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ANEXO I – BREVE EXERCÍCIO DE COMPARAÇÃO DOS DADOS DO CENSOS, 
RELATIVOS À PERGUNTA SOBRE RELIGIÃO (1991-2001) 

 
 
Os quadros que se seguem apresentam as respostas à pergunta sobre religião incluídas nos censos 
realizados pelo INE em 1991 e 2001.  
 
Duas leituras podem ser feitas desses resultados. A primeira leitura analisa as mesmas respostas, mas as 
percentagens são calculadas tendo em conta o universo da população (respondentes e não respondentes à 
questão). A segunda apresenta-os tendo em conta apenas as respostas válidas, ou seja, analisam-se as 
respostas tendo em conta exclusivamente a população que respondeu. Esta questão torna-se importante na 
medida em que se verificou um aumento significativo da população que respondeu à pergunta da religião 
em 2001.  
 
 
Quadro 1 – População residente em 19911 e 20012 segundo a resposta à pergunta sobre a religião 
(censos INE)  
 
 1991 

N 
2001 

N 
1991 

% 
2001 

% 
Total 8376840 8699515 100 100 
População que não respondeu 1476748 786822 17,63 9,04 
População que respondeu 6900092 7912693 82,37 90,96 
 
 
 
Quadro 1.1 – População residente em 19913 e 20014 segundo a resposta à pergunta sobre a religião 
(censos INE) tendo em conta o total da população (incluindo quem não respondeu 
 

 
1991 

N 
2001 

N 
1991 

% 
2001 

% 
TOTAL 8376840 8699515 100 100 

População que respondeu 6900092 7912693 82,37 90,96 
População que não respondeu 1476748 786822 17,63 9,04 

Católica 6524908 7353548 77,89 84,53 
Ortodoxa 11319 17443 0,14 0,20 
Protestante 36932 48301 0,44 0,56 
Outra Cristã 79491 122745 0,95 1,41 
Judaica 3519 1773 0,04 0,02 
Muçulmana 9134 12014 0,11 0,14 
Outra não Cristã 9455 13882 0,00 0,16 
Sem Religião 225334 342987 2,69 3,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 População residente com 12 e mais anos. 
2 População residente com 15 e mais anos. 
3 População residente com 12 e mais anos. 
4 População residente com 15 e mais anos. 
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Quadro 1.2 – População residente em 19915 e 20016 segundo a resposta à pergunta sobre a religião 
(censos INE) tendo em conta apenas a população que respondeu 
 

 
1991 

N 
2001 

N 
 1991 

% 
2001 

% 
População que respondeu 6900092 7912693 82,37 90,96 

Católica 6524908 7353548 94,56 92,93 
Ortodoxa 11319 17443 0,16 0,22 
Protestante 36932 48301 0,54 0,61 
Outra Cristã 79491 122745 1,15 1,55 
Judaica 3519 1773 0,05 0,02 
Muçulmana 9134 12014 0,13 0,15 
Outra não Cristã 9455 13882 0,14 0,18 
Sem Religião 225334 342987 3,27 4,33 
 
 
Comparando os resultados dos censos de 1991 e 2001, no que diz respeito à pergunta sobre a religião, 
verifica-se, à partida, um significativo aumento na população que respondeu à questão (82,37% do total 
da população em 1991 e 90,96% do total da população em 2001). 
 
Isolando a população que respondeu e observando as suas respostas nos dois censos, verifica-se, na 
categoria que representa a quase totalidade da população – religião católica - um decréscimo entre aqueles 
que se afirmam como católicos (94,56% em 1991; 92,93% em 2001). Regista-se igualmente uma 
diminuição entre os dois censos na categoria respeitante à religião judaica (0,05 em 1991 e 0,02 em 
2001). 
 
Um movimento inverso verifica-se nas restantes categorias. Entre os que responderam ser ortodoxos, 
protestantes, muçulmanos ou ainda pertencer a outra religião cristã e outra religião não cristã a 
representação aumenta entre 1991 e 2001.  
 
Note-se, ainda, que a categoria ‘sem religião’ registou, igualmente, um acréscimo significativo entre os 
dois censos (3,27% do total da população que respondeu à população em 1991 e 4,33% em 2001).  
 
Tendo em conta o nosso objecto de estudo, interessam-nos especialmente as categorias “outra cristã” e 
“sem religião”. No primeiro caso, pensamos que possam estar incluídos  quer a Igreja Universal do Reino 
de Deus, quer a Igreja Maná. No segundo caso, partimos da hipótese que naquela categoria se podem 
inscrever muitos dos que têm afinidades com os movimentos de tipo New Age, dada a sua preocupação 
em distinguir a sua espiritualidade de qualquer forma de religião.  
 
Quer a leitura destes quadros seja feita incluindo ou excluindo as não-respostas, o mais importante para 
esta investigação é que estas duas categorias aumentam de 1991 para 2001. Se tivermos em conta apenas 
os indivíduos que responderam a esta pergunta, a categoria “outra cristã” passou de 1,15% para 1,55%; e 
a categoria “sem religião” de 3,27% para 4,33%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 População residente com 12 e mais anos. 
6 População residente com 15 e mais anos. 
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Quadro 2 – População residente em 19917 segundo a resposta à pergunta sobre a religião (censos 
INE) – N NUT2 
 

 
  Portugal   Norte   Centro 

  Lisboa e 
Vale do 

Tejo   Alentejo   Algarve Açores Madeira 

Total 8376840 2890158 1474404 2850437 471976 295171 188742 205952 
População que 
não respondeu 1476748 355998 222449 646158 137021 75087 12655 27380 
População que 
respondeu 6900092 2534160 1251955 2204279 334955 220084 176087 178572 
Católica 6524908 2470570 1220511 1979074 302200 202854 173581 176118 
Ortodoxa 11319 4703 1612 3658 630 383 218 115 
Protestante 36932 5455 5272 20644 1811 2915 483 352 
Outra Cristã 79491 21843 8655 41762 2529 3010 751 941 
Judaica 3519 1105 445 1484 215 149 55 66 
Muçulmana 9134 2257 564 5792 226 219 47 29 
Outra não 
Cristã 9455 2171 773 5602 367 298 109 135 
Sem Religião 225334 26056 14123 146263 26977 10256 843 816 

