.).

3.4 Avaliação do processo terapêutico
Membros de famílias de sucesso e insucesso referem que a
terapia contribuiu para o aumento de conhecimentos sobre
questões inerentes ao consumo de drogas e ao tratamento,
melhoria da comunicação e dizem ter gostado da experiência
que produziu alteração nos comportamentos da família,
maior segurança, tranquilidade ou confiança, esperança de
sucesso, apoio e diminuição de recaídas.
“Ele saía daqui mais satisfeito, todos falávamos mais e ele
abria-se porque a Dr.ª puxava por ele...aprendíamos a gerir
as coisas, a falar; há coisas que às vezes acertámos aqui. O
marido é o feitio do filho, muito calado, reservado, pode
desconfiar mas não diz, desde que veio abriu-se mais um
bocado” (Leonor m.i.);
“Foram importantes estes encontros, em casa ele não
resolvia o problema; aqui mesmo lhe disse: Não tomas mais
nada. Foi importante ser aqui...Onde se toma uma decisão
sobre religião é na igreja. Cumpríamos tudo o que aqui se
combinava, eu não sabia como conduzir isso, era tudo feito
como aqui se combinava, saía daqui esclarecido, desde que
as coisas fossem aqui ditas eu não tinha opção senão
cumprir. A Dr.ª tinha um certo humor que nos punha à
vontade” (Júlio p.s.); 
“Nós tínhamo-nos separado e aquelas sessões em conjunto
foram as primeiras vezes que nos encontrámos; isto liga
aquele processo a um relacionamento da família de uma
forma nova; tínhamo-nos separado, falávamos vagamente e
depois participámos em conjunto naquele processo. Se não
tivesse havido este problema com o Martim a minha relação
com a Cecília era muito mais distante. Aquilo criou um novo
tipo de relação” (Jorge p.s.).
Constata-se que nas famílias de sucesso o tratamento

introduziu mais transformações no funcionamento da família
e nas dinâmicas interaccionais do que nas de insucesso,
tendo sido os ajustamentos nos estilos educativos no
subsistema parental e o investimento do pai considerados os
factores mais determinantes no êxito da terapia.
As famílias de insucesso referem que a terapia permitiu
sobretudo aquisição de conhecimentos acerca do problema
e foi facilitadora da comunicação.
Em ambos os grupos é feita referência a sentimentos de
maior tranquilidade, segurança e esperança associados ao
estabelecimento da relação terapêutica. 
“Eu nunca tinha tido uma experiência assim, todos em
conjunto nunca tínhamos ido; foi a demonstração progressiva
da possibilidade de resolver o problema; de início havia uma
certa descrença e foi a constatação progressiva de que era
possível. Isto foi sentido por todos” (Jorge p.s.). 
A maioria das mães, dois pais e três filhos de insucesso
referiram também aspectos negativos da terapia, sobre-
tudo frustração por se empenharem e não ter resultado,
angústia provocada pelo confronto com informações
dolorosas obtidas no decorrer das sessões de terapia e a
dificuldade em cumprir o que se combinava.
“Nem sei que lhe diga, ele pede-me e eu venho porque não
quero falhar, não sinto grande benefício mas quero
colaborar; eu fui daqui doente porque não sabia certas
coisas que soube aqui. Choca-me a maneira como o pai fala
com ele que é mesmo abaixo de cão” (Sandra m.i.);
“Quando ele estava pior era complicado, às vezes vinha cá

ter e ele não vinha. Vinha para cá nervosa, ia nervosa,
chegava à noite e havia discussão. Aqui falava-se em
conjunto mas o meu marido vinha cá pouco, não colaborava;
nisto tivemos muita dificuldade em nos acertarmos os dois”
(Adriana m.i.).

3.5 Valores sociais, representações e práticas
Em ambos os grupos e gerações, encontrámos semelhan-
ças, provavelmente decorrentes de os grupos serem
homólogos, quanto à sua constituição e características,
mas também diversidade de valores.
A diversidade poderá ser explicável pela interferência das
representações na vivência e desfecho do processo
terapêutico, bem como pela forma como a Terapia Familiar,
enquanto experiência marcante, contribuiu para uma
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reconfiguração de valores, com reflexo também em
algumas práticas, num processo dinâmico e recursivo. 

