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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as sociabilidades no Fórum Virtual Ex-Testemunhas de 
Jeová. Uma comunidade afetiva criada em 2008 para combater a discriminação 
contra ex-membros da religião. Trata-se de um espaço de trocas de experiências, 
organização política e apoio emocional. O foco da pesquisa é compreender a 
relação entre desassociação, trauma coletivo e estigma. A desassociação é um 
processo de produção social da indiferença moral que opera por meio de 
demonstrações de desprezo, escárnio, tabu do contato, asco e humilhações 
públicas. Com a expulsão da religião, os agora desassociados passam a ter o 
caráter, a dignidade e a própria humanidade contestados. Para compreendermos 
melhor esse processo, discutimos aspectos importantes da história do 
desenvolvimento da religião, suas relações com o fundamentalismo e a 
modernidade, com destaque para a doutrina da demonização da autonomia 
individual vista como resposta a um mundo plural, marcado por incertezas e 
contínuas transformações. O trabalho se ocupa, sobretudo, de destrinchar o 
funcionamento de uma economia das punições que englobaria uma ordem simbólica 
legitimadora, mecanismos de controle interno (culpa e vergonha) e externo (tribunal 
judicativo, regras de etiqueta, etc.). O argumento é o de que a eficácia dos sistemas 
de controle depende de um enlace entre programas institucionais e a ação. A 
consolidação da ordem moral religiosa seria o resultado de rituais e práticas sociais 
hierarquicamente rotinizadas, mas passíveis de serem negociadas pelos sujeitos. 
Uma gramática moral e determinada competência afetiva garantiriam que a ordem 
social não se torne anômica. A pesquisa indica que a comunidade afetiva possibilita 
a elaboração de uma autoimagem mais positiva dos desassociados, com base em 
novos enquadramentos morais, emocionais e cognitivos. Eles passariam a 
desempenhar um papel mais ativo em relação às próprias emoções e noções de 
moralidade, que acabam por adquirir uma importante dimensão política. 

Palavras chaves: Testemunhas de Jeová; Desassociação; Desvio; Moralidade; 
Dissidência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes sociabilities at the Ex-Jehovah’s Witnesses Virtual Forum 
(Fórum Virtual Ex-Testemunhas de Jeová). This affective community was created in 
2008 with the aim of fighting discrimination against former members of the religion. 
The forum is a space for the sharing of experiences, political organization and 
emotional support. The focus of this research is to understand the relationship 
between disfellowship, collective trauma, and stigma. Disfellowship is a process of 
social production of the moral indifference that operates through demonstrations of 
disdain, scorn, contact tabu, loathing, and public humilliations. Because they have 
been expelled from the religion, the disfellows have now their character, dignity and 
even their humanity contested. In order for us to better understand this process, we 
discuss important aspects of the history of this religion’s development, its 
relationships with fundamentalism and modernity, highlighting the doctrine of 
demonization of the individual autonomy seen as a reaction to a plural world, marked 
by uncertainties and continuous transformations. This work unravels the operation of 
an economy of punishments, which encompass legitimating symbolic order, and 
mechanisms of control, both internal (guilt and shame) and external (judicial tribunal, 
eitquette rules etc.). Our rationale is that the efficiency of the control systems 
depends on the union of institutional programs and the action. The consolidation of 
the religious moral order would be the result of rituals and social practices 
hierarchically routinized, but susceptible of being negotiated by the subjects involved. 
A type of moral grammar and certain affective competency would guarantee the 
social order not to become anomic. This research indicates that the affective 
community enables the elaboration of a more positive self-image of the disfellows, 
based on new moral, emotional, and cognitive frames. They would start to play a 
more active role related to their own emotions and notions of morality, which end up 
by acquiring an important political dimension. 

Keywords: Jehovah’s Witnesses; Disfellowship; Deviation; Morality; Dissidence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pode parecer estranho, mas, por amor à humanidade, já torci para que certas 

pessoas morressem. Isso aconteceu há muito tempo atrás, quando fui estudante da 

bíblia. Aprendi com as Testemunhas de Jeová que o fim da geração de 1914, isto é, 

das pessoas ungidas que nasceram nessa época, levaria ao Armagedom. Pelo 

termo ungido quero me referir aos escolhidos para formar o governo celestial com 

Cristo. Um total de 144 mil pessoas. Alguém que desejasse profundamente paz e 

felicidade no mundo torceria para que se “apressasse a ida dessas pessoas ao céu”.  

O interesse que as TJ tinham em ler os Anuários era imenso. Neles são 

divulgados dados estatísticos anuais sobre a religião que incluem, entre outras 

coisas, o número de associados e de ungidos vivos. Bastava o número desses 

últimos cair para deixar todos na congregação apreensivos. Afinal, era um sinal de 

que o fim estava batendo à porta. 

Tenho guardadas na memória a expectativa em torno da destruição do 

“sistema de coisas”, como algo indubitável e iminente. Lembro que uma das minhas 

tias – Testemunha de Jeová – costumava repetir a profecia: “quando estiverem 

dizendo: ‘Paz e segurança!’, então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina 

destruição.” Não é difícil imaginar como reagia à cada reportagem sobre a ONU e o 

fim da Guerra Fria.  

Penso como seria espetacular e ao mesmo tempo sanguinário o fim do 

mundo idealizado pelas TJs. Céu avermelhado, eclipse, gritos de terror diante de 

anjos furiosos arremessando bolas de fogo sobre pessoas atônitas e indefesas. 

Furacões e terremotos ajudariam a deixar o cenário ainda mais desolador. Tudo isso 

seria justificado pelos propósitos bons e justos de Deus.  

As Testemunhas de Jeová conservam a teleologia judaica. O mundo foi 

criado por Deus e se encaminha para um desenlace que explicaria todo o proceder 

divino. A história, portanto, é sagrada. A restauração do paraíso, a crença mais 

encantadora das TJs, se baseia nessa narrativa. Seria o ponto máximo do projeto 

divino, encarado como recompensa pela submissão às leis sagradas e à pureza 

moral de seu povo.   

No paraíso ninguém sente dor. Não há mortes. Doenças. Envelhecimento.  

Injustiças e conflitos. Agimos sempre da maneira certa. Os animais deixarão de ser 
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carnívoros e as pessoas que morreram antes do Armagedom serão ressuscitadas. 

Tudo em perfeita harmonia, sem contrastes e contradições. Infelizmente, poucos 

conseguirão desfrutar as dádivas do Novo Mundo.  

Após mil anos de felicidade plena, os escolhidos passarão por um novo e 

definitivo teste. As Testemunhas de Jeová creem que Satanás, o antagonista de 

Deus, não será destruído no Armagedom. Ele ficará aprisionado durante todo esse 

tempo. Depois voltará para promover uma nova colheita, sendo finalmente 

destruído. A felicidade a partir disso não será mais abalada.  

A utopia do paraíso é, antes de tudo, uma resposta às injustiças, ao 

sofrimento e à existência do mal. Busca por felicidade, verdade e segurança, com 

base numa reestruturação moral do mundo. Tal doutrina da salvação destoaria de 

outras concepções, porque a contrapartida para a vida reta e justa acontecerá aqui, 

neste planeta, no futuro próximo.  

O problema moral ocupa posição de destaque no sistema TJ. Creio que ele 

deve ser pensado também como um tipo de reação à modernidade. Curiosamente o 

capitalismo, a religião e a política são vistos como os três instrumentos do Diabo. 

Enquanto que a felicidade só poderia ser conquistada com a vindicação do nome 

sagrado de Deus e a obediência incondicional. Numa batalha aberta contra o 

individualismo, a reflexividade e o relativismo moderno. A tentativa de se 

autodeterminar teria produzido a decadência da humanidade. Nossa única 

esperança seria a constituição de um governo teocrático.  

Nesse cenário, o comportamento desviante se tornaria ainda mais 

indesejável. Paradoxalmente ele permitiria a reafirmação do carisma coletivo da 

comunidade religiosa, amparado na dualidade moral: bons vs. maus, nós vs. outros. 

O que ajuda a compreender o rigor que imprimem à observância das normas e suas 

importantes implicações sobre a distinção social. 

 As Testemunhas de Jeová estão submetidas a uma infinidade de regras, 

sejam elas cerimoniais ou substantivas que precisam ser obedecidas a “ferro e 

fogo”. O não cumprimento levaria a perda de cargos religiosos ou até mesmo ao 

banimento da religião, o que significaria a eterna destruição.  

Elas são proibidas de comemorar aniversários; ler determinados tipos de livro; 

vestir certas roupas; servir ao exército ou trabalhar na polícia; se candidatar a cargos 
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políticos e votar; receber transfusões de sangue; assistir filmes ou programas de TV 

que destoem dos ensinamentos bíblicos; visitar sítios de internet proibidos; 

conversar com ex-membros; deixar a barba crescer; cursar faculdade; visitar outras 

igrejas; manter relacionamentos homoafetivos; fazer reverência a bandeiras e outros 

símbolos nacionais, assim como cantar hinos; questionar abertamente ensinamentos 

do Corpo Governante; namorar pessoas de fora da religião; casar novamente se o 

divórcio não tiver origem numa traição; ter relações sexuais antes do casamento; 

fumar; participar de jogos de azar; seguir carreira artística ou esportiva, entre outras 

coisas.    

A importância dada a regras morais não é uma exclusividade de grupos 

religiosos. A existência de qualquer grupo social pressupõe algum consenso em 

relação a valores. Noções de bem e mal. Certo e errado. Verdade, realidade e 

justiça. O que varia, de fato, é o significado dado a eles e seus efeitos práticos. 

Membros de organizações criminosas como a Camorra e a 'Ndranghet não acham 

errado extorquir comerciantes, assassinar pessoas, traficar drogas, subornar 

burocratas, políticos e policiais. Mas estão de acordo com outros princípios morais 

como demonstraria a pouca ou nenhuma tolerância com quem descumpre a lei do 

silêncio (Omertà), os relacionamentos homoafetivos e os casos amorosos 

envolvendo mulheres de companheiros de profissão.  

A questão sobre se “este ou aquele ato é moralmente apropriado?” nem 

sempre pode ser resolvida com o apelo a regras “universalmente aceitas”. 

Discordâncias ocorrem até mesmo em pequenos grupos como aqueles estudados 

por Goffman (2010) e em sociedades “selvagens”. Não é à-toa que Malinowski 

(2015) mencione a existência de uma “jurisprudência selvagem” e casos de vista 

grossa em relação à violação do tabu do incesto entre tribos da Melanésia. As “leis 

civis” “primitivas” não são tão rígidas e absolutas como se pensou; tampouco 

encaradas como revelação divina. As forças sociais que as sustentam, de certa 

maneira, são mais racionais que mágicas. A lei na sociedade selvagem também 

estava sujeita à flexibilidade e adaptação. A competência de julgamento ético dos 

agentes é uma questão chave da sociologia da moralidade e do desvio. 

Especialmente as tensões entre a capacidade de julgamento dos atores sociais 

frente às expectativas normativas que se apresentariam como universais.   
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Precisamos levar em consideração o pragmatismo interacionista e a ideia de 

que as ações humanas ocorrem com base em definições de situação e 

enquadramentos sociais, simbolicamente interpretados. Não interagimos de maneira 

mecânica. Pelo contrário. Interpretamos as ações uns dos outros atribuindo 

significados a elas. A relação entre estímulo externo e resposta é mediada por meio 

da linguagem. Toda interação social é interação simbólica.  

Assim, entre as Testemunhas de Jeová, a transfusão de sangue é um pecado 

imperdoável, que significaria o fim da esperança de viver eternamente no paraíso. A 

proibição está fulcrada numa interpretação bíblica sobre abstenção de sangue. Essa 

regra goza de consenso interno, chegando a ser uma verdade insofismável. De 

acordo com as circunstâncias, porém, estará sujeita a adequações. Como a religião 

não faz nenhuma objeção à alimentação carnívora, ela permite sub-repticiamente a 

ingestão de alguma quantidade de sangue.  

Dessa forma, comer um bife suculento e mal passado não seria motivo para 

instalação de um conflito moral ou discussão casuística – já que não encarariam 

essa refeição como afronta à proibição do tabu. Além disso, entendimentos novos do 

Corpo Governante da igreja autorizam, hoje em dia, o uso de frações sanguíneas 

em cirurgias. Apesar de considerarem inaceitável que pais optem por transfusão de 

sangue para salvar a vida de seus filhos.  

Não há como não se lembrar da afirmação de Schutz (2012) de que a 

suspensão da dúvida é precondição da vida social. Aquilo que faz com que o mundo 

seja vivido como natural, inteligível, coerente e organizado. Para que isso seja 

possível, a realidade precisa ser continuamente atualizada e reafirmada através da 

linguagem. Incidentes fora do “script” representariam ameaças potenciais à 

inteligibilidade.  

Tendemos a acreditar que as coisas possuem propriedades bem definidas e 

que os sentidos são fontes seguras de conhecimento. O filósofo e matemático 

Bertrand Russell (2008) dizia que na vida cotidiana tomamos, como certas, coisas 

que dificilmente passariam num exame criterioso. Uma mesa de madeira que, à 

primeira vista, pareça retangular, lisa, fria, dura, e de cor uniforme, teria todas as 

suas características redefinidas se nos ocupássemos dela mais detalhadamente. 

Assim os feixes de luz que incidem de maneira não uniforme sobre a mesa criaria 
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uma variação de matizes de cores. Pessoas que a estejam observando de 

perspectivas distintas terão percepções diferentes. Essas dificuldades só 

aumentarão se o observador sofrer de icterícia ou daltonismo. 

No dia a dia esse problema é contornado por um acordo tácito, isto é, pela 

crença de que as propriedades fundamentais do mundo se mantêm inalteráveis. Isso 

vale para a nossa relação com o mundo natural e social. Na vida social situações 

inesperadas ou que destoem muito do senso de normalidade necessitam respostas 

coerentes, elaboradas por meio de vocabulários socialmente válidos.  

É por isso que accounts como desculpas e justificativas serão julgados 

irracionais, assim como as pessoas que os utilizam, caso não correspondam às 

expectativas sociais. Os atores precisam ser capazes de normatizá-los dentro do 

acervo de conhecimentos e expectativas previamente compartilhadas. Vejo nessa 

ideia alguma semelhança com as de Garfinkel (2006) sobre a vida cotidiana como 

produto da natureza intersubjetiva do conhecimento social. A ação teria como 

princípio o fato de que os atores sociais empregariam os conhecimentos que 

conjuntamente dispõem para construir, normatizar e tornar inteligível a realidade.  

Certos episódios produziriam incongruências entre os eventos esperados e os 

que realmente aconteceram. Scott & Lyman (2009) ilustram esse pensamento com o 

caso de uma secretária que explicou uma queimadura em seu próprio corpo como 

resultado de vozes estranhas, que a teriam induzido a colocar o braço dentro de um 

forno quente na intenção de castigá-la por sua má conduta. Ela acabaria no hospital 

psiquiátrico.  

Situações muito semelhantes ocorrem durante encontros sociais. Numa 

interação social assumimos fachadas que são definidas como uma “imagem do eu 

socialmente aprovada”. O comum é que procuremos preservá-las com o uso de 

técnicas de controle das impressões e pela opção por certa “linha de atuação” mais 

congruente com as expectativas sociais. O que tende a variar de acordo com os 

grupos sociais e as definições da situação. Em certas circunstâncias, veremos as 

pessoas que participam da interação também se esforçarem para preservar a 

fachada dos outros com os quais interagem. Para que isso ocorra, dizia Goffman 

(2011), o sujeito tem que demonstrar respeito próprio, fazendo convergir sua ação à 

determinada exigência moral. A sensação é que muitas vezes todo o esforço em 
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negociar o curso da ação acabaria fadado a conformar-se a padrões sociais. 

Convenhamos, essa é uma luta bastante desigual. 

Os comportamentos desviantes colocariam em perigo a ordem expressiva, o 

senso comum de realidade e moralidade, a autoimagem e o carisma coletivo de um 

grupo. Corriqueiramente os desviantes costumam ser tratados como réprobos. 

Becker (2008) notou que uma das consequências disso é terem a própria 

humanidade contestada pelos impositores de regras.  

O reconhecimento de nossa condição humana e as vantagens morais que 

isso representa estaria, assim, ligado à conformação de modelos sociais de boa 

conduta. O pertencimento a determinada comunidade moral e a consequente 

possibilidade de compartilhar seu carisma coletivo pressuporiam, em contrapartida, 

a sujeição a normas e padrões emocionais. A não conformação às regras da “boa 

sociedade” criaria um processo de deterioração da autoimagem, permitindo a 

separação das pessoas “normais” e “anormais”, “boas” e “más”. É com base nisso 

que outsiders seriam estigmatizados e vistos como seres inferiores ou semi-

humanos. O que induziria à criação de um vocabulário moral depreciativo.  

 A retirada de outsiders do universo de significação moral é acompanhada por 

um processo de produção social da indiferença. Elias (2000) mostrou que outsiders 

são retratados por grupos estabelecidos como seres naturalmente sujos, imorais e 

abjetos. O grau de internalização dos valores do grupo dominante pelos outsiders 

será decisivo na construção de uma autoimagem inferiorizada. A relação “nós vs 

outros” representaria polarização moral bem vs mal, o embate entre a boa e a má 

sociedade. Esta relação não seria estática, mas aberta a novas configurações de 

acordo com as relações de poder e agenciamentos.  

Os desassociados da religião Testemunham de Jeová estão submetidos à 

lógica semelhante. São outsiders que foram julgados por um tribunal judicativo 

formado por “juízes sagrados”, que seriam guiados por leis divinas, justas e 

imutáveis. Composto exclusivamente por anciãos congregacionais, esses tribunais 

possuem autoridade para investigar e punir comportamentos desviantes.  