 
 
Quadro 2.1 – População residente em 19918 segundo a resposta à pergunta sobre a religião (censos 
INE) – em percentagem tendo em conta apenas as pessoas que responderam 
 

 
  Portugal   Norte   Centro 

  Lisboa e 
Vale do 

Tejo   Alentejo   Algarve Açores Madeira 
População que 
respondeu 82,37 87,68 84,91 77,33 70,97 74,56 93,30 86,71 
Católica 94,56 97,49 97,49 89,78 90,22 92,17 98,58 98,63 
Ortodoxa 0,16 0,19 0,13 0,17 0,19 0,17 0,12 0,06 
Protestante 0,54 0,22 0,42 0,94 0,54 1,32 0,27 0,20 
Outra Cristã 1,15 0,86 0,69 1,89 0,76 1,37 0,43 0,53 
Judaica 0,05 0,04 0,04 0,07 0,06 0,07 0,03 0,04 
Muçulmana 0,13 0,09 0,05 0,26 0,07 0,10 0,03 0,02 
Outra não 
Cristã 0,14 0,09 0,06 0,25 0,11 0,14 0,06 0,08 
Sem Religião 3,27 1,03 1,13 6,64 8,05 4,66 0,48 0,46 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

                                                           
7 População residente com 12 e mais anos. 
8 População residente com 12 e mais anos. 
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Quadro 2.2 – População residente em 19919 segundo a resposta à pergunta sobre a religião (censos 
INE) – em percentagem tendo em conta o total da população (incluindo a população que não 
respondeu) 
 

NUT2  Portugal   Norte   Centro 

  Lisboa e 
Vale do 

Tejo   Alentejo   Algarve Açores Madeira 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
População que não 
respondeu 17,63 12,32 15,09 22,67 29,03 25,44 6,70 13,29 
Católica 77,89 85,48 82,78 69,43 64,03 68,72 91,97 85,51 
Ortodoxa 0,14 0,16 0,11 0,13 0,13 0,13 0,12 0,06 
Protestante 0,44 0,19 0,36 0,72 0,38 0,99 0,26 0,17 
Outra Cristã 0,95 0,76 0,59 1,47 0,54 1,02 0,40 0,46 
Judaica 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 
Muçulmana 0,11 0,08 0,04 0,20 0,05 0,07 0,02 0,01 
Outra não Cristã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sem Religião 2,69 0,90 0,96 5,13 5,72 3,47 0,45 0,40 

 
 
 
Quadro 3 – População residente em 200110 segundo a resposta à pergunta sobre a religião (censos 
INE)  - N 
 
 

NUT2  Portugal   Norte   Centro 

  Lisboa e 
Vale do 

Tejo   Alentejo   Algarve Açores Madeira 

Total 8699515 3042345 1515733 2952670 463175 337486 189996 198110 
População que 
não respondeu 786822 177730 98699 375231 66344 47849 7305 13664 
População que 
respondeu 7912693 2864615 1417034 2577439 396831 289637 182691 184446 
Católica 7353548 2765181 1363300 2255344 356607 254307 178719 180090 
Ortodoxa 17443 2982 2082 8692 629 2297 354 407 
Protestante 48301 7179 6529 26882 1963 4756 510 482 
Outra Cristã 122745 35565 15260 58147 3943 6998 1194 1638 
Judaica 1773 372 276 963 54 78 9 21 
Muçulmana 12014 835 378 9936 143 630 19 73 
Outra não 
Cristã 13882 2486 1115 8759 474 720 175 153 
Sem Religião 342987 50015 28094 208716 33018 19851 1711 1582 

 
 
 
 

                                                           
9 População residente com 12 e mais anos. 
10 População residente com 15 e mais anos. 
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Quadro 3.1 – População residente em 200111 segundo a resposta à pergunta sobre a religião (censos 
INE) – em percentagem tendo em conta apenas as pessoas que responderam 
 
 

NUT2  Portugal   Norte   Centro 

  Lisboa e 
Vale do 

Tejo   Alentejo   Algarve Açores Madeira 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
População que 
não respondeu 9,04 5,84 6,51 12,71 14,32 14,18 3,84 6,90 
População que 
respondeu 90,96 94,16 93,49 87,29 85,68 85,82 96,16 93,10 
Católica 92,93 96,53 96,21 87,50 89,86 87,80 97,83 97,64 
Ortodoxa 0,22 0,10 0,15 0,34 0,16 0,79 0,19 0,22 
Protestante 0,61 0,25 0,46 1,04 0,49 1,64 0,28 0,26 
Outra Cristã 1,55 1,24 1,08 2,26 0,99 2,42 0,65 0,89 
Judaica 0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,03 0,00 0,01 
Muçulmana 0,15 0,03 0,03 0,39 0,04 0,22 0,01 0,04 
Outra não 
Cristã 0,18 0,09 0,08 0,34 0,12 0,25 0,10 0,08 
Sem Religião 4,33 1,75 1,98 8,10 8,32 6,85 0,94 0,86 

 
 
Quadro 3.2 – População residente em 200112 segundo a resposta à pergunta sobre a religião (censos 
INE) – em percentagem tendo em conta o total da população (incluindo a população que não 
respondeu) 
 
 

NUT2  Portugal   Norte   Centro 

  Lisboa e 
Vale do 

Tejo   Alentejo   Algarve Açores Madeira 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
População que 
não respondeu 9,04 5,84 6,51 12,71 14,32 14,18 3,84 6,90 
Católica 84,53 90,89 89,94 76,38 76,99 75,35 94,06 90,90 
Ortodoxa 0,20 0,10 0,14 0,29 0,14 0,68 0,19 0,21 
Protestante 0,56 0,24 0,43 0,91 0,42 1,41 0,27 0,24 
Outra Cristã 1,41 1,17 1,01 1,97 0,85 2,07 0,63 0,83 
Judaica 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 
Muçulmana 0,14 0,03 0,02 0,34 0,03 0,19 0,01 0,04 
Outra não 
Cristã 0,16 0,08 0,07 0,30 0,10 0,21 0,09 0,08 
Sem Religião 3,94 1,64 1,85 7,07 7,13 5,88 0,90 0,80 

