
 

Modelos Familiares (valores e práticas): 
• Valorização da dimensão institucional das relações familiares, 

nomeadamente dos papéis familiares em detrimento das relações 
afectivas (v.g. casamento civil vs. união de facto); 

• Norma autoritária na relação entre mais velhos e mais novos (v.g. - 
pais/filhos) e no seio da relação conjugal (marido como “cabeça de 
casal”); 

• Papéis de género rígidos e complementares (v.g. doméstica ou 
trabalha para obter o indispensável complemento à economia familiar) 

• Os interesses da família prevalecem sobre os dos seus membros; 
• Dinâmicas bastião: fechadas, normativas e fusionais. 

 
Valores sociais e representações da sociedade: 

• Visão catastrófica da sociedade contemporânea  (potenciada pelos 
media); 

• Projecto religioso de governo teocrático (Paraíso na Terra) inviabiliza 
a participação em qualquer projecto social (v.g. associativo e/ou 
político); 

• Reacção negativa às mudanças recentes nos valores e práticas 
familiares (papel da mulher na família e na sociedade, divórcio, novas 
formas familiares, v.g. monoparentais e homossexuais); 

• Oposição: aborto; relações sexuais pré e extra-matrimoniais; união de 
facto heterossexual; união de facto homossexual.  

Figura 5 - IDEAL-TIPO DA IDENTIFICAÇÃO COM AS TJ 

Meio social de origem e trajectória de classe intrageracional: 
 

• Meio social de origem: famílias rurais ou urbanas, em regra, muito 
desfavorecidas em todos os níveis do capital (económico, social e 
cultural); os pais são analfabetos ou têm o ensino básico: a escola não 
é representada como meio de mobilidade social. 

• Trajectória intrageracional : trajectórias estacionárias. 
 
• Meio social actual: meios populares e classes médias (empregados 

executantes). Profissões pouco qualificadas. Nível baixo do capital 
(económico, social e cultural), entre as mulheres mais velhas. Forte 
sentimento de privação relativa. Médio capital económico e cultural 
entre as mulheres mais jovens. 

Identificação comunitário-cultural  
• TJ como lugar de compensação da falta de integração  na família 

alargada e na comunidade;  
• TJ como lugar de compensação intelectual de um déficit cultural; 
• TJ como lugar de individualização, ainda que fraca e tardia (vg.  

cônjuge). 
 

Ethos Religioso: 
Dim. Ideológica: maniqueísta (vg. paraíso na terra/ crença no Apocalipse). 
Dim. Intelectual: erudição literal (vg. estudo e leitura literal da Bíblia; 
discussão pública da revista Sentinela). 
Dim. Ritualista: repúdio do ritualismo. 
Dim. Experiencial: muito institucional (vg. baptismo; intervenções de 
Jeová na vida dos convertidos). 
Envolvimento comunitário: muito absorvente (vg. pregação porta a porta, 
estudo bíblico semanal, actividades promovidas pelas TJ).  
Amizades congregacionais: restrição (vg. sociabilidades e solidariedades 
exclusivas com os “irmãos na fé”). 
Dim. consequencial: muito rígida e controlada pela comunidade TJ 
(anciãos) (vg. sexualidade: infidelidade e homossexualidade; eliminação de 
comportamentos relacionados com o consumo de álcool, tabaco, drogas; 
valorização do civismo nas relações sociais. Não podem receber 
transfusões de sangue. 

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

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

• Família de origem: dinâmicas bastião; modelos familiares institucionais; 
coordenação com a escola por oposição: fraco investimento escolar. 
Sobrecarga com as tarefas domésticas e com os cuidados com as crianças 
(v.g. irmãos mais novos). 

• Socialização religiosa: pais praticantes: cooperação; pais não praticantes: 
delegação. 

• Trajectória familiar:  entrada precoce no mercado de trabalho; nuclearização 
(casamento e filhos) e fechamento. Dinâmicas bastião: sintonia entre modelos 
e formas familiares e reforço dos modelos familiares institucionais.  

• Crise de integração: na família alargada e na comunidade. 
• Individualização fraca e tardia, a partir da conversão: fraca independência 

económica; relativa autonomização conjugal;  autonomia face à família de 
origem; autenticidade como constância para consigo mesmo (“eu cá sou 
assim”) e fidelidade à Verdade das TJ. Forte sentimento de estigmatização. 

 
 
 