A desassociação é a pena máxima. Consiste num processo de 

estigmatização e alijamento do indivíduo desviante da comunidade religiosa. Isso 

inclui demonstrações de desprezo, escárnio, asco, ostracismo e humilhações 
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públicas. Katz (2013) foi muito feliz ao comparar a fraqueza da pessoa humilhada à 

impotência de um bebê. A humilhação faz com que sintamos medo dos olhares 

daqueles que nos cercam. Como se nossas pálpebras fossem amarradas a uma 

bola de ferro que puxam a cabeça em direção ao chão. Alguns aspectos são 

fundamentais na experiência de humilhação, como a sensação de que se trata de 

algo incontornável e que está além das vontades do indivíduo. Ela não é vivida como 

passageira, na medida em que não avaliamos que, passado o momento inoportuno, 

estaremos livres da degradação.  

A humilhação também é capaz de provocar paralisia e autodepreciação ao 

aguçar sentimentos de culpa. Costuma ser vivida lentamente e ocorrer de fora para 

dentro, já que são os outros que nos humilham. Como veremos, muitos 

desassociados passam pela experiência da humilhação e são obrigados a lidar com 

a ideia de ter decepcionado Jeová. Como foram humilhados na esfera sagrada da 

existência, seus sentimentos os farão sofrer a dor da culpa, e, em muitos casos, 

reconhecer a culpa publicamente.  

Todo processo é acompanhado por conflitos, ambivalências, medos, 

insegurança e desespero ante a ruptura de laços sociais fortes. Pelo fim de 

amizades, deterioração das relações familiares e da autoimagem. Elias (2000) 

observou que a sensação de inferioridade, o medo e a vergonha podem diminuir ou 

até desaparecer na medida em que um grupo marginalizado consegue criar nova 

imagem e ideal coletivo. Para que isso ocorra, é preciso contrabalancear as 

assimetrias de poder. Enquanto as antigas normas e, de modo mais geral, as 

concepções de mundo internalizadas forem consideradas verdadeiras, a tendência 

será que a desigualdade permaneça.  

É possível supor que além da autoimagem, a disputa também abranja o 

terreno das regras de sentimento, como posicionamento ativo sobre aquilo que 

sentimos e que achamos que devemos vir a sentir. O que nos faz pensar numa 

“micropolítica das emoções”. Cabe dizer, como fez Illouz (2015), que os arranjos 

sociais são também arranjos afetivos. É por isso que as noções de gerenciamento e 

estrutura emocional ganhariam uma dimensão política. Lembro que Hochschild 

(2013) via a estrutura emocional como “lado oculto” da ideologia. Um quadro 

interpretativo da realidade que ao ser mudado alteraria as regras de sentimento às 
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quais estávamos submetidos. Os sistemas simbólicos ofereceriam visões de mundo 

e explicações totalizantes do real. Em alguns casos, porém, os indivíduos seriam 

capazes de alternar suas visões, e é justamente isso que os dirigentes das 

Testemunhas de Jeová procurariam evitar. 

Cresce em todo o mundo o número de ex-Testemunhas de Jeová que 

questionam a autoridade dos dirigentes da Igreja e o tratamento discriminatório dado 

aos desassociados e dissociados. Muitos ensinamentos teológicos são colocados 

em questão, como a política institucional de não levar casos de abuso sexuais ao 

conhecimento das autoridades seculares. Esses dissidentes se organizaram em 

comunidades virtuais na internet. No Brasil, o Fórum Ex-Testemunhas de Jeová, 

criado em 2008, é o principal espaço de trocas de experiências e acolhimento de ex-

membros. Ele possui mais de sete mil pessoas cadastradas e ganhou a 

característica de uma comunidade afetiva ou de destino.  

Essa comunidade afetiva se tornaria um importante meio para a superação de 

traumas. Através de trocas de experiências e elaboração de uma narrativa da 

autorrealização, indivíduos estigmatizados estariam reconstruindo sua autoimagem 

e remodelando sentimentos negativos de culpa, vergonha e humilhação. Tal 

processo resultaria na adoção de um novo quadro interpretativo, na alternação da 

visão de mundo, na aquisição de capital afetivo e num habitus.          

A perspectiva dessa investigação foi a de compreender como ex-membros, 

em especial os desassociados, lidam coletivamente com os traumas do passado, a 

partir de interações, laços e vivências construídas no ambiente virtual do Fórum Ex-

Testemunhas de Jeová. A expulsão da comunidade religiosa teria como 

consequência a retirada de indivíduos de um determinado “universo de obrigação 

moral”. O que colocaria a igualdade, a dignidade e os afetos no cerne do debate 

político.  

O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, tento situar as 

Testemunhas de Jeová num contexto de modernidade crivado pela incerteza, a 

secularização e o individualismo. A ideia foi oferecer um sentido histórico à ênfase 

dada pelas TJs à demonização da autonomia individual e à hipervalorização da 

obediência. O problema ético do sofrimento e da felicidade é retomado sob a luz de 

elementos fundamentalistas e milenaristas. A tentativa foi a de articulá-los à questão 
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da segurança frente à fluidez da sociedade contemporânea. As Testemunhas de 

Jeová construíram uma narrativa que diz que devemos abrir mão de nossa liberdade 

para pertencermos à comunidade religiosa em troca de segurança e felicidade. Elas 

conceberiam os valores morais e a verdade em termos absolutos, universais, o que 

contrastaria diretamente com o pensamento relativista do nosso tempo.    

No segundo capítulo, apresento as principais doutrinas da religião, seus pais 

fundadores, e discuto os fundamentos religiosos da desassociação. O que nos ajuda 

a entrar ainda mais no interior desse universo religioso. Veremos, então, um tom 

mais historiográfico quando trato do surgimento e desenvolvimento da religião, de 

sua estrutura organizacional e principais doutrinas. Consultei livros e revistas 

publicados pela Sociedade Torre de Vigia e textos do site oficial JW.ORG. Há mais 

de meio século a Sociedade Torre de Vigia não atribui autoria aos autores de suas 

publicações, não permitindo que as citações das obras possam ser creditadas aos 

seus verdadeiros autores. Em países cuja legislação obriga a existência de um 

autor, a STV atribui à autoria a algum representante local da Organização.  

 Todas as citações bíblicas, por sua vez, foram feitas a partir da nova edição 

da versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas que ganhou, recentemente, uma 

linguagem mais moderna. O livro Testemunhas de Jeová: Proclamadores do 

Reino, em especial, foi muito útil nessas discussões. A publicação conta a história 

das Testemunhas de Jeová sob a ótica dos líderes religiosos. Pude confrontá-la com 

obra importantíssima do historiador acadêmico James Penton: Apocalipse Adiado: 

a História das Testemunhas de Jeová.  

O terceiro capítulo é todo ele dedicado ao comportamento desviante e às 

questões de moralidade. Procuro compreender como funciona entre as TJs o que 

nomeei de economia das punições. O tribunal judicativo é analisado. Outro ponto 

importante é a adoção da perspectiva intencionista do desvio e da noção de ação 

coletiva. Meu argumento é o de que a eficácia dos sistemas de controle depende de 

um enlace entre programas institucionais e a ação. A consolidação da ordem moral 

religiosa seria o resultado de rituais e práticas sociais hierarquicamente rotinizadas, 

mas passíveis de negociação. Elas se apoiam numa gramática moral e num tipo de 

competência afetiva, sem as quais a ordem social se tornaria anômica.  
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Os conceitos de estigma e fachada e as técnicas de manipulação das 

impressões em encontros sociais têm papel importante na compreensão dos efeitos 

do desvio sobre autoimagem, a exclusão e a indiferença social. Eles ampliam o 

entendimento de como funcionam os mecanismos invisíveis de controle social 

operados a partir de valores morais, sentimentos de culpa, vergonha e humilhação. 

A importante e clássica discussão sociológica sobre a relação entre grupos internos 

e externos é retomada. Isso se justificaria porque os desassociados foram 

transformados em bode expiatório. O lado negativo da polaridade moral. Sua 

imagem aparecerá ligada a símbolos de inferioridade, ignomínia e sujeira. Toda essa 

discussão é entremeada por depoimentos de membros do Fórum Ex-Testemunhas 

de Jeová.  

O quarto e último capítulo é inteiramente dedicado ao estudo das 

sociabilidades no Fórum virtual Ex-Testemunhas de Jeová. A comunidade virtual é 

tratada aqui como uma comunidade afetiva ou de destino. A luta por igualdade e as 

estratégias para gerenciamento das emoções ganham a forma de um problema 

eminentemente moral e político. Todo esforço se concentra em analisar as trocas de 

experiências, o novo senso de pertencimento e a tentativa de ruptura com a antiga 

ordem moral e simbólica. O desenvolvimento de uma carreira desviante e a ideia de 

que a comunidade virtual proporcionaria a aquisição de capital afetivo e um habitus, 

também são discutidos.    

 

*          *        * 

 

O mitólogo norte-americano Joseph Campbell (2003) quando perguntado pelo 

jornalista Bill Moyers sobre “o que diz a mitologia a respeito do que me torna feliz?”, 

ilustrou sua resposta com uma história dos índios iroqueses. O mito, afirma, não 

daria uma receita de como ser feliz, apenas anteveria as consequências e riscos que 

corremos quando nos aventuramos à procura da felicidade.  

Certo dia uma jovem bela e autoconfiante recusou um pedido de casamento, 

surpreendendo toda a tribo. Acreditava merecer algo melhor, por isso rejeitou ser 

desposada pelo rapaz. O que lhe renderia a visita de uma serpente ameaçadora. A 

consequência imediata da recusa foi a saída de um lugar confortável e relativamente 
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seguro para uma situação de incerteza e perigo, mas que a permitiria alcançar nível 

mais elevado e seguir os seus desejos e intuição.  

É noutra versão da história, porém, que o perigo comum a essa aventura 

ficará ainda mais evidente. Conta-se que após recusar vários pretendentes, a garota 

partiu com a mãe para coletar pedaços de madeira num lugar ermo e distante da 

floresta. Durante essa atividade o céu toldou-se, abatendo-se sobre o dia uma 

escuridão medonha.  

Como se operasse um feitiço, mãe e filha caíram no sono. Quando a garota 

abriu os olhos, viu um jovem atraente surgir do interior da mata com cinto de 

conchas na mão. Fitaram-se por alguns segundos, sem que se ouvisse nenhum som 

de palavras; a sensação era que tinham colocado arreios sobre os compassos do 

tempo, criando assim um novo campo sinestésico. A “retórica do silêncio” seria 

quebrada por um súbito pedido de casamento que, dessa vez, ela não hesita, não 

titubeia, mas pondera que precisa consultar a sua mãe.   

A mãe cede ao pedido e é presenteada com o cinto de conchas. Na mesma 

noite, o rapaz convida a noiva para ir ao seu acampamento. Ela aceita e assume o 

risco da aventura de não se submeter às expectativas sociais de sua tribo, de ter 

rejeitado os outros pretendentes. É agora uma desviante.     

Ato contínuo: o jovem deixa a cabana em que se encontravam há cerca de 

três dias para caçar. A garota fica sozinha, trancada lá dentro. Escuta um barulho do 

lado de fora que volta a ouvir ao cair da noite. Como não esperasse, uma serpente 

irrompe pelo interior da cabana com sua língua vermelha, comprida, estranha, em 

riste.  O animal ziguezagueia de cá pra lá, até lançar a cabeça sobre o colo da 

garota e pedir que lhe cate alguns piolhos.  

A serpente, então, deixa o lugar. A porta se fecha e abre novamente. O noivo 

reaparece e, ao cruzar o umbral, revela ser ele a tal cobra: “Você teve medo de me 

ver na forma de cobra?” A resposta é seca e direta: “Não, não tive”. No outro dia ele 

sai para nova caçada. Ela resolve caminhar à procura de lenha e se depara com 

várias serpentes. A visão é desconcertante. 

 Na volta à cabana rever a serpente que se transforma em homem. É o 

suficiente para que decida abandonar aquele lugar. No caminho de volta, um 

velhinho a alerta para o fato de seu noivo ser feiticeiro, assim como os seis irmãos 
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dele. Diz ainda que ele não tem coração, ou melhor, que seu coração não está no 

corpo, mas numa sacola escondida embaixo da cama da cabana. Como os corações 

estão fora do corpo, os magos não podem ser mortos. Ela precisava pegar a sacola 

e destruir o coração.  

Com a sacola em mãos a moça sai às pressas, mas é surpreendida pelo 

mago que pede para que não corra. Num rompante mágico começa a se afogar, e 

só não morre porque o velhinho a salva. Campbell argumenta que a água é um 

motivo mítico que representaria a saída do domínio racional. Fora d’água, em 

segurança, ela se depara com outros velhinhos com a mesma fisionomia e tamanho, 

que representariam poderes superiores da natureza como trovões e o ar. A recusa, 

isto é, sua coragem em se desviar das expectativas da tribo a levou à condição de 

experimentar o plano transcendente. Teve a sorte de separar os aspectos negativos 

dos poderes, capturando sua positividade. No final, a garota retorna à tribo por meio 

de uma tempestade, levando consigo a capacidade mágica de destruir os poderes 

negativos que se encontram no abismo. 

Essa narrativa arquetípica revela a ambiguidade da aventura. O que nela há 

de recompensa, desafio e perigo. A opção pela liberdade pode acarretar incertezas, 

insegurança, temores; mas também glória, paixão, poder, alegria e felicidade. Há um 

preço a pagar quando cortamos o cordão umbilical e saímos do ambiente 

confortável e benfazejo do útero materno.  Nem sempre justo. 

 
 
 

*            *           * 
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1. TESTEMUNHAS DE JEOVÁ: Felicidade, Secularização e 
Fundamentalismo. 

 

“Qual a melhor maneira de viver?” é a pergunta fundamental da Ética. Ela 

englobaria ao mesmo tempo o problema da virtude e da felicidade. Entre os seres 

humanos a felicidade dificilmente pode ser separada da satisfação de necessidades 

primárias, como a alimentação, o repolso e o sexo. Isso, porém, parece ser muito 

pouco. As jiboias, por exemplo, depois que enroscam presas grandes, quebram 

seus ossos e as engole, são tomadas por um torpor que pode durar meses. De um 

modo semelhante os ursos polares do hemisfério norte se alimentam copiosamente 

durante o verão, entregando-se à letargia no inverno. Nossos desejos, entretanto, 

são mais diversos e plásticos e difíceis de serem saciados quando ultrapassam o 

estágio das necessidades básicas. 

 O que é a vida boa? Quais os meios necessários para obtê-la? São 

perguntas filosóficas inexauríveis. Em grande medida, por causa de nossa 

capacidade de imaginação permitir a criação de realidades alternativas que renovam 

as expectativas de felicidade. A aceitação, o reconhecimento e a admiração também 

são ingredientes importantes. Arendt (2009) dizia que somos seres-no-mundo cuja 

existência também é aparência. Ser e parecer estabeleceriam uma relação 

simétrica, porque as coisas para existir precisariam ser percebidas. Aparecer é 

mostrar-se para os outros dentro de certas circunstâncias históricas e sociais. O que 

nos faz inferir que a invisibilidade é uma ameaça à existência.   

Podemos imaginar, assim, por que a ambição por fama e admiração é 

impulso tão poderoso, capaz de produzir atos moralmente duvidosos. Bertrand 

Russell (2000) narra a história de um príncipe renascentista italiano que vivia às 

turras consigo mesmo, desde que deixou escapar a oportunidade que o colocaria 

para sempre nos livros de história. No leito de morte, ao ser indagado pelo padre se 

teria algum arrependimento, afirmou: “Sim, tenho. Recebi, certa vez, a visita do Papa 

e do Imperador ao mesmo tempo. Levei-os ao alto da torre pra apreciar a vista e 

deixei escapar a oportunidade de atirá-los lá de cima. O que me teria rendido fama 

imortal”. 
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Há quem prefira ser temido a amado. Maquiavel dizia ser que era mais seguro 

se impor pelo medo. Ele achava que as pessoas são naturalmente ingratas e 

egoístas, o que faria do temor uma arma politicamente mais eficaz. Os grandes 

conquistadores, guerreiros e valentões de escola devem ser incluídos nessa 

categoria. O desejo de possuir alguma quantidade de poder é algo normal, mas 

quando em excesso pode gerar problemas graves. Tive um aluno na faculdade de 

direito que ganhou o apelido de Rei Sol devido a sua enorme prepotência. Às vezes 

agia como se fosse à reencarnação de Hans Kelsen, com a imaturidade típica de um 

aluno do primeiro período.      

Milan Kundera (1985) narra a história da morte do filho de Stálin, que esteve 

preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial ao lado de 

oficiais britânicos. O rapaz tinha o péssimo hábito de deixar a latrina cheia de 

excrementos, irritando sobremaneira os ingleses, que não lhe deram nenhum 

privilégio por se tratar do filho do homem mais poderoso do mundo. Ele ficou tão 

irritado e ofendido com a pressão dos oficiais ingleses para que limpasse a latrina 

que gerou uma briga, conseguindo uma audiência com o comandante da prisão. Fez 

um pedido, em vão, para que o alemão arbitrasse em seu favor. Profundamente 

humilhado com a ideia de limpar o próprio dejeto, praguejou algumas palavras em 

alto e bom russo, atiramdo-se em cima de uma cerca elétrica. Desde esse dia, diz-

se, acabaram todos os seus problemas com a merda e os oficiais ingleses.  

O filósofo inglês Jeremy Bentham (1984) dizia que nada exerce mais 

influência sobre os seres humanos que os intermitentes sentimentos de dor e prazer. 