 
 
Estes dados permitem-nos afirmar que, no conjunto do país, as zonas de maior permeabilidade à dinâmica 
de implantação das “outras religiões cristãs”, bem como dos que afirmam não ter religião, integram zonas 
industrializadas, terciarizadas e de forte concentração urbana (Lisboa e Vale do Tejo e Algarve). Ao 
mesmo tempo, as zonas do país onde estas categorias estão menos representadas são as que, mesmo 
industrializadas, têm as suas indústrias articuladas com a agricultura, ou seja, têm fortes marcas da 
ruralidade (Monteiro, 1998: 8). Sabemos, também, que são estas as zonas mais conservadoras em termos 
de valores e práticas familiares (Almeida e Wall, 1995). 

 

                                                           
11 População residente com 15 e mais anos. 
12 População residente com 15 e mais anos. 
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ANEXO II – GUIÃO DE ENTREVISTA 
 

 
1ª PARTE – A FAMÍLIA DE ORIGEM. DA INFÂNCIA À ENTRA DA NA VIDA ADULTA. 
QUOTIDIANO, EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIALIZAÇÃO RELIGI OSA 
 

Retrato da família de origem. Morfologia e meio social de origem: profissão dos pais; região sócio-
cultural. Dinâmicas familiares e educação familiar. Transmissão de um ethos familiar e religioso. 
Socialização religiosa. Solidariedades familiares e extra-familiares. 
 
1. Morfologia e meio social da família de origem 

1.1. Para que eu me possa situar na história da sua vida, gostava que fizesse um retrato da sua 
família (de origem), onde nasceu e passou a sua infância e adolescência. (indicar se não viveu 
no mesmo grupo doméstico nestes dois períodos) 
Perguntas de orientação: Onde vivia? Quem vivia consigo? (parentesco/relação com Ego, sexo, 
diferenças de idade, situação conjugal). Do que viviam? (profissão/actividades dos pais e de 
outros membros do grupo doméstico) 

1.2. Como era a vida na altura, no sítio onde viviam?  
 
2. Relato do quotidiano (dinâmicas familiares)  

2.1. E como era o dia-a-dia lá em casa?  
Perguntas de orientação: De manhã até à noite. No dia de semana típico e ao fim de semana. 
(Descrição o mais detalhada e pormenorizada possível) Quem? Fazia o quê? Com quem? (só da 
família/grupo doméstico) Actividades realizadas dentro de casa  (ex.: divisão das tarefas domésticas e 
cuidados com as crianças; actividades de lazer /hobbies; conversas) e actividades realizadas fora de 
casa (ex.: saídas, diversões, actividades profissionais)? (Eixo Coesão - tempo -  práticas de coesão) 
2.2. Quando saíam de casa, habitualmente, faziam o quê? Quais as actividades que predominavam 

na família?  (Exs: ir ao café, ao cinema, teatro, concertos, actividades associativas, desportivas, 
políticas, religiosas, etc.).  
Perguntas de orientação: Com quem iam? (familiares, amigos, vizinhos) Com que 
regularidade? (Eixo Integração externa - contactos directos com o mundo exterior (diversidade 
de actividades e lazeres da família) + diversidade de sociabilidades + hábitos de consumo 
cultural) 

2.3. Lá em casa, nessa altura, quando não estavam de acordo (conflitos) era, normalmente, a 
propósito de quê ou de quem? E entre quem se davam essas divergências? Como se resolviam? 
(Regulação: conflitos) 

2.4. Lá em casa, havia o hábito de ler livros? E jornais? E revistas? Quem lia o quê? E tinham 
televisão? Quem via o quê? (Eixo Integração externa – práticas +  hábitos de consumo cultural 
+ media) 

 
3. A educação familiar: transmissão (combinada) de um ethos familiar e religioso, de género e 

relativo à sexualidade 
3.1. O que é que acha que para o seu pai (ou para outra pessoa que o/a tenha educado) era mais 

importante transmitir-lhe? E para a sua mãe? E, eventualmente, outra(s) pessoa(s) muito 
importante, para si, do grupo doméstico? (objectivos educativos).  

3.2. Quando o seu pai ou a sua mãe não concordavam com algum comportamento seu o que é que 
faziam? Pode descrever algum episódio? (regulação comunicacional vs autoritária). 

3.3. E, mais concretamente, em termos familiares, o que é que acha que para o seu pai e para a sua 
mãe (ou para quem o educou) seria uma boa situação, para si, para a sua vida, em relação aos 
seguintes aspectos:  (Pedir que explique como é que os pais justificavam cada uma das 
situações) 
� ao namoro 
� à sexualidade  
� ao casamento 
� ao trabalho 

3.4. O que é que acha que os seus pais esperavam de si por ser rapariga/rapaz? Acha que esperariam 
o mesmo de si se fosse rapaz/rapariga? Porquê? 
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3.5. Em termos espirituais, em que é que as pessoas lá em casa acreditavam? E o que é que lhe 
procuravam transmitir a si? O seu pai? A sua mãe? (E, eventualmente, outra(s) pessoa(s), lá de 
casa?) (dim. ideológica) 

3.6. Lá em casa, eram praticantes? Com que regularidade praticavam?  
3.7. E como é que os seus pais faziam para que os acompanhasse nessas práticas? (dim. ritualista e 

comunitária) 
3.8. O que é que se devia fazer ou, pelo contrário, o que é que não se devia fazer, por motivos 

religiosos? E o que lhe diziam a si para fazer ou não fazer, por motivos religiosos? (dim. 
consequencial) 

3.9. Lembra-se de algum comportamento de alguém (dentro ou fora do grupo doméstico) ter sido 
considerado criticável, ter sido criticado, ou ter-se tornado tabu (“ninguém falava nisso”), por 
motivos religiosos (dentro e/ou fora da família)? E lembra-se de algum comportamento seu ter 
sido objecto deste tipo de atitude? (dim. comunitária) 

3.10. Alguma vez aconteceu que os seus pais não concordassem com algum comportamento seu, em 
relação a questões religiosas/espirituais? (ex: não ir à missa) Pode descrever algum episódio? 