4. ESFERA DA FAMÍLIA

4.1 Representação da família
Grande parte dos entrevistados atribui à família a maior
importância como instância de socialização. Apenas alguns
elementos de famílias de sucesso, militantes num partido
de esquerda dão, neste âmbito, prioridade à política, à
escola ou ao trabalho, embora evidenciem também o papel
afectivo e de entreajuda familiar. 
[A família é] “o mais importante” (Mário f.s.), “o ponto principal”
(João f.s.), “a coisa melhor, a primeira coisa no mundo” (Jacinto
p.s.), “o cartão de identidade” (Susana f.s), “reduto protector,
quando fora as coisas tremem” (Leonilde m.s).
Mães e pais de sucesso têm uma representação mais
positiva e optimista face às actuais evoluções e mutações
da família, referindo que sempre houve várias formas de
viver em família e que isso “depende das famílias em
qualquer época” (Leonor m.s.), ou que “não há uma família
hoje em dia, são várias famílias porque há várias formas de
se viver em família”, que “agora há muitos divórcios,
formam-se várias famílias duns lados e doutros; tem é que se
encarar isso doutra forma; quando as pessoas são bem
formadas, não vai haver grandes problemas com isso”
(Joana m.s.), considerando que “os pais são mais
atenciosos, conversam mais com os filhos; antigamente o
relacionamento era mais severo” (João p.s.). 
Os acontecimentos mais marcantes da vida familiar dos
entrevistados de ambos os grupos relacionam-se com o
consumo de drogas e são também, nas famílias de sucesso,
os decorrentes do tratamento.
“O que mais marcou a família foi a droga, acaba por não se
dar importância a outras coisas. Se eu me tratar fico feliz
porque vai abrir um espaço para outras coisas.” (Licínio f.i.);
“As mudanças [marcantes foram] decorrentes da droga e do
tratamento, que marcaram e de que maneira! O tratamento
deu-nos outra tranquilidade e ele tornou-se mais
responsável. São estes os dois marcos” (Jorge p.s.).

4.2 Representações de conjugalidade
A representação da conjugalidade de ambos os grupos de

famílias condiz em absoluto com os resultados obtidos em
Portugal nos estudos de Valores Europeus de 1990 e 1999
acerca destas representações, que valorizam a qualidade
intrínseca da relação e da comunicação do casal em
detrimento dos aspectos instrumentais.
Tem subjacente, nalguns casos e apenas nas famílias de
sucesso, o conceito de amor – confluente.(2)

[Aceito as relações extra-conjugais] “se for com o
conhecimento de ambos; se não se enganam não há
infidelidade” (Januário f.s.).
Na concepção das famílias de insucesso, mais tradicional,
predomina o conceito de amor-romântico. 

4.3 Valores e práticas familiares
É usual o reconhecimento da legitimidade da união de
facto, divórcio, sexualidade pré-conjugal e a diluição da
tradicional divisão sexual de papéis, em ambos os grupos.
Relativamente a algumas dimensões, as representações
dos filhos são menos tradicionais, independentemente do
sucesso da terapia. 
No entanto, globalmente, as famílias de sucesso parecem
ser mais flexíveis e menos tradicionais, o que se evidencia
pela forma como se referem às relações extra-conjugais,
homossexualidade e também às práticas relativas aos
papéis de género. 
[A homossexualidade] “não me agrada, seduz ou fascina, mas
é uma opção, uma coisa privada, um direito” (Jorge p.s.). 
“Acho que [a homossexualidade] é uma doença que já
nasce com a pessoa, é pior até que a droga, porque dessa
eles se quiserem tratam-se...se fosse meu filho o que havia
de fazer? Tinha que o aceitar como o aceito com droga, mas
que tinha desgosto tinha” (Leonor m.i.).
Referem, ainda, em ambas as gerações, maior co-respon-
sabilização de homens e mulheres no desempenho de
tarefas domésticas e cuidados aos filhos.
“As tarefas são feitas pelos dois; podem chegar a um acordo
para dividir as tarefas por quem as faz melhor, mas com
sinceridade, não é a ver quem foge” (Martim f.s.). 
[As tarefas] “competem à mulher que está dentro do
assunto, o homem pode ajudar” (Luís p.i.).
“Ambos [cuidámos dos filhos], passei muitas noites sem
dormir com ele ao colo” (Rui p.s.).
“Os filhos são da mãe; qualquer mulher, se tiver que
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escolher quem é que morre lá em casa, opta mais pela vida
do filho que pela do marido” (João p.i).