Lutar contra esses senhores que tudo governam seria inútil. Espera-se, assim, que 

ninguém seja absolutamente feliz ou infeliz, já que é impossível estender estados de 

prazer e dor indefinidamente. A expectativa de felicidade, no entanto, dirigiria nossas 

escolhas. Assumir uma perspectiva utilitarista como a de Bentham seria crer que 

orientamos nossas ações com base na maximização dos prazeres.   

Freud (2010) acreditava que esse caráter instável das sensações de prazer e 

dor fazia com que tentássemos alijar todo sintoma de desconforto, o que jamais 

seria realizado em sua plenitude. É devido a essa instabilidade que ele achava 

absurdo pensar que a finalidade da vida humana é a felicidade. As possibilidades de 

felicidade estariam estruturalmente limitadas pela constituição física, psíquica e 
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social da vida humana, como pela necessidade do contraste enquanto elemento 

fundamental para o gozo. Sem o contraste não conseguiríamos medir as diferenças 

dos estados emocionais, nem fazer escolhas de caráter moral que envolvam noções 

de bem e mal. A comida fica muito mais saborosa depois de um longo período de 

jejum, assim como a água gelada que bebemos num dia quente. Degustar um doce 

após refeição salgada e receber uma notícia alegre durante momentos de angústia 

ganham também outra coloração.  

A intensidade do contraste potencializaria essas sensações. A dualidade 

enquanto forma de estruturação e percepção da realidade é também um mote 

mitológico. Na tradição judaico-cristã, o mito da criação e queda do gênero humano 

apresenta a metáfora de como passamos de um domínio atemporal de unidade para 

outro temporal e dual. A história é conhecidíssima. Recontarei apenas a título de 

ilustração. De acordo com o livro bíblico de Gênese, Deus ofereceu a Adão a posse 

sobre o Jardim do Éden, com a ressalva de que não se alimentasse do fruto do 

conhecimento do que é bom e do que é ruim.  

Nessa época ele era o único da espécie humana. Deus resolveu, então, criar 

uma mulher de nome Eva para ser sua companheira. Ambos viriam a experimentar o 

fruto proibido do conhecimento. Segundo a história, Eva foi persuadida por uma 

serpente ardilosa a acreditar que o fruto a tornaria como Deus – sabendo o que é 

bom e o que é mau. Crente na promessa, ela ofereceu o fruto ao marido que 

também o comeu. Começaria aí o drama humano. 

É importante notar que antes de experimentarem o fruto do conhecimento, 

desobedecendo a ordem de Deus, eles não sabiam distinguir o bem e o mal, a dor e 

o prazer, o certo e o errado, o moral e o imoral. Desconheciam a velhice e a morte.  

O contraste e a contradição.  

O mitólogo Campbell (2003) propõe uma imagem para descrever essa 

situação: imagine, diz ele, um quarto escuro onde prevalece a unidade. Ao 

cruzarmos suas fronteiras entramos noutro cômodo no qual domina a duplicidade. 

Na narração bíblica existiam duas árvores enigmáticas: a do conhecimento e a da 

vida. A desobediência do primeiro casal humano foi punida com a expulsão do 

paraíso. Na porta de entrada foram colocados dois anjos querubins, armados com 

espadas flamejantes para evitar que voltassem para comer da árvore da vida. 
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Segundo Campbell (2003), esses anjos representariam o tal mundo dos pares 

cognatos de opostos. Sinalizariam o caminho para a unidade perdida. A nossa 

localização dependerá do tipo de comprometimento que temos com este mundo; o 

retorno à unidade, por sua vez, estaria condicionada ao medo, implicando numa 

arriscada aventura. 

Nessa tradição religiosa predominaria a ideia da corrupção da natureza. Todo 

impulso natural é pecaminoso, mas podendo ser purificado através de ritos 

religiosos.  Na visão do apóstolo Paulo, por exemplo, o casamento teria como 

principal finalidade combater a luxúria. No íntimo ele prefereria que os cristãos não 

se casassem, em sua carta aos Coríntios disse as seguintes palavras: “Se não 

tiverem autodomínio, que se casem, pois é melhor se casar do que ficar ardendo de 

paixão.” O casamento tornaria a salvação mais difícil, não impossível. A ortodoxia 

Católica foi um pouco mais longe com essa ideia: ela não só vê o casamento como 

remédio contra a concupiscência, como se opõe ao controle de natalidade. Não 

concebe outra finalidade ao sexo que não seja a procriação. Essa noção é comum a 

outras vertentes do cristianismo. 

A doutrina acima se levada às últimas consequências, dizia Russell (2000), 

transforma qualquer intercurso sexual que não vise à reprodução em pecado. 

Mesmo entre pessoas casadas. O próprio Russell lembra que a Igreja manteve 

desprezo ao hábito da higiene do banho. Chegou a considerar que a limpeza tonaria 

o corpo mais atraente, passando a louvar a sujeira. Não é de se estranhar a 

existência de uma crença antiga sobre os piolhos serem dádivas divinas – pérolas 

com as quais Deus ornamentava nossos corpos. 

A questão da natureza se torna ainda mais intrincada quando consideramos a 

doutrina bíblica que diz ter sido o homem criado a imagem e semelhança de Deus, 

com o fato de que temos intestinos e defecamos. Esse é um baita problema para os 

teólogos e a antropologia cristã. Kundera (1985) discute o assunto em seu romance 

a Insustentável Leveza do Ser.  

O escritor diz que vê somente duas alternativas para o caso: 

 a) Deus tem intestinos e se parece com os homens; 

 b) Não tem intestino e não se assemelha aos homens.  
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Por mais estranha e cômica que essa discussão possa parecer hoje, ela é 

muitíssimo antiga e foi encarada com seriedade por alguns eminentes teólogos. No 

século II, Valentino, Grão-Mestre da Gnose, dizia que “Jesus comia, bebia e não 

defecava”. Outra ideia importante, segundo Kundera, para uma teodiceia da merda, 

é encontrada no debate acerca da virgindade de Adão e Eva. Basta lembrar que São 

Jerônimo, no século IV, afirmava que o primeiro casal humano não teve relações 

sexuais no paraíso. Doutrina que o teólogo Escoto Erígena acabaria de discordar no 

século IX. Curiosamente ele aceitava a ideia das relações sexuais no paraíso, mas 

não admitia que houvesse excitação; somente volúpia. Para tanto alegava que Adão 

era capaz de levantar seu órgão sexual, da mesma maneira que suas pernas e 

braços. 

 Poderíamos concluir – acredita Kundera – que durante a estadia de Adão e 

Eva no paraíso eles não defecavam ou sentiam asco das próprias fezes. Só com a 

expulsão do Éden e o sentimento de vergonha é que o homem teria descortinado 

sua condição repulsiva:  

 

“O homem passou a esconder aquilo que o envergonhava, e, no momento 
em que afastava o véu, era ofuscado por uma grande claridade. Assim, logo 
após ter descoberto a imundície, descobriu também a excitação. Sem a 
merda (no sentido literal e figurado da palavra), o amor sexual não seria 
como o conhecemos: acompanhado por um martelar do coração, e pela 
cegueira dos sentidos.” (Kundera, 1985, p.115) 

 

Para entendermos melhor essa discussão é preciso frisar – diz Campbell 

(2003) – que para a tradição judaico-cristã Deus não se encontra dentro de nós. 

Voltar-se para si próprio na tentativa de encontrá-lo seria inútil, pois a única coisa 

com a qual podemos nos deparar é com uma alma que está ou não em sintonia com 

seu Criador. Sendo assim, nossa relação com Deus necessitaria da mediação de 

instituições sociais, como a que acontece num pacto.  

Disse o Senhor a Moisés:  

 

Isto é o que você deve dizer à casa de Jacó e comunicar aos israelitas: 
Vocês viram com os próprios olhos o que fiz ao Egito, e como carreguei 
vocês sobre as asas de águias e os trouxe a mim. Agora, se obedecerem 
fielmente à minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão 
minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira 
pertence a mim. (Êxodo: 19:5-6) 
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Isso explicaria, de modo geral, a grande importância dada às leis divinas 

pelos judeus e cristãos, e, consequentemente, ao pecado. Derivaria daí a noção 

cristã de achegar-se a Deus. Como homem e divindade possuem substâncias 

distintas se negaria qualquer possibilidade panteísta, operando uma rotura mítica. O 

que evitaria a negação do livre-arbítrio e da ideia de que uma necessidade absoluta 

governaria o mundo. Tal noção, caso fosse aceita, colocaria abaixo a doutrina do 

pecado e qualquer possibilidade de responsabilização individual.  

O ponto chave do problema moral é que sem a atribuição de uma capacidade 

de avaliação ao sujeito seria impossível lhe imputar qualquer responsabilidade por 

suas ações. Werneck (2012) destaca uma importante contradição no mito bíblico: se 

Adão e Eva só adquiriram a capacidade de julgamento moral após comerem o fruto 

do conhecimento do que é bom e mau, como responsabilizá-los pelo pecado? 

Ambos desconheciam os polos de avaliação moral, mas estavam frente a frente com 

uma norma fria e exterior. Qualquer sistema normativo que envolva castigos e 

recompensas necessita estabelecer algum equilíbrio entre as instâncias de “agência” 

e “estrutura”. As desculpas, mentiras e justificativas são exemplos de que o 

reconhecimento da capacidade de decisão individual está sujeita às exigências de 

cada situação social e à consideração desses dois polos. 

 Um detalhe importante: quando Deus pergunta a Adão por que ele comeu o 

fruto proibido, sua reação não é a negação do fato. Ele tenta se eximir da culpa 

atribuindo à mulher a responsabilidade por tê-lo influenciado a agir daquela maneira. 

Não estaria tentando provar a sua inocência dizendo que não comeu o fruto, seu 

argumento reconhece a própria falha e ao mesmo tempo sua inocência. Está, 

portanto, apoiado numa desculpa. Há uma confrontação entre a norma exterior que 

se pretende universal e a circunstância na qual ocorreu o desvio.  

 

Momento curioso: ele ao mesmo tempo se assume “culpado” e “reivindica” 
“inocência”. Aspas porque obviamente estou jogando com os sentidos do 
termo no universo jurídico. Adão se reconhece como merecedor de uma 
punição, mas pede para não recebê-la ainda assim. Soava como uma 
contradição. E era, em termos. Mas se a ideia dessa presunção de 
“inocência” me produzia dúvidas, imagine a dor de cabeça que por isso eu 
daria a professoras, catequistas, à minha mãe: o homem e a mulher não 
tinham livre-arbítrio, posto que não sabiam o que era bom e o que era mau. 
E não sabiam justamente porque nunca haviam comido a tal Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal, exatamente aquela que havia sido 
interditada por Deus... (Werneck, 2012, p.23)  
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Russell (1977) aponta dois fatores que contribuem para a necessidade de 

ética nas relações humanas: a nossa incompletude gregária, que sociologicamente 

podemos pensar em termos de agência x estrutura, indivíduo x sociedade. E a 

faculdade da antevisão. Por antevisão me refiro à capacidade de racionalizar nossas 

ações, de planejar, avaliar as condições do momento; antecipar acontecimentos, de 

não agir apenas movido pelos impulsos que se desenvolveu com a civilização.      

Para compreender melhor o que se deseja dizer com incompletude gregária, 

basta comparar a espécie humana com a de animais gregários como as formigas ou 

com animais solitários como os tigres. Ambas as características não aparecem 

isoladas nos seres humanos, elas se combinam; mas a depender do tipo de 

sociedade, uma pode ser mais acentuada que a outra. Simmel (2004) demonstrou 

como a vida nas grandes metrópoles produziu efeitos sobre a condição psíquica dos 

indivíduos. O incrível processo de racionalização moderno, a crescente individuação, 

as gigantescas populações urbanas e o surgimento de grandes sistemas 

burocráticos são responsáveis por criar as condições para um distanciamento maior 

entre as pessoas. Algo inimaginável em cidades pequenas ou sociedades 

tradicionais com aspectos comunitários. 

 

(...) De um ponto de vista formal, a atitude mental do habitante das grandes 
cidades poderá descrever-se como reserva. Se aos contatos exteriores 
incessantes com um número grande de pessoas e onde se tem com cada 
uma delas uma relação positiva, então o indivíduo seria completamente 
atomisado interiormente e cairia num estado de espírito inimaginável. 
Somos forçados a manter essa reserva, em parte, por este facto psicológico 
e, em parte, pelo direito à desconfiança que sentimos perante esses 
elementos fugazes da vida urbana; em consequência, é frequente não 
conhecermos sequer de vista aqueles que durante todo o ano são nossos 
vizinhos e é isso que faz que tantas vezes pareçamos frios e sem coração 
aos olhos dos habitantes das pequenas cidades. (Simmel, 2004, p.83)  

 

Outra característica humana que se desenvolveu no mundo moderno foi a 

capacidade de antevisão, que vai além daquilo que Weber (2004) chamava de ação 

com relação a fins, isto é, quando agimos com base no cálculo racional. Procurando 

encontrar os meios mais adequados para obter determinados resultados. A 

antevisão compreende que nossas respostas aos estímulos externos, via de regra, 

não ocorrem de maneira imediata. Mas que ao impulso externo segue sempre algum 

tipo de deliberação. Esse pensamento se afasta naturalmente do behaviorismo. 
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 A questão de não reagirmos de modo direto e espasmódico aos estímulos 

externos foi desenvolvida com grande apuro pela sociologia pragmatista. Herbert 

Blumer, em seu famoso ensaio sobre o Interacionismo Simbólico (2013), deixa claro 

como nossas ações e reações estão sujeitas a mediações simbólicas. Toda ação 

implica em determinada definição da situação. Ele constrói esse raciocínio com base 

nas teorias de Herbert Mead, especialmente as noções de self e de indicações. É 

graças à posse de um self que indivíduos podem se tornar objetos de suas próprias 

ações, como conversar consigo mesmo, irritar-se, zangar-se, incentivar-se a realizar 

determinadas tarefas e até mesmo se admoestar.    

Essa capacidade de agir em relação a si mesmo é crucial para explicar como 

indivíduos se relacionam com o mundo e com os outros. Tal mecanismo nos 

permitiria ainda fazer indicações sobre as coisas que nos cercam. Aqui se trata de 

um raciocínio semelhante ao princípio fenomenológico que afirma que toda 

consciência é consciência de algo. Sendo assim, fazer indicações é tomar 

consciência de alguma coisa que está fora ou dentro da gente. Como as palavras 

deste texto, o telefone celular que se encontra em cima da mesa, as pessoas que 

cruzam esta sala, as obrigações que temos que realizar... 

 

 

1.1  O problema moral em um mundo de incertezas e riscos 

 

O dilema moral se instalaria numa situação de incerteza na qual indivíduos 

tomariam consciência de que suas ações podem produzir efeitos bons e maus, 

predominando um grau maior de reflexividade. É importante interrogar se, numa 

sociedade com alto grau de reflexividade, os compromissos e julgamentos morais 

seriam afetados pelo aumento das incertezas e do risco.  

Giddens (1991) argumenta que os desdobramentos da modernidade 

acarretaram o aumento substancial do nível de reflexividade humana; a progressiva 

destruição da tradição e a valorização desmedida dos indivíduos. Nesse cenário o 

indivíduo é uma espécie de “artista total” responsável por dirigir, encenar e escrever 

seu próprio projeto de vida para um mundo instável e inseguro. Apesar da confiança 

está ligada à fé, isso não significa que sejam idênticas. A confiança só pode ser 
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compreendida em relação ao risco. É uma noção essencialmente moderna que se 

despiu de qualquer determinismo. Apenas na modernidade passamos a crer que 

somos os verdadeiros responsáveis por nossas ações. Ao mesmo tempo em que 

não temos garantia absoluta de que nossas decisões sairão do modo como 

previmos. Algo distinto do que acontecia com os antigos para quem a ideia de 

fortuna desempenhava um papel predominante. Os mitos e as tragédias gregas são 

fiéis testemunhas de um mundo movido pelo destino. 

Durante a renascença Maquiavel (2011) dizia que a fortuna era aquilo que se 

localiza muito além de nossas vontades e que por isso seria impossível de ser 

individualmente governada. Aí se incluem as condições de possibilidade histórica, 

entre elas as limitações impostas inicialmente pelo nascimento como o sexo, a 

classe, a língua, as condições físicas e naturais, como também as estruturas e 

condicionamentos do sistema político e econômico aos quais estamos expostos.  

Ele chamava de virtù a parte que cabe a nossa ação e se traduz na 

capacidade de agirmos com sabedoria diante dos obstáculos impostos pelas 

circunstâncias exteriores. A conclusão de Maquiavel é que o homem sábio é aquele 

que melhor sabe agir diante das mais diversas situações. Capaz de escolher os 

meios ideais para alcançar determinados fins: arguto, prudente, com excelente 

poder de previsão e que se adaptaria mais facilmente às qualidades de seu tempo. 

Ele estava ocupado com questões políticas de uma Itália dominada por governos 

despóticos, carente de uma centralização política. Entretanto, essas ideias podem 

ser aplicadas sem esforços ao atual mundo capitalista no qual o “do it yourself” e a 

meritocracia são ideologias fundamentais.  

A noção de meritocracia concebe a sociedade como espaço de disputas entre 

atores econômicos que visam maximizar ganhos, através de tomadas de decisão 

racionalmente calculadas. Nessa “versão contemporânea” a virtù se sobrepõe à 

fortuna. O indivíduo torna-se seu próprio herói e algoz. A medida de todas as coisas. 

Os mais virtuosos, portanto, são aqueles que obtêm os melhores resultados e se 

mostram adaptados a um mundo de intensas mudanças.  