                 

4. Socialização religiosa exterior ao grupo doméstico 
4.1. Além da educação religiosa transmitida lá em casa, pode falar-me ainda de outras influências 

religiosas/espirituais que tenha tido? Pode descrevê-las? (educação religiosa, v.g. família 
alargada, escolas religiosas, igreja, etc.) (descrição o mais completa possível) 

4.2. Mais concretamente, essa educação religiosa transmitia ideias acerca do que devia ser a "família 
ideal"? E a rapariga e o rapaz ideal? Ou, também, de como os rapazes e raparigas se deviam 
relacionar (vg. sexualidade)? Lembra-se de algum episódio que possa ilustrar algum destes 
aspectos que referiu?  

 
5. Atitude da família em relação às outras instâncias de socialização (escola, grupo de pares, 

organizações religiosas (igrejas, colégios, etc.) media, trabalho. 
5.1. Pedia-lhe, agora, que me dissesse qual a atitude que a sua família tinha em relação à 

influência... (positiva ou negativa)? 
� da escola; Porquê? 
� das organizações religiosas (igreja, colégios, religiosos, etc.) Porquê? 
� dos seus amigos; Porquê? 
� dos livros, revistas, jornais, rádio, televisão, cinema (media) Porquê? 
� Lembra-se de alguns episódios que possam ilustrar o que disse? 

 
6. Balanço educativo 

6.1. Qual foi a pessoa(s) que mais importância teve na sua educação, em termos gerais? E em 
termos espirituais? Porquê? (Identificar papel dessa pessoa na família) 

6.2. Acha que o seu pai e a sua mãe (ou quem o educou) praticavam sempre o que diziam em 
relação ao que lhe queriam transmitir? (importância do exemplo) 

6.3. Na altura, achava que eles tinham razão em todos os aspectos da educação que lhe davam? 
(quer em relação à vida, quer ao nível religioso/espiritual) 

6.4. E actualmente? Acha que a vida lhes veio dar razão relativamente à educação que lhe deram? 
Porquê? (quer em relação à vida, quer ao nível religioso/espiritual) 

6.5. Acha que a sua educação teve influência naquilo que é hoje? Em que termos? E acha que a sua 
educação religiosa teve influência na sua opção espiritual actual? De que forma? 

 
7. Redes de apoio. Solidariedades na família de origem. 

7.1. Na sua família de origem, nos momentos difíceis  (doença, falecimento, acidente, problemas 
afectivos) a quem é que se recorria, habitualmente, para ajudar a resolvê-los? (Solidariedades 
expressivas- afectivas). 

 
7.2. Na sua família de origem, a quem se recorria em caso de problemas económicos? E, 

inversamente, quem é que recorria à sua família, em caso de problemas económicos? 
(Solidariedades instrumentais, v.g. económicas). 

7.3. E, no seu caso concreto, a quem recorria quando precisava? (fora ou dentro da família) 
(Solidariedades instrumentais e expressivas) (Relato de episódio). 
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8. Relações com a família de origem. 
8.1. Mantém, com frequência, relações com a sua família de origem de que falámos?  (Pedir 

descrição o mais completa possível: onde e quando se encontram? Como e quando se 
contactam? Por que motivos? Com que regularidade? (relação com a família de origem: 
sociabilidades e solidariedades - importância da família de origem na vida de Ego) 

 
 

2ª PARTE – A TRAJECTÓRIA FAMILIAR: OS MOMENTOS DE V IRAGEM (uma perspectiva) 

Olhando para trás, há momentos na nossa vida (familiar) que consideramos como “pontos  de viragem”. 
São marcos importantes, porque sentimos que entramos numa fase diferente, ou porque o nosso dia-a-dia 
mudou muito ou porque, de algum modo, nos sentimos pessoas diferentes..  
 

9. Momentos de viragem (vida adulta) 
9.1. Considerando a sua vida (familiar) (desde que saiu de casa dos seus pais), quais os momentos 

de viragem que considera principais (no máximo em dois)? O que é que se passou? Como se 
sentiu? 

9.2. Com quem é que vivia, nessa altura? (morfologia do grupo doméstico) 
 
(É muito importante que o entrevistado/ a se centre em cada um dos momentos de viragem e descreva o 
seu quotidiano de acordo com as perguntas seguintes) 
 
10. Pontos de viragem, dinâmicas e papéis familiares. Solidariedades familiares e extra-familiares. 

10.1. E qual foi o papel de cada membro da família – do grupo doméstico e da família alargada – 
nessa(s) fase(s) que atravessou? Quem sente que o/a apoiou, de facto, em cada uma dessas 
fases? Em que é que se traduziu essa ajuda?  (solidariedades familiares - grupo doméstico e 
família alargada- e extra-familiares).  

10.2. E quem sente que não o/a apoiou e que devia ter apoiado? Porque é que acha que isso 
aconteceu? (expectativas e solidariedades efectivas e frustradas). 

 
11. Pontos de viragem, mudanças no quotidiano familiar e na identidade de Ego. 

11.1. E quais as consequências desse(s) “ponto(s) de viragem” que identificou, na sua vida familiar? 
Pode descrevê-las? 

11.2. Acha que cada um destes “pontos de viragem” contribuiu para mudanças em si próprio/a, no 
sentido de se ter tornado uma pessoa diferente (ex: na sua maneira de ver a vida, na sua relação 
com os outros, etc.)? Pode explicar um pouco esse processo de mudança?  