4.4 Valores e estilos educativos
As qualidades prioritárias a transmitir aos filhos pressupõem
geralmente valores mistos; no entanto, em pais de insucesso
é maior a identificação com valores materialistas. (3)

Alguns pais e mães de sucesso, mais consensuais entre si,
preferem estratégias e estilos mais normativos do que os
de insucesso. 
Em famílias de insucesso, verifica-se que algumas mães
preferem estilos educativos menos permissivos do que pais
e filhos. Sendo o tempo de consumo destes filhos
prolongado e, tendo estes mantido com as respectivas mães
uma maior proximidade do que com os pais, é possível que,
em alguns casos, estas, por cansaço e frustração tenham
evoluído para atitudes menos flexíveis e mais normativas, o
que teria sido, eventualmente, acompanhado por uma
evolução dos pais no sentido inverso e corresponderia a
uma mudança de primeiro grau que, mantendo inalterável a
estrutura do sistema (Alarcão, 2002), não facilitou o sucesso
do tratamento, mas a continuidade do consumo de drogas
como um mecanismo substitutivo da equilibração do
sistema familiar (Ausloos, 1982).

4.4 Comunicação familiar
Predomina a comunicação funcional em ambos os grupos.(4)

Apenas difere acerca da temática da toxicodependência,
assumindo, nesse caso, nas famílias de insucesso formas
menos funcionais (desacordo dos pais/silêncio do filho). 

5. DIMENSÃO DO TRABALHO

5.1 Concepções e práticas
Em geral, o trabalho é conceptualizado como dever mas
com uma forte componente de realização, que é em si
mesma motivadora.
Quanto aos filhos, os de sucesso, mais inseridos, realistas
e satisfeitos, dão relevo às características extrínsecas do
trabalho, nomeadamente o bom ambiente, enquanto que
os de insucesso valorizam as características intrínsecas,
particularmente a realização que idealizam e vários ainda
não experimentaram.(5)

Destes, a maioria está desempregada, insatisfeita e alguns
confundem trabalho e hobby, ao contrário do que acontece
com os de sucesso, empregados, geralmente satisfeitos
com a profissão.
“Andava a gatinhar e à procura de tomadas para meter os
dedos; tenho um buscapólos desde os seis anos, apanhei
alguns choques” (João, electricista, f.s.).  
“Não sei, não tenho nenhum sonho, porque até isso a droga
tira; os sonhos são resultado de vivências e a droga tira as
vivências” (Renato f.i.).

6. ÁREA POLÍTICO-SOCIAL

6.1 Participação cívico-política
A maioria dos entrevistados vota e está de acordo com a
legitimidade da greve e da participação em acções políticas
extra eleitorais.
Contudo, as famílias de sucesso são mais participativas
nestas acções e também mais mobilizadas para a partici-
pação social e cívica, em associações e sindicatos; vários
elementos militam num partido de esquerda, não havendo
casos de inscrição partidária em famílias de insucesso. 

6.2 Valores e posicionamento político
Na maioria de famílias de sucesso prevalece o auto-
posicionamento de esquerda, tomando-se como referência
a oferta político-partidária e verifica-se maior identificação
ideológica entre filho e progenitores.
Nas famílias de insucesso a maioria dos elementos auto-
posiciona-se ao centro, referindo vários ser de direita.
[A esquerda] “vai de encontro ao que passei: miséria”
(Carlos p.s.). 
“O centro concilia e equilibra pontos de vista” (Lurdes m.i.). 
Parecem também ser mais conservadores, o que se
evidencia pelo tipo de objectivos que priorizam para o país,
a opinião face aos imigrantes e face à desigualdade racial.
“Existe alguma diferença [entre brancos e outras raças],
embora eu não seja propriamente racista” (Joaquim p.i.).

6.3 Verificação das hipóteses formuladas
A) As famílias de sucesso têm posições mais flexíveis e
participativas, que reflectem valores menos tradicionais do
que as de insucesso, na condução da vida privada e
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relações familiares. Apesar de uma perspectiva mais
tradicional quanto à instituição casamento, pais e filhos são
mais flexíveis e tolerantes, pondo menos restrições às opções
e à liberdade individual, o que se evidencia pela forma como
conceptualizam a conjugalidade e se referem à homosse-
xualidade, relações extra conjugais e práticas relativas a
papéis de género: defendem a compatibilidade entre o papel
expressivo e instrumental da mulher sendo os homens deste
grupo, em ambas as gerações, mais participativos nos
trabalhos domésticos e cuidados aos filhos. 
Nas famílias de insucesso observam-se valores mais
tradicionais, não se verificando casos de posições extre-
madas de modernidade.
B) Ambos os grupos conceptualizam o trabalho como um
misto de dever e realização. 
Relativamente às práticas, enquanto que os filhos de
sucesso referem realização e satisfação profissional, só uma
minoria dos de insucesso está inserida profissionalmente. Os
de sucesso, mais inseridos, realistas e satisfeitos, dão relevo
às características extrínsecas do trabalho, nomeadamente o
bom ambiente, enquanto que os de insucesso valorizam as
características intrínsecas, particularmente a realização que
idealizam e ainda não experimentaram.
Destes, a maioria está desempregada, insatisfeita e alguns
confundem trabalho e hobby, ao contrário do que acontece
com os de sucesso, empregados, geralmente satisfeitos
com a profissão, nalguns casos investida durante o
tratamento.
Quanto à participação cívico-política, embora a maioria dos
entrevistados vote e esteja de acordo com a legitimidade
da greve e da participação em acções políticas extra
eleitorais, as famílias de sucesso são menos conservadoras
e mais participativas nestas acções e também mais
mobilizadas para a participação social e cívica, em
associações e sindicatos; nestas, existe maior identificação
ideológica entre filho e progenitores e vários elementos
militam num partido de esquerda, não havendo casos de
inscrição partidária em famílias de insucesso, cuja maioria
dos membros se autoposiciona ao centro. 
C) Embora se encontre frequentemente, nos dois grupos,
semelhança de valores entre o filho e ambos os
progenitores ou apenas a mãe, nas famílias de sucesso é
mais evidente a semelhança existente entre filho e pai