Segundo Senneth (2009), a melhor definição desse mundo em mudanças é: 

“não há longo prazo!”. A valorização desmedida do aqui e agora afetaria diretamente 

nossa percepção do tempo, as formas de engajamento e compromissos que 
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assumimos. Fomos tomados pela descrença em relação a projetos de longo prazo, 

compromissos “eternos” e verdades “absolutas”. Tal “descrença” abrangeria várias 

esferas sociais. No campo do trabalho, por exemplo, carreiras tradicionais com uma 

só qualificação e passagem por máximo uma ou duas instituições estão 

desaparecendo. Senneth lembra que hoje em dia “um jovem americano com pelo 

menos dois anos de faculdade pode esperar mudar de emprego pelo menos onze 

vezes no curso do trabalho, e trocar sua aptidão básica pelo menos outras três nos 

quarenta anos de trabalho” (Senneth, 2009, p.22).  

O trabalho na contemporaneidade perdeu qualquer aspecto de sacralidade. 

Para Lutero e a tradição protestante, por exemplo, as profissões eram encaradas 

como obra do desígnio divino e que nossas ambições na terra deviam se limitar ao 

estamento que nascemos e à profissão que Deus nos legou – Weber (2004). O 

trabalho era uma vocação que devíamos nos render. Entre os teólogos medievais o 

trabalho pertencia à espécie, não ao indivíduo. Ele só tem sentido quando garante a 

vida da comunidade e do indivíduo. Tomás de Aquino considerava que divisão social 

do trabalho era obra divina, mas que a posição que os indivíduos ocupavam nela era 

algo contingente.   

Na sociedade contemporânea o trabalho é instável, dessacralizado e 

contingente. O seu mérito e finalidade são mais individuais do que qualquer outra 

coisa. Em termos históricos é consequência do processo de reestruturação produtiva 

ocorrida no sistema capitalista a partir da década de 1970. Nessa nova fase de 

acumulação do capital predominam a desregulamentação e a flexibilização. A 

criação de mecanismos que desburocratizem as organizações, vistas como uma 

rede ao invés de uma pirâmide; o fim de grandes estoques típicos do modelo 

Fordista e a adoção de uma produção direcionada para o mercado baseada no “just 

in time”. Como a exigência de que os trabalhadores sejam capazes de desempenhar 

variadas funções ao logo do processo produtivo e que estejam preparados para 

mudanças constantes.  

O argumento de Senneth é que o “curto prazo” mudaria radicalmente a 

experiência subjetiva das pessoas. Não há como estabelecer laços sociais fortes 

sem experiências de “longo prazo”. Não há sacralidade nem compromissos morais 



33 

 

na esfera do trabalho, apenas acordos comerciais. O que inevitavelmente afeta 

nossa vida emocional, com destaque para a esfera familiar.  

 
O sociólogo Mark Granovetter diz que as redes institucionais modernas se 
caracterizam pela “força de laços fracos” com o que quer dizer, em parte, 
que as formas passageiras de associação são mais úteis às pessoas que as 
ligações de longo prazo, e em parte que fortes laços sociais como a 
lealdade deixaram de ser atraentes. Esses laços fracos se concretizam no 
trabalho de equipe, em que a equipe passa de tarefa em tarefa e muda de 
pessoal no caminho (Senneth, 2009 p25). 

 

Como falar com nossos filhos sobre compromissos mútuos, valores morais, 

laços duradouros e intercambiar experiências quando estamos imersos no “curto 

prazo”?  Como obter segurança em um mundo autofágico? Além das 

descontinuidades históricas, a ruptura com o modelo tradicional de organização da 

vida social, o mundo contemporâneo é resultado de uma “compressão” das 

categorias de tempo e espaço – Giddens (1991). Nas sociedades tradicionais o 

tempo também desempenhava papel importante no ordenamento social, mas com a 

diferença que era vivido a partir de uma relação estática.  

A modernidade colocaria abaixo os antigos marcadores socioespaciais 

criando um tempo universal cujo relógio mecânico é a sua encarnação material. 

Esse novo sistema de uniformização temporal teria efeitos diretos sobre a maneira 

como pensamos a singularidade dos acontecimentos humanos e a organização 

social. O trabalho assalariado com sua lógica de remuneração baseada na 

quantidade de horas e o estabelecimento do dinheiro como equivalente universal de 

troca, são partes deste processo. Da mesma forma que o surgimento de um “espaço 

vazio” também seria consequência desse esvaziamento temporal. Junte-se isso a 

descoberta de regiões antes desconhecidas do mundo; a invenção de novos meios 

de comunicação e transporte, e então formaremos um conjunto de elementos 

importantes para a modificação da experiência humana. 

Hall (1997) afirma que os marcadores de espaço e tempo são os 

responsáveis por fornecer as coordenadas básicas de todo sistema de 

representação, seja ele de caráter estético como as artes plásticas, o cinema e a 

música, ou de construções identitárias e narrativas mitológicas.  Os períodos 

históricos e as formas de organização social tendem a produzir arranjos diferentes 

dessas coordenadas. Se desejamos entender a perspectiva de Hall, precisamos 
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considerar que a construção das identidades estão diretamente ligadas às 

modelações que as categorias de espaço e tempo assumem. As identidades teriam 

assim uma representação “geográfica imaginária” e um lugar no tempo: seja na 

apressada vida cotidiana das metrópoles, na rede mundial de computadores, nas 

comunidades tradicionais, nos mitos, lendas e narrativas religiosas.    

Com a atual popularização dos computadores e da internet, por exemplo, não 

estamos mais restritos a pequenos grupos sociais de co-presença, mas livres para 

estabelecer contatos com indivíduos conectados a uma vasta rede social. De acordo 

com a pesquisadora Turkle (2011), do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o 

surgimento dessas novas redes de contato vem alterando as relações entre pais e 

filhos; o compartilhamento de informações; os relacionamentos amorosos e a própria 

subjetividade humana. Haveria uma menor diferenciação entre as fronteiras do “real” 

e do “virtual”. Tal argumento é reforçado com os casos em que indivíduos ao 

deixarem o mundo virtual se sentem travados em suas “vidas reais”. Muitos chegam 

a achar a “vida virtual” mais interessante e menos insípida. Isto se daria, em parte, 

porque as visões do eu na contemporaneidade se tornaram menos unitárias e mais 

voláteis.  

No Japão o número de casais que praticam sexo menos de quatro vezes ao 

ano é elevadíssimo. Muitos homens preferem transar com bonecas infláveis e 

passar horas em sites pornográficos a ter relações sexuais com as suas esposas. 

Nos Estados Unidos a tendência atual é que robôs passem a executar tarefas de 

cuidados de crianças e idosos. A receptividade a essa ideia vem sendo construída 

lentamente. Entre as décadas de 1960 e 1980 os robôs e brinquedos 

computadorizados eram vistos pela perspectiva da inteligência artificial e da 

racionalidade – o que passaria a mudar a partir de 1990.  Outra questão importante 

nesse debate é a sensação de controle sobre as fragilidades oferecidas pelas mídias 

digitais como Facebook, Twitter e WhatsApp. Essas tecnologias permitiriam um 

domínio sobre determinados aspectos das interações sociais; algo que não 

gozaríamos se estivéssemos frente a frente com outra pessoa.  

Os tipos de engajamento e comprometimento seriam, nesses casos, mais 

frágeis e instáveis. As comunicações pelas redes sociais podem ser editadas, 

racionalizadas e ornamentadas de maneira mais conveniente com o interesse do 
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emissor. É possível construir melhor as personagens, as representações e as 

imagens do eu; além de retardar respostas a perguntas complicadas e 

desconcertantes, conquistando maior controle sobre as expressões emotivas. A 

prática de compartilhar emoções e acontecimentos pelas redes sociais vem se 

tornando decisiva num processo de elaboração do eu. 

 

1.2  Ciência, técnica e a batalha pelo sentido da vida  

 

A ciência e a técnica são dois pilares da modernidade, seja por garantir suas 

condições de reprodução material ou por sua racionalidade intrínseca. O 

pensamento científico que se tornou hegemônico substituiu a questão do “por quê?” 

pela questão do “como?”. Ele estabeleceu um novo campo autônomo de investigação 

racional, criando uma interdição epistemológica para os problemas metafísicos, 

éticos e políticos, que rejeita a noção de causa final e impede a atribuição de sentido à 

natureza e à história.  

Essas ideias estão fulcradas na lógica do cálculo racional, na impessoalidade 

e na negação da metafísica. Apesar desses critérios se distanciarem do terreno 

religioso, não invalidam essa outra forma de conhecimento, apenas demarcam as 

fronteiras existentes entres as diferentes formas de saber. A ciência não detém 

qualquer autoridade em relação à metafísica ou a religião porque essas formas de 

saber constituem campos autônomos, apesar de serem tratadas como menos 

racionais. O axioma fundamental da ciência é a separação entre fato x valor. 

O princípio de distinção fato x valor é fundamental à ciência, enquanto 

garantia epistemológica para a objetividade do conhecimento. Ele representa uma 

ruptura com o pensamento aristotélico predominante até a modernidade. De um 

ponto de vista sociológico, não poderíamos pensar sua validade sem a referência ao 

processo de racionalização pelo qual passaram as sociedades modernas e a 

separação das diversas esferas de valor – ciência, moral, política e estética.  

Habermas (1987) criticou a ideia de separar a ciência da política. A 

neutralidade do conhecimento, tão cara ao positivismo, é para ele ideológica. Todo 

conhecimento seria interessado, por duas razões: a primeira, de natureza 

epistemológica, pode ser resumida nesse adágio latino: “nihil est in intellectu quod 
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non fuerit in sensu: nisi ipse intellectus”1. Para as ciências naturais e histórico-

hermenêuticas, o interesse é uma antecedência lógica a priori. Assim o 

conhecimento seria orientado na medida em que visa, de antemão, determinado fim. 

As ciências naturais, por exemplo, estariam voltadas à dominação e controle da 

natureza, através de meios técnicos que também compreenderiam uma finalidade 

emancipatória – ao passo que favorecem a diminuição de limitações e necessidades 

impostas pela natureza. E, ainda por cima, determinaria quais são os elementos 

objetivamente reais na natureza, orientando nossa percepção sobre o mundo.  

 

O interesse de orientar o conhecimento para a dominação da natureza 
fixaria, ele próprio, as condições de uma objetividade possível do 
conhecimento da natureza. Em vez de suprimir a diferença entre ilusão e 
conhecimento este interesse iria, pelo contrário, determinar o quadro no qual 
aquilo que denominamos de realidade é, para nós, objetivamente 
conhecível. Com isto a pretensão crítica de um conhecimento científico 
permaneceria, por um lado, de pé frente à metafísica mas, por outro, a 
reivindicação monopolista da ciência moderna seria, igualmente, posta em 
questão: ao lado do interesse técnico pode haver outros interesses que 
orientassem e legitimassem o conhecimento (Habermas, 1982, p 309). 

 

Boaventura (2008) vê nessa forma de racionalidade científica um modelo 

totalitário, que retira o estatuto de racional de qualquer tipo de conhecimento que não se 

adeque aos seus princípios epistemológicos e suas regras metodológicas. Ele também 

questiona a teoria representacional da verdade e a centralidade da matemática no 

pensamento científico moderno. 

 Como o livro da natureza estivesse escrito em linguagem matemática, a 

rigorosidade científica se tornaria sinônimo de boas medições. Conhecer seria o mesmo 

que quantificar. As qualidades dos objetos e dos sujeitos são, portanto, hipostasiados 

numa redução da complexidade do real. Heiddeger (2007) também observou esse 

processo de matematização. Segundo ele, a consequência mais importante seria uma 

nova maneira de organizar a realidade e o aparecimento de uma concepção da verdade. 

Não se trata de simples substituição de uma perspectiva qualitativa por outra 

quantitativa.    

Visto de outro modo: a racionalidade científica opera no nível da descrição. 

Sua mentalidade tem como base a ideia de que todo conhecimento é provisório, um 

ceticismo moderado e a negação do princípio de autoridade. Não há verdades 

                                                           
1
 “Nada está no intelecto que não era o primeiro nos sentidos”. 
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absolutas em ciência, apenas aproximações – estendendo ao infinito a expectativa 

de progresso técnico e acúmulo de novos conhecimentos. 

Essa maneira de pensar, em total desacordo com a tradição, foi decisiva para 

o processo de secularização que marca a modernidade. Em especial para a 

fragmentação das visões de mundo que tornaria praticamente impossível o 

estabelecimento de consenso em questões relativas a valores. As transformações 

promovidas pela ciência e pela técnica tendem a demandar elaborações de novos 

significados para a vida. As religiões precisam se adaptar a mudanças, sob pena de 

parecerem anacrônicas e impotentes diante da tarefa de fornecer sentidos e 

respostas para os novos problemas da vida prática.  

Weber (2002) concebia o mundo a partir de uma luta irracional pela definição 

do sentido último das coisas, e que jamais poderia ser posto de maneira indubitável. 

A racionalidade instrumental da ciência é uma resposta a essa batalha pela busca 

de sentido, num mundo em que a Igreja perdeu a centralidade.  Mas ela apenas 

afasta as questões de valores para o campo da política e da religião e cria assim 

uma interdição que, paradoxalmente, deixa ainda mais evidente a luta pela definição 

dos valores. A ciência e a técnica desempenhariam papel ideológico nas sociedades 

contemporâneas. O mundo moderno ao deslocar as esferas de valores criou uma 

nova maneira de legitimação, baseada nos princípios de eficiência e utilidade.   

 

À medida que aumenta a sua eficiência apologética, a «racionalidade» 
neutraliza-se como instrumento de crítica e rebaixa-se a mero correctivo 
dentro do sistema; a única coisa que assim ainda se pode dizer e que, no 
melhor dos casos, a sociedade está «mal programada». Por conseguinte, 
ao nível do desenvolvimento técnico-científico, as formas produtivas 
parecem entrar numa nova constelação com as relações de produção: já 
não funcionam em prol de um esclarecimento político como fundamento da 
crítica das legitimações vigentes, mas elas próprias se convertem em base 
da legitimação. Isto é o que Marcuse considera novo na história mundial 
(Habermas, 2007, p.48).  

 

É preciso observar, segundo Weber (2002), que o progressivo acúmulo de 

conhecimentos possibilitados pela ciência e a crescente racionalização da vida 

moderna não significaram um aumento do conhecimento individual a respeito das 

condições de vida. Mesmo assim, temos a sensação de que o mundo pode ser 

explicado racionalmente por algum especialista. A maioria das pessoas que fazem 

uso de aparelhos tecnológicos como computadores, aviões e carros não conhece a 
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fundo o mecanismo de funcionamento deles, mas tem convicção que alguém é 

capaz de explicar de maneira científica. O principal efeito do intelectualismo 

moderno foi o desencantamento do mundo. A racionalidade científica dirigiu suas 

atenções exclusivamente para o ser-aí – dizia Heidegger (2005). Toda investigação 

está voltada para o ente representaria uma incompletude, um vazio.  

Num questionamento a respeito do desencantamento do mundo, Weber 

(2002) perguntava se a ciência poderia apresentar alguma significação que não 

fosse pura técnica. Ele retoma, então, uma questão formulada por Tolstói: “a morte é 

ou não é um acontecimento que encerra sentido para um moderno?” A resposta é 

não. Não há sentido, porque a vida individual do civilizado é guiada pela ideia de 

“progresso”. A mudança é parte da dinâmica e do espírito desse mundo que nos faz 

esperar sempre por algo novo e melhor.  

Como conciliar nossa finititude com uma sociedade marcada pela mudança e 

a expectativa de novidades infinitas? De que forma podemos construir projetos de 

longa duração? Como podemos obter segurança? É possível conhecer a verdade? 

Na visão de Weber (2002), a modernidade nos lançou fora do fluxo orgânico da vida. 

Ao contrário de um personagem histórico como Abraão e dos antigos camponeses 

que podiam experimentar a sensação de plenitude, devido à tradição e à importância 

dos ciclos naturais.  

O indivíduo moderno não seria capaz de se sentir pleno de vida, já que o fluxo 

do progresso significaria novidades tecnológicas, acúmulos de novos 

conhecimentos, transformações das cidades, dos estilos de vida e dos valores. No 

entanto, nada o impede que se sinta “cansado da vida”, já que experimenta o 

instantâneo e nunca a totalidade. Ele é tomado por uma sensação de incompletude, 

de ausência. Sua felicidade é fugidia.  

 
(...) Como a morte não faz sentido, também a vida do civilizado não o faz. 
Já que a “progressividade” sem significação faz da vida um acontecimento 
igualmente sem significação. Nas últimas obras de Tolstói, por toda parte se 
encontra esse pensamento, que dá estilo à sua arte (Weber, 2002, p.39). 

 

Berger (1985) concorda que os efeitos da secularização se estendem às 

consciências individuais, o que pode ser costatado no aumento daqueles que 

depositam pouca ou nenhuma confiança em sistemas religiosos. A pluralidade e a 
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racionalidade, ao multiplicar as possibilidades de significação, ajudaram a criar um 

mundo mais instável e incerto. Atrelado a isso, o processo de “individualização” fez 

com que as questões relativas a crenças religiosas e valores morais fossem 

deslocadas para a dimensão do foro-íntimo; da escolha ou preferência individual. A 

“privatização do sagrado” acabaria diminuindo o raio de influência religiosa sobre a 

vida individual.  