11.3. E, agora, se fizer o balanço desses “pontos de viragem”, há coisas que via como negativas e que 
agora vê como vantajosas na sua vida e, ao contrário, aspectos que considerava positivos e, 
agora, vê numa perspectiva mais negativa? (qual foi a “lição de vida”? Mudança de perspectiva 
resultante da fase actual da trajectória). 

 

 
3ª PARTE - PERCURSO ESPIRITUAL, DESDE A SAÍDA DO GRUPO DOMÉSTICO DE 
ORIGEM. PROCURA ESPIRITUAL E FASES DA VIDA FAMILIAR . A CONVERSÃO. (outra 
perspectiva) 
 
Atenção: se já tiver falado da conversão, como turning point, na parte anterior, para que esta 3ª parte não 
se torne redundante (nomeadamente o relato do quotidiano), basta apenas perguntar o que não tiver sido 
já respondido.  
 
12. Procura espiritual, fases da vida e conversão 
Há fases na nossa vida de procura espiritual mais intensa e outras em que não sentimos a mesma 
necessidade... 

 
12.1. Se pensar na sua vida, e desde a saída de casa dos seus pais, quais foram as fases (ou fase) em 

que sentiu a necessidade de apoio/resposta espiritual de forma mais intensa? (Procurar 
especificar como era a vida familiar em cada uma dessas fases). 

12.2. E quando é que sentiu que tinha encontrado essa resposta? Como se sentiu? (conversão) 
12.3. Nesta fase que identificou (conversão) como era o seu quotidiano (familiar e profissional)? 

Com quem vivia, nessa altura? Onde vivia? O que é que corria melhor e o que é que corria pior, 
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na sua vida familiar? (relação conjugal, relação com os filhos, relação com a família alargada, 
questões relativas à profissão, dificuldades económicas, saúde, etc.) Lembra-se de como se 
sentia face a estes problemas?  

 
13. Processo de Conversão/ Afinidade espiritual  

13.1. Pode descrever como se deu a sua conversão/aproximação à 
associação/igreja/centro/movimento? Quando foi? (que idade tinha?) Através de quem e onde 
conheceu a associação/igreja/centro/movimento (identificar)? 

13.2. Antes de ter encontrado a associação/igreja/centro/movimento, procurou outra(s) ajuda(s) para a 
resolução destes problemas? (Por exemplo, lembra-se de algum episódio relativo a amuletos, 
santinhas, benzeduras, figas, videntes que prevêem o futuro, curandeiros com poderes divinos 
para curar, recurso a astrólogo para tomar uma decisão na vida - crenças populares) E sentiu- se 
ajudado/a?  

13.3. E a Igreja Católica, nesta sua fase de procura, foi uma ajuda ou um obstáculo? De que forma? 
13.4. Qual a pessoa(as) que considera ter(em) tido mais importância neste encontro com a 

associação/igreja/centro/movimento? Porquê? (Descrever bem a relação com Ego: origem e 
natureza da relação, grau de intimidade, etc..).  

13.5. O que é que mais lhe agradou, nesta nova proposta? E, já agora, o que é que, para si, foi mais 
difícil nesta adesão?  

 
14. Mudanças e reacções... 

14.1. Como é que a sua família reagiu, na altura, à sua nova opção espiritual (cônjuge/companheiro; 
filhos, outros familiares)? E, agora, como reagem? E houve alguém, fora da família, que se 
tenha oposto à sua espiritualidade? (vizinhos, colegas de profissão, amigos/as, namorados/as, 
etc.) 

14.2. Acha que a sua vida mudou, desde que conheceu esta nova proposta? Se sim, em que aspectos? 
E, mais concretamente, em que é que mudou a sua vida familiar?  

14.3. E essas mudanças sente-as como positivas ou negativas? E atravessá-las tem sido fácil ou 
difícil? Porquê? 

14.4. E quais as razões que o/a levam a continuar ligado a associação/igreja/centro/movimento? 
 
15. Ethos religioso/espiritual 

15.1. Se, por causa da sua religião/ espiritualidade, estivesse, por exemplo, numa conferência e 
tivesse que se apresentar, como o faria? 

15.2. E se tivesse que escolher entre as seguintes opções religiosas? (Católica/ Ortodoxa/ Protestante/ 
Outra cristã/ Judaica/ Muçulmana/ Outra não cristã/ Sem religião) 

 
Dimensão experiencial 

15.3. A partir deste processo de conversão/afinidade espiritual, quais foram ou têm sido os momentos 
mais intensos do ponto de vista espiritual? Pode descrevê-los? (Dimensão experiencial) (mais 
institucional vs. mais emocional) E no dia a dia, como é a sua vida espiritual? 

 
Dimensão ideológica 

15.4. Em que é que acredita? (CLUC: Quais são as ideias principais da sua espiritualidade?) 
15.5. O que  é que é Deus para si?  

 
Dimensão intelectual 

15.6. Como adquiriu os seus conhecimentos sobre religião/ espiritualidade?  
 
Dimensão ritualista 

15.7. Actualmente quais são as suas práticas religiosas/espirituais? Com que regularidade as realiza? 
O que é que sente relativamente às suas práticas? Que importância lhes atribui? 

15.8. Que implicações/ consequências têm essas práticas no seu quotidiano familiar? 
 
Dimensão comunitária 

15.9. Quem o acompanha nas suas práticas religiosas/espirituais? 
15.10. Lembra-se de algum comportamento de alguém (de qualquer pessoa ou seu) ter sido 

julgado criticável por motivos religiosos? Pode relatar esse episódio? 
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Dimensão consequencial 
15.11. O que é que deve fazer (ou pelo contrário não deve fazer) por pertencer a esta 

igreja/movimento/centro? E o que é que faz, ou não faz, por pertencer a esta 
igreja/movimento/centro? 