quanto a estas representações e, nas de insucesso, a
divergência entre o filho e ambos os progenitores. 
D) A comunicação é geralmente funcional nos dois grupos
de famílias, conseguindo-se acordos, consensos ou
aceitando-se as diferenças. 
Apenas relativamente ao tema da toxicodependência
difere: nas famílias de sucesso reflecte um maior consenso
dos pais, considerado determinante no tratamento; nas de
insucesso desacordo entre pai e mãe ou acordo entre estes
e bloqueio da comunicação através do silêncio do filho. 
E) Algumas famílias de sucesso concordam com processos
educativos mais normativos, que veiculam valores mistos,
sendo as de insucesso, geralmente mais permissivas e
veiculando predominantemente valores materialistas.
Nestas, alguns membros referem inconsistência nas
atitudes parentais, sendo as mães mais normativas do que
os pais. 

Contacto:
Maria Alice Caldas Matoso
Centro de Atendimento a Toxicodependentes do Restelo
Av. do Restelo 36
1400 LISBOA
Tel: 91 974 86 70
E-mail: alice.matoso@gmail.com

NOTAS

(1) Kellerhals (1984), a partir do cruzamento dos eixos coesão
interna e integração externa define quatro tipos de famílias, a
que faz corresponder estratégias educativas ligadas ao modo de
regulação e interacção familiar: família Bastião, caracterizada
por elevada fusão dos seus membros, regulação normativa e
isolamento do exterior; família Paralela, caracterizada por
autonomia dos seus membros, regulação normativa e
isolamento do exterior; família Associação, caracterizada por
autonomia dos seus membros, regulação comunicacional e
abertura ao exterior; família Companheirismo, caracterizada por
elevada fusão dos seus membros, regulação comunicacional e
abertura ao exterior. 
(2) Segundo Giddens (2001) esta forma de amor, que só deve
manter-se enquanto “valer a pena” para ambos os parceiros,
favorece a autonomia e construção de auto-identidade e
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promove a sexualidade mas, ao contrário do amor romântico,
não é necessariamente monogâmico, sendo a exclusividade
sexual apenas relevante na medida em que ambos os
parceiros a achem desejável ou essencial.
(3) De acordo com Inglehart (1977), a cultura que dá
prioridade à satisfação das necessidades económicas e de
segurança e prioriza valores de tipo materialista, está a mudar
para uma cultura que promove a satisfação de necessidades
sociais e de auto-realização e implica o desenvolvimento de
valores pós-materialistas. Esta categorização de valores em
materialistas e pós-materialistas corresponde à de valores de
conservação e mudança (Vala, 1993:227), também designados
por valores tradicionais e de modernidade.
(4) Segundo Alarcão (2002) a comunicação funcional, define-
-se pela capacidade de unir, ligar, pôr em relação os parceiros
comunicacionais e a comunicação disfuncional a que afasta os
parceiros e cria entre eles um ecrã de incompreensão e
ressentimento. 
(5) Segundo Caetano et al. (2003), os valores referentes à
concepção de “trabalho-realização”, com afinidade com valores
pós-materialistas, são intrínsecos, ou expressivos, relacionando-
-se com a própria actividade, sendo em si mesmos motivadores
e estando sob o controlo do sujeito (realização, oportunidade
para responsabilidades e autonomia, reconhecimento e
respeito, desafio, aprendizagem). Os valores ligados à concep-
ção de “trabalho-dever”, baseiam-se em valores materialistas,
sendo extrínsecos, ou instrumentais, encarando o trabalho
como instrumento de prossecução de determinados fins que
lhe são alheios (ser bem pago, espaço de segurança e
oportunidades de promoção, bons horários, boas férias).
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