Tal processo quebraria a longa jornada histórica marcada pelo monopólio 

religioso sobre os mecanismos de legitimação da vida social. A secularização fez 

crescer a competição pelo direito de atribuir sentido último às coisas, dentro e fora 

do terrreno religioso. É a partir dessa ideia que Berger (1985) pensa a existência de 

um mercado religioso, baseado numa lógica de oferta e procura de bens simbólicos. 

Diante desse cenário plural a submissão religiosa perderia seu caráter tradicional-

compulsório, passando a ser menos segura.   

 

Não é difícil ver que a situação terá consequências de longo alcance para a 
estrtura social dos diversos grupos religiosos. O que ocorre aqui, 
simplesmente, é que os grupos religiosos transformam-se de monopólios 
em competitivas agências de mercado. Anteriormente, os grupos religiosos 
eram organizados como uma instituição que exerce um controle exclusivo 
sobre uma população de dependentes. Agora, os grupos religiosos têm de 
se organizar de forma a conquistar uma população de consumidores em 
competição com outros grupos que têm o mesmo propósito. (BERGER, 
1985, P.150) 

 

Fomos retirados de uma sociedade da “atribuição” e lançados numa 

sociedade da “realização”. O que produziu efeitos importantíssimos sobre a maneira 

como construímos nossas identidades. Bauman (2009) argumenta que, no passado, 

as identidades eram dadas pela comunidade que pertencíamos e pelo lugar de 

nascimento. Enquanto que, hoje em dia, caberia a nós construí-las. As pretensões 

de traçarmos projetos para toda a vida se tornam cada vez mais fantasmagóricas. 

Diante da ausência de valores sólidos e estabilidade, precisamos reprogramar 

incessantemente nossas vidas.  

Nos dias atuais, a busca pela felicidade estaria se igualando à compra de 

mercadorias, diz Bauman (2009). Os ideais de uma vida plena e estável foram 

substituídos por uma busca incessante por novos bens de consumo, materiais e 

simbólicos. Sua leitura é que tal processo transformaria meios em fim, estimulado 
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pelo mercado que alimenta novos desejos tão rapidamente como os anteriores são 

descartados. Descarte é a palavra-chave. As aquisições tendem a se tornar 

insípidas numa velocidade assustadora. Assim que perdem o poder de sedução, são 

abandonadas por novas mercadorias que renovam as expectativas de felicidade.  

Uma das consequências desse cenário é a compromissofobia. Os 

engajamentos na sociedade líquido-moderna são frágeis e intermitentes. Há sempre 

a expectativa de reinícios, de viver novos episódios e suas possibilidades de gozo. 

Algo muito sedutor. Compromissos para “toda a vida” limitariam tais possibilidades. 

O que explicaria por que atualmente relacionamentos amorosos duram em média 

tão pouco e amizades são tão efêmeras. Não é à toa o aumento do número de 

casais que “vivem juntos”, mas não são oficialmente casados. 

Laços sociais fracos são sinônimos de baixa segurança. A segurança era a 

“bênção” que recebíamos da comunidade por compartilharmos valores, histórias, 

identidades, sentimentos, obrigações mútuas e um sentido para a vida, mas que ao 

mesmo tempo lançávamos a “maldição” de termos que “carregá-las para o túmulo”. 

Sobre esse assunto Bauman (2009) conta a história, muito curiosa, de uma 

campanha publicitária inglesa que dizia: “um cachorro é pra toda vida, não apenas 

para o Natal”. A intenção era sensibilizar consumidores a não abandonarem os 

cachorros comprados durante a festa religiosa – como costumava acontecer 

massivamente em janeiro. Tempo suficiente para que as crianças se desapegassem 

dos animais. Não demoraria até que uma empresa norte-americana, especializada 

em aluguéis de cães, se instalasse nas terras da rainha.    

 Hall (1997) vê na difusão do consumismo em escala global – seja na forma 

de realidade, ethos ou sonho – um dos fatores mais importantes para o surgimento 

do que ele chama de “supermercado cultural”. As criações técnico-científicas que 

permitiram a alteração de nossa percepção do espaço e do tempo, a formação de 

um mercado global, os desenraizamentos da tradição e a ideia de progresso foram 

decisivos para que as identidades fossem deslocadas de tempos, lugares e 

tradições específicas.  

 
Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada 
qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes 
de nós), dentre as quais parece possível fazer uma escolha (grifo meu). 
Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que 
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contribuiu para esse efeito de "supermercado cultural". No interior do 
discurso do consumismo global, as diferenças e as distinções culturais, que 
até então definiam a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de língua 
franca internacional ou de moeda global, em termos das quais todas as 
tradições específicas e todas as diferentes identidades podem ser 
traduzidas. Este fenômeno é conhecido como "homogeneização cultural". 
(Hall, 1997, p75) 

  

 

1.3 Fundamentalismo religioso: uma outra resposta para o problema da 

felicidade  

 

Voltemos ao Jardim do Éden. Segundo a alegoria bíblica da criação, a 

felicidade de Adão e Eva estava associada à ação correta. A desobrigação de tomar 

decisões sobre questões morais representaria um estágio de inexistência da 

infelicidade. Apenas quando decidiram agir por conta própria em busca de conhecer 

o que é bom e o que é mal, eles foram supreendidos negativamente. Bauman (2003) 

acredita que a mensagem fundamental desse mito é que a felicidade e sua 

manutenção exigem a posse da inocência. Precisamos ignorar a natureza das 

coisas que nos cerca e nos fazem felizes, como evitar tomá-las sobre nosso próprio 

domínio. A perda da inocência primordial é caminho sem volta; toda e qualquer 

tentativa de restaurá-la, artificialidade.   

 A comunidade é o tipo de associação que mais se afina com esse ideal de 

felicidade. Ela tem precedência lógica em relação aos indivíduos e está 

fundamentada num “entendimento mútuo compartilhado”. É importante, na visão de 

Bauman (2003), distinguir esse entendimento da noção de consenso, por ser 

baseado numa “ontologia social” e pressupor um alto grau de homogeneidade. Tal 

unidade seria fonte de estabilidade e segurança; laços sociais fortes criariam 

compromissos morais e emocionais mais profundos.  

A comunidade também é marcada pela distinção e pela força moral. As 

concepções de “certo e “errado” estão relacionadas ao poder e à orgarnização 

social. Grupos e comunidade elaborariam regras e os meios mais adequados para 

garantir que sejam cumpridas. Russell (1977) nota ser natural que indivíduos se 

sintam confortáveis e sejam elogiados por seguirem a moral de sua comunidade, 

mesmo que essa pareça em certo sentido abominável para pessoas de fora.  
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De acordo com Russell (1977), o canibalismo já foi prática religiosa comum 

entre vários povos, vindo a se enfraquecer com o tempo. Esse tipo de 

comportamento costuma enfrentar a resistência interna de pessoas com visões 

reformadoras. Jesus, por exemplo, não concordava com as regras do tabu do 

sábado e com o apedrejamento como pena para expiação de pecados. Infringir 

códigos morais pode parecer aos olhos da maioria um comportamento louvável; isso 

ocorreria quando as regras estão frágeis, são de outras comunidades ou arcaicas.     

É bastante comum sentirmos maior obrigação moral com pessoas mais 

próximas da gente; membros de nossa comunidade, família ou grupo.  Essa ideia 

nos remete à discussão sociológica sobre grupos internos e externos. Tal distinção 

pode assumir diferentes formas, mas aqui estou mesmo preocupado com os 

aspectos morais dessa diferenciação e os tipos de engajamento e solidariedade que 

dela resultam. Hughes (2013) nos demostrou como a obrigação maior em relação 

aos que são mais próximos seria acompanhada por um descompromisso em relação 

aos outsiders. Essa distância pode levar à intolerância e a ações violentas como o 

extermínio ou apenas a uma atitude blasé.     

A correlação “dentro” e “fora” pode ser encontrada em diferentes sociedades, 

como observou Elias (2000). Os de “dentro” tendem a reivindicar uma virtude que 

teria efeitos unificadores sobre a comunidade, demarcando uma fronteira moral. Em 

alguns casos a virtude da comunidade poderia ser traduzida em termos de uma 

teleologia, como a crença judaica que a história humana começou com a Criação e 

se encaminha para um desfecho que justificaria a história humana, beneficiando os 

judeus.  

Freud (2010) afirmava ser muito difícil seguir a máxima “amarás o teu próximo 

como a ti mesmo!” atribuída ao cristianismo. “Por que deveríamos fazer isso?” “E 

sobretudo, como deveríamos fazê-lo?” “Como seria possível?” O que inquietava Freud, 

antes de tudo, é que o amor é algo muitíssimo valioso. Valioso demais, dizia ele, para 

ser distribuído “a torto e a direito”. Amar traz consigo obrigações, engajamentos e 

sacrifícios. De modo que acreditamos que tal pessoa deveria merecer esse amor.  

É compreensível, segundo Freud, que amemos pessoas semelhantes a nós, 

porque indiretamente estaríamos “amando a nós mesmos”. É compreensível que 

amemos pessoas com um grau de perfeição maior, porque teríamos um ideal a 
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seguir. É compreensível que amemos nossos filhos e amigos, porque a sua dor faz 

parte da nossa dor. Mas, daí, como amar os outros e os inimigos? Como amar os 

que estão fora da comunidade moral?  

Simmel (2004) via na distância que guardamos dos “estrangeiros” a 

expressão do grau de organicidade de nossas relações. Os mais próximos estão 

“presos” a nós por uma espécie de “comunhão de diferenças específicas”. Toda 

relação de proximidade, acredita Simmel, assenta nisso. Ela pode ser ilustrada pela 

experiência da paixão entre duas pessoas que a vive como se fosse singularmente 

única e indiscernível. A força arrebatadora da primeira paixão cega as pessoas, de 

maneira a impedi-las de pensar o acontecimento em termos de generalidade. Os 

amantes creem que seu amor é o mais sublime, único e poderoso do mundo e que 

nada estaria à altura daquele sentimento. Não sabem que acontecimentos iguais a 

esse foram vividos milhões de vezes. Essa está longe de ser uma variável 

randômica. 

 

“Mal a antiga paixão agonizava 
E o novo amor já quer o lugar dela; 
A bela por quem ontem se matava 
Junto a Julieta nem sequer é bela. 

Agora amado, ama outra vez Romeu, 
Ambos presa do aspecto exterior; 
Ele leva a inimiga ao pranto seu 

E ela tira do ódio doce amor. 
Inimigo, a Romeu fica vedado 

Fazer as juras naturais do amor, 
E a ela apaixonada, não é dada 

Ir encontrá-lo, seja onde for 
Mas a paixão, a força, os faz vencer 
Temperando o perigo co’o prazer”. 
(Shakespeare: Romeu e Julieta) 

                                                    

A correlação “dentro” x “fora” é universal.  Está no âmago de toda figuração 

de grupos estabelecidos e outsiders, sendo marcada por uma relação de 

interdependência. Elias (2000) acrescentaria que, nesses casos, a autoimagem 

social deve ser compreendida em termos de dominação e assimetrias de poder 

sujeitas a alterações como os pêndulos de uma balança. Ele pensa que a 

reivindicação de virtude feita por uma comunidade teria efeitos unificadores, além de 
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demarcar uma fronteira moral. Os indivíduos se encontrariam numa situação de 

dependência em relação à imagem do grupo ao qual pertencem: 

 

A imagem do nós e o ideal do nós de uma pessoa faz parte de sua auto-
imagem e seu ideal do eu tanto quanto a imagem e o ideal do eu da pessoa 
singular a quem ela se refere como “eu”. Não é difícil perceber que 
afirmações como “eu, Pat O’Brien, sou irlandesa”, implicam uma imagem do 
eu e uma imagem do nós. O mesmo acontece com afirmações como “sou 
mexicano”, “sou budista”, “sou da classe trabalhadora” ou “somos de uma 
família antiga escocesa”. Esses e outros aspectos da identidade grupal da 
pessoa não são menos integrantes de sua identidade pessoal do que outros 
aspectos que a distinguem de outros membros de seu nós [we-group]” 
(Elias, 2000, p.42). 

 

É importante considerar que o conflito pode produzir coesão, especialmente 

quando acompanhado de algum tipo de ritualística. Não é à toa que Simmel (2011) 

considerava o conflito uma forma de sociação. Ele se instala naturalmente quando 

ocorre algum tipo de tensão entre contrários, o que podemos supor ser algo 

bastante comum. Em qualquer sociedade há de existir forças divergentes e 

convergentes que se entrelaçam e se excluem mutuamente. Uma sociedade 

absolutamente harmoniosa é obra da imaginação, sem correspondência nenhuma 

com a realidade prática. Simmel (2011) lembra que a sociedade de santos retratada 

por Dante é um exemplo de unidade e de estaticidade. Essa noção remete ao 

paraíso das Testemunhas Jeová que, como veremos, também é um lugar sem 

conflitos, perfeitamente harmonioso, sem erros e sofrimento.    

Segundo Elias (2000), as fantasias individuais tendem a se confundir com as 

fantasias coletivas. Muitas vezes quando grupos que foram bastante poderosos no 

passado estão enfraquecidos, retiram de sua imagem gloriosa de outrora as forças 

para seguirem ativas no presente. Segue-se que o carisma coletivo moldado e 

idealizado através dos tempos tende a se perpetuar historicamente, ao passo em 

que indivíduos acionam os dispositivos morais e a memória de feitos gloriosos como 

meio unificador da identidade coletiva. 

O carisma coletivo funcionaria assim como um escudo às angústias e 

contratempos e seria um impulso para a ação.  Às vezes, alerta Elias (2000), a 

dissonância entre a realidade e a fantasia pode levar a erros de estratégias no uso 

dos meios de poder disponíveis, o que significaria autodestruição ou ataque a 

grupos interdependentes. Estes geralmente lançam mão de algum aparato de 
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propaganda que permite retratar seus inimigos como ameaças à ordem. É um 

processo que desumaniza os outros, tornando-os mais vulneráveis à violência. Suas 

imagens estigmatizadas são construídas através de imaginários da imoralidade, da 

sujeira e da abjeção.  

A condição de “não humanos” pode produzir um estado de exceção, isto é, 

um regime de violência marcado pelos confrontos entre duas forças destrutivamente 

antagônicas. Os regimes de desumanização, segundo Freire (2010), são fundados 

numa metafísica que justifica e orienta as ações coletivas, possibilitando retirar ou 

incluir indivíduos de uma comunidade comum. A diferença fundamental entre ambos 

os regimes é que o caráter inumano de certos indivíduos nos regimes de violência 

não é questionado, enquanto no regime de desumanização além de ser questionado 

é discursivamente negociado. Esse regime tem, portanto, como horizonte a ameaça 

sub-reptícia da violência e do uso da força. 

Em seu estudo sobre o Holocausto, Bauman (1988) mostrou como os regimes 

de desumanização possuem uma ritualística peculiar. O processo de retirada dos 

judeus do universo de significação moral compreendeu medidas de separação 

espacial, como a criação de guetos para pôr fim ao contato entre judeus e alemães. 

A separação geográfica também seria apoiada por uma separação moral, ritualizada 

através de práticas de evitação e excessiva formalização; qualquer interação que 

fugisse disso era desencorajada como meio de evitar “conspurcação moral”. Tais 

ações favoreciam a unidade interna desses grupos.  

 

Os judeus eram postos à parte, mas o fato de serem postos à parte de 
forma alguma os tornava únicos. Sua condição, como a dos demais 
agrupamentos tipo casta, ganhou forma e foi com efeito perpetuada e 
defendida pelas práticas gerais relacionadas à manutenção da pureza e 
prevenção da poluição. Ainda que variadas, essas práticas eram unidas por 
uma função comum: a de criar uma distância segura e de torná-la o mais 
intransponível possível. A separação de grupos era alcançada mantendo-
se-os fisicamente à parte (reduzindo a um mínimo os contatos, assim 
mesmo estritamente controlados e ritualizados), marcando os membros 
individuais do grupo para torná-los visíveis como aliados, ou induzindo à 
separação espiritual entre os grupos de modo a impedir sua osmose cultural 
e o nivelamento das oposições culturais que isso poderia gerar. (Bauman, 
1998, p.56) 

 

Um detalhe curioso: beleza e limpeza estão entre os ideais da civilização 

ocidental, fazem parte do conjunto de nossos valores culturais mais caros. 
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Pragmaticamente, são menos úteis que as conquistas técnicas que permitem certo 

controle da natureza, mas não menos importantes enquanto conquistas da cultura – 

dizia Freud (2010). Costumamos negar esses predicados aos que estão fora de 

nosso universo de significação moral. 

Appadurai (2009) pensa que a tentativa de se compreender uma situação 

onde os fracos e os outros são “temidos” nos levará ao problema sociológico das 

relações entre “nós/eles”. Ele propõe o conceito de “identidades predatórias” para se 

referir àquelas identidades que condicionam a própria existência à eliminação de 

categorias sociais representadas como ameaças. As identidades predatórias tendem 

a ser majoritárias. Suas pautas visam garantir que o poder de uma maioria que se 

sente em perigo se mantenha. A maioria se encontraria hiponotizada pela ideia 

terrificante de se tornar uma minoria no futuro próximo, caso não reaja e procure 

evitar o crescimento da minoria que supostamente a ameaça. 

Na ideia de identidade ameaçada, deixa claro Appadurai (2009), subjazem 

sentimentos de pureza, superioridade moral e incerteza. Uma das mais 

proeminentes reivindicações desse tipo de pureza no século XX foi a experiência 

nazista e a crença na superioridade germânica em relação aos judeus. Uma 

identidade que se pretende superior, imaginando para si um futuro feliz e glorioso, 

precisa acionar diversos mecanismos morais, de modo a reforçar seu ideal de 

“virtude” e a abjeção de seus antagonistas.  