15.12. Sente-se diferente das pessoas que não pertencem a esta associação/movimento pelos 
seus “pensamentos e obras”? De que forma? (Pelo que pensa, diz, sente e faz.... ) 

15.13. Alguma vez se sentiu ou sente dividido(a) entre aquilo que lhe pedia a sua igreja e 
aquilo que queria ou gostava de fazer? Pode identificar essa situação? Como se sentiu? E, como 
se resolveu essa situação?  (dilema moral concreto). Nessa situação, sentiu que a sua 
religião/espiritualidade beneficiou ou, pelo contrário, dificultou, a resolução do problema? 
Porquê? 

 
 

 

4ª PARTE : QUOTIDIANO FAMILIAR ACTUAL E MODELOS FAM ILIARES, DE GÉNERO E 
RELATIVOS À SEXUALIDADE.  
 
Retrato da família actual. Morfologia e meio social. Trajectória profissional de Ego e do cônjuge. 
Dinâmicas familiares e educação dos filhos. Transmissão de um ethos familiar e religioso. Solidariedades 
familiares e extra-familiares. 
 

16. Grupo doméstico actual: morfologia e meio social  
16.1. Para que eu me possa situar, gostava que me fizesse um retrato da sua família actual... 

(Perguntas de precisão: Onde vive? Quem vive cá em casa? (parentesco/relação com Ego,  sexo, 
diferenças de idade, situação conjugal). (trajectória profissional e escolar dos membros do 
grupo doméstico: 1ª e última profissão, grau escolar atingido). 

 

17. Relato do quotidiano actual (dinâmicas e interacções familiares)  
17.1. E como é, actualmente, o dia-a-dia lá em casa? (De manhã até à noite. No dia de semana típico 

e ao fim de semana.) (descrição o mais detalhada e pormenorizada possível)  
17.2. Lá em casa, quando não estão de acordo (conflitos) é, normalmente, a propósito de quê ou de 

quem? Como os resolvem? (Regulação: conflitos) 
17.3. Actualmente, se tivesse um problema económico a quem recorria? E um problema de outro 

tipo? (afectivo, conflito familiar, etc.)  
17.4. Colabora ou tem colaborado, como voluntário, nalguma actividade? Qual? Porque é que o faz? 

 
18. Algumas questões sobre modelos e práticas familiares. 

18.1. Na sua opinião, o que é que é uma boa relação entre marido e mulher? Em que é que a sua 
relação se aproxima desse modelo? E em que é que se afasta?  

18.2. Na sua opinião, o que é que é uma boa relação entre pais e filhos? Em que é que a sua relação 
com os seus filhos se aproxima desse modelo? E em que é que se afasta?  

18.3. Qual é a sua opinião sobre o casamento (católico /civil)? Em que circunstâncias se justifica a 
separação? Alguma vez viveu uma situação (próxima) de separação/divórcio? 

18.4. Qual acha que deve ser o papel do homem na família ? E o da mulher? É assim que as coisas se 
passam na sua família? 

 
19. Educação dos filhos (apenas para quem tem filhos) 

19.1. O que é que para si é/tem sido mais importante transmitir aos seus filhos? (objectivos 
educativos; reprodução/mudança das estratégias educativas recebidas).  

19.2. Quando não concorda com algum comportamento deles o que é que faz(ia)? (distinguir, criança, 
adolescente e adulto) Pode descrever algum episódio? (regulação comunicacional vs 
autoritária). 

19.3. E, mais concretamente, em termos familiares, o que é que acha que para eles seria uma boa 
situação/má situação, em relação aos aspectos seguintes. Porquê? 

� ao namoro 
� à sexualidade (relações sexuais antes do casamento, doenças sexualmente transmissíveis, 

gravidez não desejada, filho/a homossexual);  
� à coabitação;  
� ao casamento (católico-civil) 
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� ao trabalho/profissão        
19.4. O que é que espera dos seus filhos, enquanto rapazes e enquanto raparigas?  
19.5. O que é diz, aos seus filhos, para fazerem ou não fazerem por motivos religiosos/espirituais? 

(dim. consequencial) 
 

 
20. Ficha de Ego, do cônjuge e dos pais de ambos 

20.1. Sexo de Ego 
20.2. Idade de Ego e do cônjuge  
20.3. Situação conjugal e regime de casamento: Conjugalidade coabitante/não coabitante; união de 

facto ou casamento: civil/ religioso) 
20.4. Filhos: sexo e idade (definição da fratria); co-residência e nível de escolaridade atingido 
20.5. Profissão/situação na profissão de Ego, do cônjuge e dos pais de ambos (primeira e última 

profissão). 
20.6. Escolaridade de Ego e do cônjuge e dos pais de ambos (nível atingido de escolaridade; se 

estudaram em adultos) 
20.7. Naturalidade de Ego e do cônjuge e local de residência actual (mobilidade geográfica: do 

primeiro ao último local). 
20.8. Naturalidade dos pais de Ego e do cônjuge. Residência actual/ última. 
20.9. Opção espiritual de Ego e do cônjuge. 
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ANEXO III – IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

Testemunhas de Jeová 
1. Joaquina, 65 anos 

Nasceu numa aldeia do Distrito da Guarda. Pais camponeses, ambos analfabetos. Fez a 4.ª classe. 
Trabalha como empregada doméstica. Casada. Vive com o marido que é motorista. Tem um filho.  
 

2. Sabina, 54 anos  
Nasceu em Beja. Foi a penúltima de sete irmãos. Pai cantoneiro, mãe doméstica. Ambos sabiam ler e 
escrever. Fez a 4.ª classe. Actualmente é doméstica. Casada, duas filhas. O marido é desenhador técnico. 
 

3. Arminda, 64 anos 
Nasceu numa aldeia do distrito de Castelo Branco. A segunda de seis irmãos. Pais analfabetos. O pai era 
pedreiro, a mãe camponesa. Fez a 4.ª classe. Porteira. Viúva. Vive sozinha. Uma filha. 
 

4. Fátima, 46 anos 
Nasceu em Guimarães. A segunda de três irmãos. Mãe analfabeta. O pai fez a 4.ª classe. O pai era artesão. 
A mãe camponesa. Completou o 2.º ano do ciclo (actual 2.º ciclo do ensino básico). Operária. Solteira, 
vive com os pais. 
 

5. Sónia, 30 anos 
Nasceu em Lisboa. Filha única. Pais oriundos do distrito de Coimbra. O pai motorista, a mãe 
administrativa. Curso médio. Técnica de farmácia. Solteira. Vive com os pais. 
 

6. Sandra, 27 anos 
Nasceu no Alentejo, cresceu na zona de Oeiras. Duas irmãs. Fez 12º ano. Trabalha como administrativa. 
Casada. Vive com o marido. 
 

7. Elvira, 47 anos 
Nasceu em Angola. A mais nova de nove irmãos. Pai caixeiro viajante, mãe doméstica. Ambos com a 4.º 
classe. Tem o curso do magistério primário. Professora do 1.º ciclo do ensino básico. Viúva. Um filho. 
 

8. Aurora, 50 anos, 
Nasceu numa aldeia do distrito de Coimbra. Mãe camponesa, pai estucador. Ambos fizeram a 3.ª classe. 
Foi a segunda de cinco irmãos. 4.ª classe. Casada, quatro filhos. Porteira, marido operário não 
qualificado. 
 

9. Margarida, 67 anos 
Nasceu no Alentejo. Os pais eram camponeses, analfabetos. Fez a 4.ª classe. Fazia trabalhos de costura. 
Viúva, o marido era sapateiro. Vive sozinha. Tem dois filhos. 
 

10. Alexandra, 30 anos 
Nasceu numa aldeia do Ribatejo. Pai operário, mãe doméstica. Ambos frequentaram a escola até à 4ª 
classe. É a mais velha de três irmãos. Actualmente professora do 3ª ciclo do ensino básico. Casada, o 
marido fez o 11.º ano e é vendedor. 
 
 

Igreja Universal do Reino de Deus 
 

11. Rosário, 52 anos 
Nasceu em Lisboa. É a mais nova de três irmãos. Vive só, empregada doméstica (curso de secretariado da 
antiga escola Lusitania). O pai fez o curso de regente agrícola e era um grande proprietário rural. A mãe 
não frequentou a escola mas teve professores particulares. Actualmente é empregada doméstica. Solteira. 
Vive sozinha. 
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12. Dina, 46 anos  
Dora nasceu numa aldeia do Algarve. Um irmão. A mãe fez a 4.ª classe e era empregada de limpeza. 
Actualmente é proprietária de um pequeno comércio. Divorciada. Vive com os dois filhos. 
 

13. Paula, 45 anos 
Nasceu em Sacavém. Filha única. Pai natural de uma aldeia do distrito de Aveiro, a mãe de Sacavém. 
Ambos operários não qualificados. Ambos sabem ler e escrever. Fez a 4ª classe Operária não qualificada. 
Tem dois filhos. Actualmente não trabalha, cuida de um filho que é deficiente. Separada. Vive com os 
dois filhos. 
 

14. Carla, 20 anos 
Nasceu em Lisboa. Pai natural de Abrantes, mãe de Lisboa. Ambos fizeram a 4.ª classe. O pai é operário 
não qualificado. A mãe é doméstica. Um irmão mais novo. Tem o actual 2.º ciclo do ensino básico e 
frequência do 3.º ciclo. Empregada doméstica. Solteira, vive com a família. 
 

15. Emília, 56 anos  
Nasceu numa aldeia do Alentejo. Um irmão mais velho. Pai e mãe analfabetos. Pai pedreiro, mãe 
doméstica. Fez o antigo 7º ano do Liceu. É empregada de comércio. Separada. Vive sozinha. Um filho. 
 

16. Eugénia, 76 anos  

Nasceu em Lisboa. Um irmão mais novo. O pai e a mãe sabiam ler e escrever. O pai era alfaiate, a mãe 
trabalhava em costura. Frequentou o 2º ano do curso comercial. Trabalhou no teatro de revista. 
Actualmente vive só. Teve um filho. 
 

17. Glória, 59 anos  

Nasceu numa aldeia do distrito da Guarda. Pai e mãe analfabetos. Pai pedreiro, a mãe camponesa. Fez a 
4.ª classe. É promotora de vendas. Viúva. Vive sozinha. Um filho. 
 

18. Idália, 46 anos 
Nasceu numa aldeia do Norte. O pai sabe ler e escrever, a mãe analfabeta. A mãe camponesa. Fez a 4.ª 
classe. Actualmente, trabalha como empregada doméstica. Solteira. Vive com a mãe.  
 

19. Fernanda, 49 anos 
Nasceu em Lisboa. Filha única. Pais enfermeiros. Frequência do 11.º ano. Mãe enfermeira. 
Administrativo. Separada. Vive com os dois filhos. 
 
 

Centro Lusitano de Unificação Cultural 
20. Sofia, 64 anos 

Nasceu em Lisboa. Pais proprietários de um pequeno negócio de exportação. A mãe era analfabeta. O pai 
tinha a 4ª classe. A mais nova de duas irmãs. Fez o antigo Curso Comercial. Reformada. Casada. O 
marido é militar na reserva. Uma filha. 
 

21. Sacramento, 44 Anos 
Nasceu em Évora. É a quinta de sete irmãos. O pai estudou agronomia e é proprietário e administrador 
agrícola. A mãe nasceu em Évora, e teve uma educação ligada às artes. Fez um curso de secretariado. 
Trabalha como administrativa. Divorciada. Conjugalidade não coabitante. Dois filhos.  
 

22. Sílvia, 42 anos 
Nasceu em Angola. Filha única. O pai era originário de Lisboa e, a mãe, de Torres Vedras. O pai tinha um 
cargo de direcção numa empresa. A mãe era doméstica. A mãe tinha o antigo 5º ano do liceu e, o pai, o 7º 
ano. Doutorada em Física. Docente universitária e investigadora. Solteira. Vive sozinha.  
 