Appadurai (2009) está convencido de que a incerteza social é um fermento 

para projetos espúrios de limpeza étnica. A incerteza recaiu não apenas sobre os 

valores e as escolhas que moldarão o nosso futuro, mas em cima da distinção sobre 

quem faz parte do “nós” e quem são os “outros”.  Ao colocar em suspeição moral a 

diferença, abrindo assim caminho para ações violentas. Appadurai acredita que esse 

novo tipo de incerteza não se esfumará – como enunciou profeticamente Weber – no 

interior de uma lógica de administração burocrática. Existe uma circulação frenética 

e abundante de informações que avança pelas fronteiras nacionais que retesa as 

raízes mais sólidas da tradição.  O certo é que a globalização é capaz de 

potencializar e criar outras formas de purificação cultural. 

Como vimos anteriormente, a vida social contemporânea é dominada pela 

incerteza e a fragmentação, retirando dos indivíduos qualquer expectativa de 
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continuidade. A contingência foi elevada à condição de princípio ordenador da 

realidade. Nesse cenário, Chauí (2006) perceberá no fundamentalismo religioso uma 

tentativa de neutralizar a efemeridade por meio do sacrifício da autonomia individual 

e da reflexividade.  

Na visão de Chauí (2006), o processo moderno de secularização e 

desencantamento do mundo privou a religião do espaço público. Ela passou, então, 

a figurar na esfera privada e de foro íntimo, sendo retratada como “fóssil” de uma era 

menos racional da humanidade. O novo arranjo elegeria o mercado com novo 

produtor de ethos e coesão social. Porém, ao passo que a lógica do mercado é 

instrumental, individualista e excludente, tende a criar contraproducentemente mais 

incertezas e fragmentação. A tentativa de solapar a religião por meio do mercado e 

da ciência teria sido assim inócua.  

No mundo em que a lógica do efêmero e do descarte são princípios 

angulares, a busca por segurança, felicidade e verdades eternas se tornou um 

desejo difícil de ser saciado. As religiões se deparam com a posição hegemônica da 

racionalidade científica, que atira para a esfera da irracionalidade as questões 

relativas a valores. Arendt (2009) já havia observado como a noção de animal 

rationale acabou sendo monopolizada pela ciência moderna. Nessa versão de uma 

velha história, o que nos faz uma espécie diferente dos outros animais ainda é a 

razão, agora gerenciada pelo saber científico. Capaz, sobretudo, de conter nossos 

instintos animalescos e aplacar os efeitos colaterais.  

Não podemos esquecer a grande quantidade de correntes e visões religiosas. 

Cada uma com explicações particulares da realidade, reivindicando para si a 

verdade sobre a natureza das coisas. As religiões se deparam ainda com a 

predominância da racionalidade instrumental, um Estado laico e uma feroz 

concorrência religiosa – diz Chauí (2006) – que produziria uma situação na qual as 

vertentes religiosas observariam umas as outras e também a ciência como rivais.   

O caminho fundamentalista, por sua vez, orienta-nos para o encontro com 

verdades absolutas, valores pretensamente universais que estariam anuviados pela 

fugacidade e o relativismo dos tempos de hoje. Ao mesmo tempo uma revolta contra 

aspectos da modernidade como racionalidade científica, a tecnocracia e a 

secularização, como o individualismo e a pluralidade. A receita fundamentalista para 
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se obter segurança e felicidade prevê a negação das diferenças e da autonomia 

individual. 

É importante perceber o fundamentalismo não como um movimento que visa 

uma volta ao passado e a tradição, suas pretensões são movidas pelo desejo de 

modificar a sociedade atual.  Segundo Castells (2006), o discurso fundamentalista 

se tornou uma das mais poderosas formas de construção de identidade no mundo 

contemporâneo; ele gravita em torno de ideias como a crença de que a família, o 

casamento e o Estado, entre outras instituições sociais, estão fundamentadas em 

leis divinas – estas seriam adequadamente interpretadas por um corpo de sábios 

intermediários investidos pelo poder de Deus. Seria próprio ao campo religioso a 

separação entre os detentores do monopólio sobre o sagrado e os leigos. 

 Bourdieu (2011) afirma que haveria uma disputa entre os diferentes tipos de 

representação religiosa; uma batalha pelo monopólio da legitimidade sobre o 

sagrado que incluiria o desenvolvimento de competências eruditas e mágicas, 

supostamente exclusivas ou pertencentes a uma linhagem do passado. Nos casos 

em que a correlação de forças é bastante desigual, algumas linguagens religiosas 

podem ser desacreditadas e reduzidas à condição de profanas. A sobrevivência 

religiosa significará algum tipo de resistência, isto é, uma contenda pela posse “dos 

meios legítimos de produção religiosa”.  

Justamente por isso que o olhar fundamentalista sobre o passado é uma 

maneira de legitimar suas ações no presente.  Ele aciona “valores eternos” da 

tradição para investi-los no aqui e agora. Evidentemente que a retomada da tradição 

ocorre de modo arbitrário, de acordo com os anseios coletivos e as particularidades 

teológicas e históricas. As Testemunhas de Jeová – como veremos mais adiante – 

reivindicam a condição de única religião verdadeira e afirmam que o cristianismo 

esteve manchado pelo paganismo depois da morte dos apóstolos, sendo restaurado 

apenas na era moderna, em 1870.  

De acordo com Castells (2006), o fundamentalismo religioso de matriz cristã 

está baseado em um núcleo de dogmas essenciais. Entre eles se destacariam a 

crença na infalibilidade da Bíblia enquanto expressão inefável dos conhecimentos e 

desejos de Deus, a expectativa de que Jesus Cristo deve retornar em breve e a ideia 

de que a salvação pessoal só é realizável através da fé e da observação irrestrita 
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das regras morais religiosas.  Podemos notar, assim como fez Panasiewicz, o 

caráter não “hermenêutico” do fundamentalismo, que negaria a modernidade em 

seus aspectos culturais e reflexivos, mas sem abrir mão de suas conquistas 

tecnológicas.  

Os fundamentalistas estão bastante interessados em preservar a suas 

doutrinas, rejeitando a todo custo ter que relativizá-la. É possível afirmar que os 

textos sagrados são lidos denotativamente, considerados a expressão universal dos 

propósitos e saberes divinos.  A “não-hermenêutica”, segundo Panasiewicz, 

impediria qualquer tentativa de obtenção da verdade que não esteja baseada no 

roteiro definido pela Bíblia. Não existiria, desse modo, outro caminho para a verdade 

e a conquista da felicidade. Cabe aos indivíduos fazerem a leitura certa; essa os 

conduzirá à bem-aventurança. O hermetismo é peça chave na produção da 

intolerância e da negação das diferenças.  

Boff (2002) ressalta que o fundamentalismo desconsidera os fatores históricos 

e a maneira como eles influenciam o sentido que atribuímos às palavras. A Bíblia 

nessa perspectiva não está aberta a interpretações. Ela seria dotada de um único 

significado: eterno, universal e imutável. É o Espírito Santo que habilitaria as 

pessoas ao entendimento dos textos sagrados.   

 No discurso fundamentalista cristão prevalecem a crença nas diferenças 

ontológicas entre homens e mulheres e no papel de liderança masculina enquanto chefe 

da família. A homossexualidade é tratada como uma falha de caráter que pode ser 

corrigida. O casamento enquanto rito sagrado restrito a pessoas do mesmo sexo é 

destinado à reprodução da espécie. Por causa de uma supsosta condição de 

inferioridade ontológica as mulheres e os filhos devem submissão à autoridade paterna.  

A crença na superioridade dos homens em relação às mulheres não é 

exclusividade do fundamentalismo. Esse pensamento está presente nas três 

grandes religiões monoteístas. Penso que a dominação masculina tem origens na 

força bruta e na considerável diferença de poder físico entre ambos os sexos. Sei 

que isso não é suficiente para explicar a dominação, já que essa opera no nível 

simbólico e pressupõe algum nível de aquiescência e legitimidade, continuamente 

reivindicada pelos dominadores. A dominação é uma relação de mando e obediência 

simbolicamente instituida. Não é um conceito físico ou biológico. Ela pode estar 
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assentada na tradição, na esperança, no medo, no carisma, na ciência, no mito, na 

crença em poderes mágicos e religiosos.    

Os homens não exercem dominação sobre as mulheres porque em média são 

mais fortes, mas devido a um conjunto de crenças, práticas e costumes que 

convencionamos chamar de machismo. Lembro, por exemplo, que o apóstolo Paulo 

dizia que o homem é a glória de Deus e que a mulher é a glória do homem, 

reduzindo, assim, a importância feminina no mundo ao retirar dela qualquer papel de 

liderança.  

A nossa sociedade durante muito tempo ensinou que as mulheres deveriam 

ser donas de casa e que não podiam sentir prazer sexual, na medida em que o fim 

último do casamento seria a procriação. Ou que são menos racionais e, portanto, 

inaptas para a matemática ou qualquer trabalho intelectual refinado. A manutenção 

do poder pelo simples uso da força bruta é inviável. É preciso construir valores 

culturais, regras morais, instituições, ideologias e até uma cosmologia na qual a 

superioridade dos homens sobre as mulheres pareça algo natural.  

O discurso fundamentalista sobre o sexo e a hierarquia entre os gêneros seria 

também uma resposta conservadora às mudanças que ocorreram no âmbito da 

sexualidade no último século e das lutas pela emancipação feminina. Em outras 

palavras: o “falo” perdeu a sua centralidade na sociedade contemporânea e os 

homens parecem sofrer de uma crise de identidade e de insegurança. 

 Giddens ilustra essa ideia no seu livro Transformação da Intimidade, com a 

novela Before She Met Me do escritor inglês Julian Barnes. A história é descrita por 

ele como uma tragédia da sociedade contemporânea, uma vez que ela só “teria 

sentido” nessa época.  

A narrativa gravita em torno da vida de Graham Hendrick, homem de meia 

idade, entediado com um casamento de quinze anos. Sensação compartilhada com 

milhões de pessoas e suas relações insípidas que agonizam como um doente 

terminal que almeja a morte como meio de libertação do sofrimento. Numa surpresa 

do acaso ele se apaixonaria por Ann, uma jovem atriz de filmes tão medíocres ou 

até piores que seu próprio casamento, que conhecera casualmente durante uma 

festa. Sua vida, daí em diante, seria tomada por excitação indomável, como a de um 

garoto de vinte anos. O casal se encontrava sempre às escondidas, furtivamente, 



51 

 

como bons amantes, mas a necessidade de estarem sempre juntos levou-o a 

abandonar a esposa e filho.   

A reviravolta dessa história começa a se desenhar quando Hendrick descobre 

que sua nova esposa já teve vários amantes. Pensar nisso era o suficiente para 

produzir desconforto doentio. Sempre que possível interrogava Ann sobre as 

experiências amorosas do passado; que não se negava a contá-las, desde que não 

tivesse que partir dela tal iniciativa.  

Passo a passo essa obsessão aumentaria. Ele queria saber, 

sistematicamente, todos os detalhes dos relacionamentos sexuais de sua 

companheira. Na fase mais aguda da loucura ele passou a criar associações 

absurdas. Ao assistir antigos filmes da esposa, observava, cuidadosamente, as 

trocas que pudessem indicar alguma paixão do passado. 

O desenlace da história começa no momento em que Hendrick descobre que 

Ann foi amante de Jack, seu melhor amigo. Tomado por sentimentos maus, ele 

marca um encontro na casa do amigo, mas leva escondido uma faca de 15 

centímetros, afiadíssima. A conversa segue normal até uma distração de Jack que 

gira o corpo despretensiosamente. Hendrick salta em sua direção, golpeando-o com 

a faca. Atônito, sem entender nada, Jack é esfaqueado inúmeras vezes. Num 

espetáculo selvagem, de vermelhidão mórbida, asfixiante.  

A sensação de matar parece reconfortante. Um bálsamo para a alma, que 

restabeleceria o equilíbrio em sua existência. Logo em seguida ele caminha em 

direção ao sofá, senta-se e toma com certa tranquilidade uma xícara de café. As 

horas passam inexoravelmente. Anoitece. Chega a madrugada. Ele não retorna para 

casa. Nenhum sinal de vida. Ann desesperada informa à polícia, entra em contato 

com os amigos... E encontra pistas numa gaveta com papéis que revelariam a 

obsessão do seu marido por Jack. O único amante que tinha escondido.  

Ela sai apressadamente para casa de Jack. No apartamento encontra-o ao 

lado do cadáver, a reação de ambos é estranha. Comovente. Trágica. Ele a enrosca 

pelos braços. Ela deixa-se envolver. Ele tem um fio elétrico na mão. Ela vai se 

acalmando. Ele abre um corte no próprio pescoço. O sangue espirra. Ele a ama 

mais que tudo. Ela também o ama. Ele tomba no chão. Ela se atira pela janela.  



52 

 

   Esta não é uma história tradicional sobre ciúme doentio, dirá Giddens. Mas 

sobre o enfraquecimento da dominação masculina, do poder do falo. O “macho” 

estaria perdendo sua centralidade na sociedade contemporânea, com a crise do 

patriarcalismo e o processo de emancipação feminina. As experiências sexuais na 

alta-modernidade são cada vez mais plásticas e diversas. As mulheres mais livres. 

De fato, o grande problema de Hendrick era não conseguir lidar com as experiências 

anteriores de Ann. O que lhe parecia inconcebível não era Ann ter outras 

experiências sexuais antes dele. Mas o fato dela não ser sua “propriedade exclusiva” 

devastava-o emocionalmente. A violência teria como finalidade restabelecer a 

dominação masculina que agoniza. 

O fundamentalismo procura evitar essa desintegração do patriarcalismo, 

oferecendo antídotos aos efeitos da globalização e às inseguranças do mundo 

moderno. Trata-se de um grito de desespero contra viver em um mundo em 

constante mudança. As questões morais são lançadas ao primeiro plano, em 

detrimento da razão e da tolerância. A crença numa única verdade impediria 

qualquer diálogo, enquanto as questões morais se sobreporiam à razão, negando o 

estabelecimento de outro tipo de entendimento.  

Em relação à sexualidade, precisamos considerar a importância da família no 

pensamento fundamentalista, vista como um bálsamo para as instabilidades da vida 

moderna. Castells (2006) argumenta que a ligação entre a personalidade individual e 

a sociedade é mediada pela família. Para compreendermos melhor essa ideia, 

precisamos entender a centralidade da conversão no pensamento cristão. A 

conversão significaria o alijamento individual do mundo do pecado. Um tipo de 

resgate ou salvação. Esse renascimento espiritual é acompanhado por uma 

identidade reconstruída que volta a se expressar socialmente por meio da família, da 

política e de uma determinada ordem social. 

A família, em sua forma patriarcal, é um elemento germinal da ordem social. 

O fortalecimento do patriarcalismo implicaria na defesa da sacralidade matrimonial, 

na autoridade do homem sobre a mulher e os filhos, inclusive o direito de corrigir 

suas “falhas de comportamento” com o uso da força física. Há a crença que as 

crianças possuem inclinação para o mal e que só uma educação moralmente rígida 

e a disciplina seriam capazes de controlar ou corrigir.  



53 

 

Os inimigos mais insidiosos e ameaçadores são as feministas e os 
homossexuais, pois são eles que abalam a instituição familiar, fonte 
primeira da estabilidade social, da vida cristã e da realização pessoal. 
(Phyllis Schalafly refere-se à doença “movimento feminista”).  A luta contra o 
aborto simboliza todos os esforços voltados à preservação da família, da 
vida e do cristianismo, estabelecendo o elo de ligação com outras crenças 
religiosas. É por essa razão que o movimento antiaborto seria a expressão 
máxima de militância e influência do fundamentalismo cristão nos Estados 
Unidos (Castells, 2006, 40-41).  

 

Muitos dos pressupostos das modernas teorias da educação modernas 

vieram gradativamente à tona na medida em que a noção de pecado se tornou 

enfraquecida. Russell (2010) conta como a pedagogia tradicional atribuía às 

crianças uma perversidade inata, mas que podiam obter a graça e a retidão por meio 

de castigos e disciplina moral. Dr. Arnold, um dos grandes reformadores do sistema 

educacional inglês, por exemplo, reduziu castigos físicos como açoitamento apenas 

aos comportamentos morais mais “indesejáveis”: mentira, preguiça e o hábito de 

beber.   

Outra coisa importante em relação à formação do caráter é a noção 

tradicional que pensa a virtude em associação com a vontade. São nossos desejos 

maus que produzem o mal no mundo e vice-versa. Eles precisam ser suprimidos ou 

redefinidos já que é praticamente impossível acabar com os desejos. Vejamos o que 

diz o livro Jovens Perguntam, publicado pela Sociedade Torre de Vigia: 

Esse raciocínio se baseia na ideia equivocada de que os humanos devem 
agir de acordo com seus impulsos sexuais. A Bíblia dignifica os humanos 
por garantir que eles podem escolher não agir segundo seus desejos 

sexuais impróprios, se realmente quiserem – Colossenses 3:5.
2
 

 

E em seguida o livro assevera a necessidade de não ceder aos desejos 

homossexuais: 

: 
A verdade é que milhões de heterossexuais que querem seguir os padrões 
da Bíblia exercem autodomínio apesar de quaisquer tentações que talvez 
enfrentem. Isso inclui muitos que são solteiros com poucas chances de se 
casar e muitos que são casados com alguém deficiente que não consegue 
ter relações sexuais. Eles levam uma vida feliz mesmo sem satisfazer seus 
desejos sexuais. Aqueles que têm inclinações homossexuais podem fazer o 

mesmo se realmente quiserem agradar a Deus. — Deuteronômio 30:19.
3
 

 

                                                           
2
 Fonte: https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g201012/explicar-conceito-biblico-sobre-homossexualidade/ 

3
 Idem. 
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É de se esperar que os ideais fundamentalistas contrariem os interesses de 

indivíduos, categorias e movimentos sociais como dos Estados democrático-liberais 

modernos. Castells (2006) ilustra esse problema com as perseguições feitas pelos  

fundamentalistas às feministas que são demonizadas, assim como homossexuais e 

membros de religiões não cristãs. O perigo do fundamentalismo reside, sobretudo, 

na defesa da existência de uma única verdade. O que naturalmente impediria o 

diálogo e a rejeição de provas e argumentações científicas – apenas por serem 

contrárias ao seu interesse político, moral e religioso.  