23. Graça, 48 anos 
Nasceu em Angola. A mais velha de 5 irmãos. Pai engenheiro e professor na escola industrial. A mãe 
estudou com professores em casa: piano e línguas. (formalmente tinha a 4ª classe). Licenciada em 
engenharia. Professora do ensino secundário. Divorciada. Três filhos. Vive sozinha. 
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24. Adélia, 57 anos 
Nasceu em 1945. A mais velha de onze irmãos. Pais naturais do distrito de Coimbra. Ele motorista, ela 
doméstica. Ambos com a 4.ª classe. Fez o magistério primário. Frequentou um curso superior. Professora 
do ensino secundário. Casada. Marido reformado da marinha mercante. Uma filha. Conjugalidade não 
coabitante.  
 

25. Mónica, 33 anos 
Nasceu em Lisboa. Um irmão mais novo. Pai proprietário e gestor de grande empresa. Mãe doméstica. 
Ambos com o antigo 7.º ano. Licenciada em gestão. Actualmente gere uma das empresas familiares. 
Divorciada. Vive em conjugalidade. O companheiro é engenheiro. 
 

26. Joana, 25 anos 
Nasceu em Lisboa. É filha única. Pai jornalista, mãe médica. Frequenta um curso superior. Vive em 
conjugalidade. O companheiro é engenheiro. Uma filha. 
 

27. Fernando, 56 anos 
Nasceu em Peniche. Duas irmãs mais velhas. O pai era vendedor, a mãe costureira. Tinham ambos a 3ª 
classe. Licenciou-se em engenharia. Docente num instituto superior e director de empresa do ramo 
automóvel. Divorciado. Conjugalidade não coabitante. 
 

28. João, 40 anos 

Nasceu em Moçambique. É o mais velho de 4 irmãos. O pai era subinspector da Polícia Judiciária, a mãe 
era professora primária. É subchefe da guarda prisional. Fez o 3.º ano do ciclo (actual 1.º ano do 3.º ciclo 
do ensino básico). Vive em conjugalidade. 

 
29. Nuno, 32 anos 

Nasceu no Barreiro de onde são, também, os pais e os avós. É mais novo de três irmãos. Foi criado pelos 
avós maternos, depois de ter perdido a mãe. O avô era operário, a avó doméstica. Fez o 11º ano. É 
empregado numa livraria. Vive em conjugalidade. Duas enteadas. 
 

30. Paulo, 38 anos 

Nasceu na zona de Oeiras. É o mais novo de cinco irmãos. O pai tem um curso médio e leccionou em 
diferentes institutos de ensino superior. A mãe fez também um curso médio e dava explicações. 
Licenciou-se em arquitectura. Trabalha como arquitecto numa instituição pública. Vive em 
conjugalidade. A mulher é professora do ensino secundário. Um filho.  
 

31. Tiago, 32 anos 
Nasceu em Lisboa. É o segundo de três irmãos. O pai é professor universitário, a mãe, professora de 
inglês no ensino secundário. Licenciou-se em engenharia e fez o mestrado no estrangeiro. Vive em 
conjugalidade. A companheira é gestora. 
 

32. Raúl, 63 anos 
Nasceu em Lisboa, assim como os seus pais. Filho único. O pai geria um pequeno comércio familiar, a 
mãe era doméstica. Fez o antigo 7.º ano do liceu. É astrólogo. Separado. Conjugalidade coabitante. 
 

33. Eduardo, 31 anos 
Nasceu no Barreiro. Pais alentejanos. O pai é maquinista da CP e tem o 9º ano. A mãe é costureira e fez o 
antigo 2.º ano do ciclo.  
 

Nós Somos Igreja 
34. Cristina, 27 anos 

Nasceu em Lisboa. Mãe profissional de seguros e pai veterinário. Licenciou-se em Ciências da 
Comunicação. Dirige uma residência universitária em Lisboa. Solteira. Vive com os pais. 
 

35. Isabel, 63 anos 
Nasceu em Lisboa. Pai engenheiro e mãe doméstica. Tem sete irmãos. Licenciou-se em Serviço Social. É 
técnica superior num organismo público e docente universitária. Solteira. Consagrada. Vive sozinha. 
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36. Mafalda, 50 anos 
Nasceu em Lisboa. É a mais nova de 3 irmãos. Os pais eram proprietários e geriam uma fábrica em 
Lisboa. Fez o antigo 5º ano do Liceu (actual 9.º ano) e estudou línguas estrangeiras. Trabalhou na fábrica 
da família. Actualmente não trabalha e vive de rendimentos. Divorciada. Três filhos. 
 

37. Maria do Céu, 59 anos 
Nasceu numa aldeia de um distrito do Norte. Tem uma irmã. O pai era um pequeno comerciante e a mãe 
era doméstica. Ambos tinham a 4ª classe. Religiosa. Licenciou-se em Serviço Social. Vive num instituto 
religioso em Lisboa. 
 

38. Maria, 37 anos 
Nasceu numa aldeia do distrito de Viseu. É a mais nova de 12 irmãos. Pai agricultor e pequeno 
proprietário, mãe doméstica. Ambos tinham a 4ª classe. Licenciou-se em Filosofia e Ciências Religiosas. 
Actualmente, é professora do 1º Ciclo do Ensino Básico. Casada. O marido é sócio gerente de uma 
pequena empresa. Dois filhos. 
 
 

39. Pedro, 36 anos 
Nasceu numa aldeia do interior norte do país. Tem quatro irmãos. O pai era chefe de secretaria numa 
Câmara Municipal, a mãe professora primária. Licenciado em Teologia com mestrado em Ciências da 
Educação. Tem um cargo de direcção numa instituição de ensino. Casado. Mulher doutorada em biologia, 
dá aulas numa universidade. 
 

40. Joaquim, 69 anos 
Nasceu em Lisboa. A mãe era minhota e o pai alentejano. Ela doméstica e ele funcionário da Armada. 
Licenciou-se em Jornalismo, no estrangeiro. Reformado (do cargo de administrador de empresa). Casado. 
Dois filhos.  
 
 
 
 