Não podemos esquecer que o fundamentalismo também é uma reação ao 

pensamento teológico liberal que ganhou força na Europa no final do século XIX e 

começo do século XX. Panasiewicz (2008) deixa bem claro como o cristianismo 

passou a incorporar várias conquistas da modernidade com o surgimento de 

teólogos como Albert Ritschl, Otto Pfleiderer e Adolf von Harnack. Suas ideias 

estavam imbuídas de um respeito ao racionalismo moral, às conquistas 

democráticas e ao discurso científico. Desse modo, teólogos norte-americanos 

protestantes contrários a essas inovações passaram a atacar tais ideias e o método 

histórico-crítico como meio adequado para a leitura das escrituras sagradas.  

O principal medo dos conservadores era que essa maneira de compreender 

as escrituras e a moral colocasse a perder o núcleo básico das verdades cristãs, de 

existência secular. Acreditavam assim que a Bíblia deveria ser lida quase sempre de 

modo literal, sem que se permitisse espaço para extrapolações ou relativizações 

hermenêuticas. A segunda volta de Cristo é um dos pontos mais importantes desse 

pensamento assim como a crença na criação do mundo como descrita no livro de 

Gênesis. 

Panasiewicz (2008) lembra ainda que o livro The Fundamentals: A 

Testimony to the Truth (Os Fundamentos: Um Testemunho da Verdade) que 

condensaria as principais ideias desse pensamento foi publicado entre 1909 e 1915. 

Teria contado com o financiamento de Lyman Stewart, o mesmo que fundou a Union 

Oil Company. A publicação traz o núcleo duro da fé dos fundamentalistas: 

 

Para se ter ideia do conteúdo publicado nesses volumes, seguem nove 
pontos que buscam condensar esta reflexão: a inspiração e a inerrância da 
Bíblia; a Trindade; o nascimento virginal e a divindade de Cristo; a queda do 
homem e o pecado original; a morte expiatória de Cristo para a salvação 
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dos homens; a ressurreição corporal e a ascensão; o retorno pré-milenar de 

Cristo; a salvação pela fé e o novo nascimento e o juízo final. (Panasiewicz, 
p. 5-6) 
 

Abrir mão da autonomia individual seria um meio para lograr uma vida 

planejada, segura e feliz, com recompensas que se estenderiam por este e para 

além deste mundo. A planificação da vida é totalizante, abarcando esferas como a 

sexualidade, a família e o trabalho. Castells (2006) acredita que o fundamentalismo 

não é necessariamente baseado em interesses de classes ou questões relativas a 

território. Na sua visão, as questões levantadas são mais de ordem moral do que 

qualquer outra coisa. Ele quer dizer com isso que as ações políticas desses grupos 

visam prioritariamente conservar determinados valores morais. Em reação direta aos 

efeitos da globalização, como o aumento das incertezas e a crise do patriarcalismo.  

Há aqui também uma busca por justiça, de correção dos males da existência 

e da sociedade. O fundamentalismo pode aparecer combinado a ideias milenaristas 

messiânicas, como é o caso das Testemunhas de Jeová, para as quais a submissão 

total às regras religiosas significará uma recompensa de felicidade eterna iminente.  

  As seitas e religiões milenaristas conservam ao mesmo tempo desejo radical 

de mudança, abjeção da realidade e ambição descomunal pela felicidade. A 

essência dos milenaristas reside na esperança de transformação radical do mundo 

e, com efeito, na extirpação de toda impureza e maldade que o corrompe. Este não 

é um pensamento exclusivo de seitas ou religiões, mas também comum a 

movimentos políticos utópicos de caráter anarquista. Segundo Hobsbawn (1983), o 

milenarismo só floresceu em culturas influenciadas pelo messianismo judaico-

cristão. Não teria sido possível em tradições que concebem o devir ou a estaticidade 

como princípio ordenador do mundo, estando ausente no hinduísmo e budismo.  

Apesar dos movimentos milenaristas terem como base o messianismo 

judaico-cristão, não há consenso de como será o novo mundo e quais são os 

procedimentos necessários para alcançá-lo. Coloquemos frente a frente uma 

Testemunha de Jeová e um Adventista e será praticamente impossível que entrem 

em acordo. Os grupos milenaristas podem tomar forma ativa como determinados 

grupos revolucionários que postulam a tomada dos meios de produção pelo 

proletariado e a socialização de terras com os camponeses, ou assumir uma postura 

mais passiva diante da realidade. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, 
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demonizam a política, são contra o voto e defendem a teocracia. O conserto do 

mundo partirá de Deus, não dos homens. 

 De modo geral, diz Hobsbawn, os milenaristas não sabem fazer “a 

revolução”, seus horizontes foram estreitados por ideologias que os levaram a 

aguardar pelos milagres da Providência. A tarefa primordial deles seria reunir as 

pessoas antes que se abata sobre o mundo o fim; reuni-las numa comunidade 

formada pela “minoria dos melhores”. Ela os ajudará a compreender mistérios e 

exigências morais do Criador; proverá novas visões proféticas; purificará os impuros; 

encorajará os desanimados; convencerá os céticos e dará segurança aos medrosos.     

Estamos falando de uma resposta às injustiças e ao sofrimento. Reação 

contra a maldade que grassaria neste mundo. As doutrinas de salvação milenaristas 

divergem das concepções tradicionais, pois o prêmio por uma vida reta e justa 

acontecerá aqui, na terra, em um futuro próximo. A bem-aventurança não está no 

céu ou em uma vida pós-morte. Os poderes de Deus são ilimitados.  Seu espírito é 

justo. Amoroso. Sábio. Seus propósitos para a humanidade são os melhores 

possíveis. Ele é incapaz de errar. E é com base em princípios eternos de bondade e 

justiça que empreenderá a construção do Novo Mundo. A revolta milenarista é, 

portanto, uma revolta moral. Ela implica numa reestruturação moral do mundo, no 

estabelecimento de uma nova ordem.  

As Testemunhas de Jeová acreditam que a criação dessa nova ordem 

acontecerá em breve. O atual sistema de coisas se encaminha a passos largos para 

a destruição – que acontecerá no Armagedom. O antigo paraíso será, então, 

restaurado e a comunidade dos verdadeiros cristãos poderá desfrutar de uma vida 

segura e de plena felicidade. Elas estão convictas de que vivemos os últimos 

momentos que antecedem o fim do mundo. Para entendermos melhor essa doutrina, 

precisamos conhecer a profecia de 1914 e os segredos que ela revelou. 
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2. ENTRANDO NA TORRE: História e Doutrinas 
 

 

É difícil compreender o século XX marcado por impressionantes conquistas 

técnico-científicas, revoluções e esperanças emancipatórias, sem uma análise das 

Grandes Guerras e seus efeitos devastadores sobre os pilares da civilização 

ocidental. Esses conflitos produziram cerca de 197 milhões de mortes, desfigurando 

a face do planeta. A tecnologia bélica alcançaria o apogeu com a invenção das 

armas nucleares.  

De acordo com Hobsbawm (2002), o século XX foi o mais assassino da 

história, com fome e genocídios sistemáticos que corroeriam nossas expectativas de 

futuro. São três suas principais características: a) o declínio do poder europeu; b) a 

globalização; c) o enfraquecimento das relações sociais de tipo tradicional.  

As Testemunhas de Jeová acreditam que os principais acontecimentos 

históricos desse século estavam previstos nas Escrituras Sagradas, o que faz deles 

a materialização histórica dos propósitos de Deus. As explicações científicas, 

portanto, não revelariam as causas reais dos acontecimentos que só poderiam ser 

compreendidas através do entendimento bíblico.   

O caso da Primeira Guerra é sintomático. A explicação das TJs para o conflito 

se baseia na segunda volta de Cristo, que teria ocorrido de maneira invisível em 

1914. Ele foi coroado Rei do Reino de Deus e logo em seguida empreendeu uma 

guerra contra Satanás e os demônios, que resultou na expulsão deles do domínio 

celestial4. Esse episódio marca o início do fim do “atual sistema de coisas” e foi 

previsto com base em um intrincado cálculo profético.  

Para compreendermos melhor esse cálculo, precisamos considerar alguns 

pormenores bíblicos. Segundo o livro de Lucas 21: 24, “Jerusalém será pisada pelas 

nações até se cumprirem os tempos dos gentios”.  O tempo dos gentios é o 

interregno no qual o governo do povo de Deus não está sob o controle divino. A 

nação judaica viveu durante séculos sob o domínio da dinastia da casa de Davi – a 

                                                           
4
 A partir de então Satanás e os demônios deixaram de ter livre acesso ao céu. Conscientes de que vivem os 

últimos momentos, buscam a todo custo afastar o máximo de pessoas de Jeová e produzir a maior quantidade de 

sofrimento possível. O livro de Apocalipse 12: 12 diz o seguinte: “Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês 

que residem neles! Ai da terra e do mar, porque o Diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta 

pouco tempo”. 
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representante legítima do poder de Jeová na Terra. Jerusalém é, portanto, a 

representação simbólica do governo de Deus. Ela foi “pisada” pela primeira vez em 

607 AEC, quando os babilônios conquistaram a cidade interrompendo o governo da 

dinastia de Davi.  

                          

(Ilustração do Livro: Milhões que agora vivem Jamais morrerão, p. 22) 

 

As Testemunhas de Jeová dizem, porém, que o governo celestial não será 

pisoteado pela eternidade. No livro O Que A Bíblia Realmente Ensina?, podemos 

ler o seguinte: 

 

Será que esse pisar será eterno? Não, pois a profecia de Ezequiel disse o 
seguinte a respeito do último rei de Jerusalém, Zedequias: “Remove o 
turbante e retira a coroa... Certamente não virá a ser ninguém, até que 
venha aquele que tem o direito legal, e a ele é que terei de dá-lo” (Ezequiel 
21:26, 27). Aquele que tem “o direito legal” à coroa davídica é Jesus Cristo 
(Lucas 1: 32, 33). Assim, o ‘pisar’ terminaria quando Jesus se tornasse Rei. 
( p. 216) 

  

 Como vemos, é Jesus Cristo quem colocará fim no reverso que o governo 

celestial sofreu após a primeira tomada de Jerusalém. É possível precisar quando 

ocorrerá essa retomada do controle? Por quais motivos as Testemunhas de Jeová 
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estão convictas de que isso aconteceu no ano de 1914?  Parte da resposta a essa 

questão pode ser encontrada no capítulo 4 do livro bíblico de Daniel. Nele o profeta 

narra o sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia, que revelaria detalhes 

importantes sobre o futuro da humanidade.  

Numa visão onírica, o monarca observou uma grande e frondosa árvore que 

tombou no chão. Não podia crescer porque seu tronco fora cingido por bandas de 

ferro e cobre. Um anjo, então, anuncia que se passariam sete tempos. A árvore não 

é um simples objeto decorativo, mas uma representação simbólica do governo. Tal 

imagem seria comum às Escrituras Sagradas5. As TJs concluem, assim, que o 

governo de Deus seria interrompido por “sete tempos” e, a partir disso, se 

perguntam como calculá-los. A outra peça desse quebra-cabeça estaria no livro de 

Apocalipse: 

 

E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus 
e onde seria alimentada por 1.260 dias. Irrompeu uma guerra no céu: 
Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus 
anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para 
eles no céu.  Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente 
original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra 
habitada. Ele foi lançado para baixo, à terra, e os seus anjos foram lançados 
para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta no céu dizer: “Agora se realizou 
a salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, 
porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa 
dia e noite perante o nosso Deus! (Apocalipse 12: 6-10). 

 

Outro detalhe importante: 

 

Quando o dragão viu que tinha sido lançado para baixo, à terra, perseguiu a 
mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 
duas asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, 
para o seu lugar, onde seria alimentada por um tempo, tempos e metade de 
um tempo, longe da face da serpente. (Apocalipse 12: 6-10) 

 

Lembremos que a mulher que fugiu para o deserto seria alimentada por 1260 

dias. A passagem acima fala em “um tempo, tempos e metade de um tempo”, o que 

leva as Testemunhas de Jeová a inferir que se trata de equivalentes. Desse modo, 

se três tempos e meio são o mesmo que 1260 dias, os sete tempos de Daniel 

equivaleriam a 2520 dias.  O problema é que em 2520 dias, contados a partir da 

                                                           
5
 Veja, por exemplo, as passagens do livro de Ezequiel 17: 22-24; 31: 2-5.  
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tomada de Jerusalém pelos babilônios, o governo de Deus não deixou de ser 

pisoteado. As Testemunhas recorrem a outros livros bíblicos para desatar o nó 

górdio. Em Números 14:34 , Jeová dá uma punição aos israelitas, dizendo: 

Vocês responderão pelos seus erros por 40 anos, de acordo com o número 
dos dias que espionaram a terra, 40 dias — para cada dia um ano, para 
cada dia um ano —, pois vocês saberão o que significa se opor a mim. 

  

Já no livro de Ezequiel 4: 6, o Senhor diz 
 

E você terá de terminar esse período. “Então você se deitará de novo, desta 
vez sobre o seu lado direito, e carregará a culpa da casa de Judá por 40 
dias. Para cada dia um ano, para cada dia um ano é o que lhe impus”. 

 
É com base nos textos acima que o cálculo é refeito, tomando cada dia como 

um ano. Assim, em vez de 2520 dias teríamos 2520 anos que, contados a partir da 

conquista de Jerusalém pelos babilônios em 607 AEC, nos levariam a outubro de 

1914. Podemos nos perguntar, naturalmente, quais são as provas de que em 1914 o 

governo de Deus deixou de ser pisoteado? Como ter certeza de que o cálculo está 

realmente correto? Quais sinais comprovariam que estamos no tempo do fim?   

O argumento se baseia na resposta dada por Jesus aos seus discípulos 

durante o Sermão Escatológico sobre quais seriam os sinais do fim. Ele enumerou 

acontecimentos que precederiam o Armagedom e que começariam a se cumprir a 

partir desse período. Entre eles terremotos, escassez de alimentos, nação contra 

nação, surgimento de falsos profetas, arrefecimento do amor, perseguição aos 

cristãos, pregação das boas-novas em toda terra habitada...6   

Jesus é muito enfático quanto à correlação entre esses eventos e o fim do 

mundo: 

 

Aprendam desta ilustração sobre a figueira: assim que os ramos novos 
ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do 
mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está 
próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum 
passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas 
as minhas palavras de modo algum passarão. (Mateus 24: 32-35) 

 

 Alguns críticos do cristianismo costumam afirmar que os indícios do fim 

descritos por Jesus possuem caráter genérico e são comuns a praticamente todas 

                                                           
6
 Sobre o assunto ver Mateus 24:3-6. 
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as épocas históricas. O que não garantiria precisão. Outro problema reside na 

declaração de Jesus: “Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até 

que todas essas coisas aconteçam” – Mateus 24: 34 – muitas vezes tratada como 

prova de que a profecia falhou, já que a geração que ouvia suas pregações não 

presenciou o fim.  

 As TJs procuram rebater essas objeções potencializando os acontecimentos 

do século XX. Um dos argumentos é que, apesar das guerras serem comuns à 

história da humanidade, só no século XX elas se tornaram globais e com potencial 

de destruição total – foi justamente em 1914 que começou a Primeira Guerra 

Mundial. A fome também teria piorado, mesmo com os novos incrementos e 

tecnologias aplicadas à agricultura e o aumento da produção. As Testemunhas de 

Jeová são bem claras em relação a esse ponto: 

 

Segundo os pesquisadores, a produção de alimentos aumentou muito nos 
últimos 30 anos. No entanto, a falta de alimentos continua porque muitos 
não têm dinheiro para comprá-los ou terras para cultivá-los. Nos países em 
desenvolvimento, bem mais de 1 bilhão de pessoas tem de viver com uma 
renda de um dólar, ou menos, por dia. A maioria delas sofre de fome 
crônica. A Organização Mundial da Saúde avalia que a desnutrição é um 
dos fatores principais na morte de mais de 5 milhões de crianças por ano. 
(O Que A Bíblia Realmente Ensina p 88). 

   

A mesma lógica é aplicada em relação aos grandes terremotos que também 

teriam aumentado7. Novas doenças mais difíceis de serem curadas teriam surgido, 

apesar do avanço da medicina e da maior expectativa de vida. A gripe espanhola 

que assolou o mundo em 1918-1919 é vista como a pandemia mais destrutiva já 

registrada. No livro Verdadeira Paz e Segurança: Como Poderá Encontrá-la?, 

lemos o seguinte trecho: 

 

Nenhuma pestilência registrada jamais igualou à da gripe espanhola de 
1918-1919. Ela atacou pelo menos 500 milhões de pessoas; mais de 20 
milhões morreram. A pesquisa médica não tem conseguido impedir que 
doenças, tais como as cardíacas, atingissem proporções epidêmicas. O 
câncer é um crescente flagelo. Os casos de doenças sexualmente 
transmissíveis aumentaram vertiginosamente. (p.78)  

 

                                                           
7
 As publicações da Torre de Vigília costumam fundamentar muitos de seus posicionamentos em opiniões de 

cientistas. 
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Além disso, algumas características da sociedade moderna confirmariam que 

entramos no período do fim do “atual sistema de coisas”. O individualismo e a 

racionalidade capitalista são escatológicos, assim como o distanciamento entre as 

pessoas; a valorização hedonista dos prazeres da vida em detrimento de Deus; o 

amor ao dinheiro; o desentendimento entre pais e filhos; violência e a falta de 

confiança entre as pessoas.   

É preciso destacar que essa doutrina de 1914 é uma alteração ad hoc de uma 

previsão frustrada sobre o Armagedom feita pelo fundador da religião – o 

estadunidense Charles Taze Russell. Suas previsões eram que em 1914 ocorreria o 

“fim do mundo”, não a entronização de Jesus Cristo ou a Primeira Guerra Mundial. 

Charles Taze Russell foi um típico líder carismático protestante. Nasceu em 

1852 no condado de Allegheny, Pensilvânia, numa família presbiteriana. O Estado é 

o berço da revolução industrial do país no século XIX, o que renderia um 

desenvolvimento econômico e urbano rápido e acentuado. A Pensilvânia é 

conhecida pela alcunha de The Quaker State (“Estado Quaker”). Os primeiros 

colonizadores da região foram em sua maioria quakers. Trata-se de um lugar 

historicamente marcado pela religião. Charles T. Russell vivenciou um importante 

período de agitação religiosa e de desenvolvimento socioeconômico que foram 

decisivos para a sua formação.  

M. James Penton no livro A História das Testemunhas de Jeová conta que, 

quando jovem, Russell possuía o hábito de escrever sobre o castigo do fogo infernal, 

na intenção de desencorajar comportamentos pecaminosos8. Nessa época ele era 

um ardoroso calvinista. Seu pai foi um homem com inclinações religiosas e um rico 

empresário. Fez fortuna no ramo têxtil e esperava que o filho tocasse o negócio da 

família. Durante um tempo esse pareceu ser o seu destino.  

Sua mãe, no entanto, era mais devota à religião e esperava que o filho 

seguisse algum ministério. Russell ingressou bem jovem na administração dos 

negócios da família, aos quatorzes anos já trabalhava ao lado do pai. Segundo 

Penton (1997), em 1870 ele havia amealhado uma invejável fortuna. É nesta década 

que criará o embrião das Testemunhas de Jeová, o grupo Estudantes da Bíblia.  

                                                           
8
  Quando mais velho, trocaria as ameaças do inferno pela morte definitiva no Armagedom. 
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Apesar do sucesso no ramo dos negócios, Charles Russell nunca se desligou 

do mundo religioso. Na medida em que crescia, passou a adotar uma fé mais livre e 

a procurar explicações religiosas plausíveis para o sofrimento humano. Uma das 

coisas que mais o incomodavam era tentar conciliar a ideia de um Deus bondoso 

com a doutrina do inferno e a existência de um mundo cruel e injusto. 

Penton (1997) lembra que Russell acabaria sendo influenciado pela verve 

racionalista do seu tempo. Ele chegou a frequentar a igreja congregacionalista – no 

ímpeto da busca pela “verdade” – conhecida por ser menos severa que a 

presbiteriana. Porém, não se sentiu satisfeito. Suas dúvidas cresciam em 

progressão geométrica, enquanto as respostas em progressão aritmética.  

A partir do encontro com os adventistas as coisas começaram a mudar. Deles 

herdou a crença na infalibilidade bíblica, no milenarismo, na segunda vinda de cristo 

e nos 6.000 anos. O próprio Russell reconhece as contribuições dos adventistas, 

numa declaração bastante conhecida que pode ser lida no livro Testemunhas de 

Jeová: Proclamadores do Reino: 

    

Como que por acaso, certa noite visitei uma sala poeirenta e mal iluminada, 
onde eu ouviria dizer que se realizavam cultos religiosos, para ver se o 
punhado de pessoas que se reunia ali tinha algo mais sensato a oferecer do 
que as crenças das grandes religiões. Ali, pela primeira vez, ouvi algo sobre 
os conceitos dos adventistas [Igreja Cristã do Advento], sendo Sr. Jonas 
Wendell o pregador... Assim reconheço estar endividado com os adventistas 
e com outras denominações. Embora a exposição feita por ele não fosse 
inteiramente clara... Foi o suficiente, sob a orientação de Deus, para 
restaurar minha abalada fé na inspiração divina da Bíblia e para mostrar que 
os escritos dos apóstolos e dos profetas estão indissoluvelmente 
vinculados. O que ouvi me fez voltar à minha Bíblia para estudá-la com mais 
zelo e cuidado do que nunca antes, e serei sempre grato ao Senhor por 
esta orientação; pois embora o adventismo não tenha me ajudado em 
nenhuma verdade específica, ajudou-me grandemente a desaprender erros, 
assim me preparou para a verdade. (pp. 23-44).         

 

Penton (1997) nota, com razão, que muito raramente se reconhecem as 

influências de outras religiões e personagens nos conceitos defendidos por Russell. 

Os críticos, via de regra, costumam tentar desacreditar suas ideias através de livros 

e páginas na internet dedicados à refutação das doutrinas. Internamente Russel é 

considerado o homem que restaurou o antigo cristianismo primitivo. Uma figura 

distinta e irretocável.  



64 

 

As Testemunhas de Jeová creem que algum tempo após a morte de Jesus, o 

cristianismo seria desvirtuado por profetas e líderes religiosos falsos. Foram anos de 

obscurantismo e apostasia; desde a antiguidade até o século XIX a humanidade se 

viu privada da adoração verdadeira. Apenas em 1870, através de Russell e os 

Estudantes da Bíblia, o verdadeiro cristianismo pôde ser definitivamente restaurado.  

O mérito dos Estudantes da Bíblia residiria no uso do “método adequado” 

para a compreensão das escrituras, que busca estabelecer harmonia entre os seus 

diversos livros e capítulos. As TJs argumentam que não são intérpretes da Bíblia, 

porque o livro se autointerpretaria. Vejamos o que diz a brochura Quem Está 

Fazendo a Vontade de Jeová Hoje?: 

 

(...) Por deixar que a própria Bíblia se interpretasse, eles redescobriram a 
verdade sobre o nome de Deus e seu Reino, seu propósito para a 
humanidade e a Terra, a condição dos mortos e a esperança da 
ressurreição. A pesquisa deles os libertou de muitas práticas e crenças 
falsas. — João 8:31,32.

9
 

 

E continua: 
 

Em 1879, os Estudantes da Bíblia já haviam discernido que era o tempo de 
divulgar a verdade o máximo possível. Por isso, começaram a publicar 
naquele ano A Sentinela Anunciando o Reino de Jeová, revista que 
publicamos até hoje. Atualmente, divulgamos verdades bíblicas em 
239 países e em quase 700 idiomas. Nunca o ‘verdadeiro conhecimento foi 
tão abundante’!

10
 

 

A Sentinela é a publicação mensal mais importante da Sociedade Torre de 

Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia11 – instituição responsável pela produção 

e distribuição de livros, bíblias, revistas e brochuras das Testemunhas de Jeová. 

Provavelmente a tiragem da revista A Sentinela deve ser a maior do planeta. São 42 

milhões de exemplares mensais, distribuídos em 236 países.  

Um salto gigantesco desde a primeira edição com meros 600 exemplares 

impressos. A revista acabou se beneficiando da popularidade de Russell que soube 

explorar como poucos a invenção do telégrafo. Ele publicou diversos sermões em 

                                                           
9
 Fonte: https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/1102012144 

10
 Idem. 

11
 Essa sociedade foi criada em 1886 por Russel, com o status de associação jurídica, para substituir a Sociedade 

Torre de Vigia de Tratados de Sião (1881).  
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jornais pelos EUA, evitando assim longas e cansativas viagens. Estima-se que A 

Sentinela tenha alcançado a impressionante marca de 15 milhões de leitores por 

volta de 1914. 

O núcleo básico das ideias de Russell deve muito a dois proeminentes 

teólogos protestantes norte-americanos: George Storrs e Nelson Barbour. Penton 

(1997) atribui peso maior ao primeiro, que chegou a ser ministro da igreja Metodista 

Episcopal. Suas contribuições foram decisivas ao pensamento de Russell e das 

Testemunhas de Jeová. De Storrs, Russell herdou a crença no condicionalismo, isto 

é, a convicção de que os seres humanos não possuem almas e também a ideia de 

que os mortos estão inconscientes aguardando pela ressurreição. A doutrina do 

resgate de Cristo, a esperança na restituição do paraíso na Terra e a prática da 

comemoração da morte do salvador no dia 14 de nisan12 de cada ano, entram no 

“pacote de influências” de Storrs. 

Storrs esteve obcecado pelos cálculos do fim do mundo. Durante certo tempo 

seguiu William Miller, líder religioso Batista, o mesmo que previu que o segundo 

advento de Cristo aconteceria entre 1842 e 1843. Essa crença se baseava em 

Mateus 24, no trecho em que Jesus diz que o sol e a lua se apagarão e haverá uma 

queda de estrelas no céu antes do fim. Miller acreditava que isso ocorreu 

respectivamente em 1780 e 1833, pois nesse ano houve uma chuva de meteoros.  

Podemos imaginar a ansiedade e o frenesi coletivo que a expectativa 

iminente do fim do mundo produziu em seus seguidores. Gardner (2002) conta que 

Miller acreditava que a geração que testemunhou tais acontecimentos também veria 

o fim. Seus seguidores tinham origens diversas e se dispersaram após o fracasso de 

suas previsões. Mas essas ideias seriam incorporadas pelos Adventistas do Sétimo 

Dia, e, posteriormente, ganhariam nova roupagem com as Testemunhas de Jeová. 

É com o pregador adventista Nelson Barbour que Russell se convencerá que 

o segundo advento será invisível. Essa doutrina tem grande destaque na teologia 

TJ, sendo fundamental para a interpretação da profecia de 1914. Barbour adotou o 

mesmo sistema cronológico de Wendell a respeito dos 6.000 anos. Contudo, no seu 

sistema, a data 1873 representaria a volta invisível de Cristo, não o fim do mundo.   

                                                           
12

 Trata-se do evento anual mais importante das TJs. O ritual consiste na passagem de mão em mão do vinho e 

do pão entre as pessoas presentes no Salão do Reino. Só os ungidos podem comer o pão e beber o vinho. 
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De acordo com Penton (1997), Russell foi uma espécie de Mecenas de 

Barbour. Financiou a elaboração do livro Three Worlds and the Harvest of This 

World13. A obra é tomada por uma visão escatológica do mundo que defende, entre 

outras coisas, que um dia é equivalente a um ano. O mais impressionante é que 

Barbour dividiu a História em três fases e passou a acreditar ser possível criar um 

cronograma que revelaria, passo a passo, as intenções de Deus para a humanidade. 

Seria possível através de cálculos matemáticos estabelecer um paralelo entre a 

Bíblia e o devir histórico. Isso deixou Russell muito entusiasmado. A parceria com 

Barbour durou até 1878, ano em que o livro Three Worlds estabeleceu como data 

para o arrebatamento dos escolhidos.  

Como nada aconteceu, vários seguidores se decepcionaram e os amigos 

seguiram caminhos diferentes. Russell deu nova interpretação para a profecia, 

considerando agora que os que “morriam no senhor”, a partir de 1878, seriam 

ressuscitados no céu. Enquanto Barbour preferiu refazer os cálculos.  A dissolução 

definitiva entre ambos se deu com divergência sobre a doutrina do resgate de Cristo 

e a expiação dos nossos pecados. Barbour abandonou essa ideia e publicou artigo 

revendo esse novo ponto de vista na revista Herald of the Morning, o que Russell 

acharia inaceitável. O desacordo levou a um debate público.   

O livro Testemunhas de Jeová: Proclamadores do Reino, diz o seguinte  

sobre esse assunto: 

 

Na edição de agosto de 1878 do Herald of the Morning, apareceu um artigo 
de Barbour que negava o valor substitutivo da morte de Cristo. Russell, que 
era quase 30 anos mais novo que Barbour, percebeu que isso significava, 
na realidade, negar a parte essencial da doutrina do resgate. Portanto, logo 
na edição seguinte (setembro de 1878), Russell, num artigo intitulado “A 
Expiação”, sustentou o resgate e contradisse as declarações de Barbour. A 
controvérsia continuou nas páginas da revista por alguns meses. Por fim, 
Russell decidiu deixar de se associar com o Sr. Barbour e não contribuiu 
financeiramente para a publicação do Herald (p. 47). 

 

Desde já Russell passou a se dedicar com mais afinco à organização dos 

Estudantes da Bíblia e à defesa do resgate enquanto expiação, na expectativa de 

                                                           
13

 “Três Mundos e a Colheita Deste Mundo”. 
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preparar a comunidade para o fim do mundo. Ele e seus seguidores aguardavam 

ansiosamente a restauração do Reino de Deus para outubro de 1914.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cartaz: Fotodrama da Criação. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotodrama_da_Cria%C3%A7%C3%A3o 

 

Nesse período, as propagandas se tornariam cada vez mais intensas. 

Especialmente com a elaboração do Fotodrama da Criação. O filme narra as 

diversas fases do mundo indo da criação à destruição. Em 1914, a produção 

cinematográfica combinava imagem e som. O sucesso foi estrondoso. Com 

exibições para 5mil pessoas.  

Os Estudantes da Bíblia viviam um momento de grande agitação religiosa. 

Muitos seguidores abandonaram suas atividades cotidianas de trabalho para se 

dedicar exclusivamente às pregações. É natural que fossem tomados por um êxtase 

coletivo na medida em que outubro de 1914 se aproximava.  

Penton (1997) lembra que nessa época a obra de Russell já alcançara a 

América e a Europa e que ele era tratado com distinta reverência – com exceção de 

alguns segmentos da imprensa e membros de outras religiões que o perseguiam. 

Não é de espantar, portanto, que milhares de pessoas tenham deixado a 

organização logo após o fracasso da profecia. A primeira reação pública de Russell 

foi admitir erro nos cálculos, adiando para 1915 a data do fim do mundo. O que 

naturalmente produziria outro vexame.   

Pouco tempo antes de se confirmarem os erros de cálculos, Russell não se 

sentia inteiramente  confiante na profecia. Teria usado alguns artifícios para diminuir 
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a própria responsabilidade. Penton (1997) diz que vários fatores corroboram essa 

ideia, como o fato de ter reconhecido em artigos de que não era infalível ou 

inspirado por Deus e que, portanto, suas previsões seriam baseadas na fé. No 

entanto, o início da Primeira Guerra Mundial pareceu de alguma forma confirmar os 

cálculos, dando a esperança que o fim se iniciara.  

A profecia de 1914 é o calcanhar de Aquiles das Testemunhas de Jeová. 

Apesar da nova interpretação ad hoc. O novo ensinamento afirma que essa data 

marca o início do Reinado de Cristo e o começo do “fim dos sistemas de coisas”, 

que só acontecerá depois que a geração de 1914 deixar de existir. Estamos, porém, 

103 anos à frente dessa data, o que significa que a geração não existe mais ou está 

em via de extinção. 

Setenta anos depois, em novembro de 1984, a revista A Sentinela trouxe uma 

emblemática matéria de capa sobre a geração de 1914. O texto dizia que ela não 

passaria antes que abatesse o fim. Na ilustração de capa podemos ver homens e 

mulheres idosos membros da organização. 

 

 

   Exemplar da revisa A Sentinela de novembro de 1984. 
Fonte:http://2.bp.blogspot.com/-veeZkaVCE_8/TWvmsKg8JPI/AAAAAAAADUU/mKyA0bmhh-

8/s1600/1914naopassara1.jpg 

 

Os críticos das Testemunhas de Jeová são enfáticos ao taxá-las de 

embusteiras, essa é uma prática comum entre os grupos de dissidentes organizados 
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na internet.  Ellipsis, membro do fórum Ex-Testemunhas de Jeová, por exemplo, 

afirma: 

 
Os líderes da Torre de Vigia tinham este grupo a posar para esta foto na 
capa da Sentinela (O seu jornal principal) para dar credibilidade às suas 
crenças, então, os vivos a partir da geração que viu os acontecimentos de 
1914 acontecer (supostamente, indicando a entronização de Cristo no céu 
como rei daquele ano, acompanhado pela agitação sobre a terra) não 
passaria antes do Fim do Mundo. (Este ensino tem sido revisto). Vários 
amigos têm ajudado a identificar esses betelitas que foram fotografados e 
usando o Social Security Death Index (um recorde de público) foram 
capazes de estabelecer esse grupo representante dessa geração que todos 
passaram ao lado. O último membro morreu em 2008.

14
 

 
Gerom, membro do fórum Ex-Testemunhas de Jeová na internet, critica a 

escatologia da Torre: 

 

Até a pessoa mais lúcida, crente de que as testemunhas de jeová detém a 

verdade, depositaria total confiança de que o fim do sistema estaria MUITO 

PRÓXIMO, há poucos anos ou meses!!! A Torre de Vigia manipula, sem 

piedade, os pensamentos e planos para o futuro de seus adeptos. Quantos 

deixaram de estudar? Quantos largaram seus empregos? Quantos 

deixaram de ter filhos? Tudo por causa dessa falsa profecia, dita nessa 

época, como verdade absoluta, vinda do próprio Jeová, por intermédio do 

corpo governante. Você, testemunha de jeová, que acessa esse fórum, 

sempre escondido, pense bem. Dá para confiar no que as publicações 

dizem? Dá para acreditar no que o corpo governante prega?
15

  
 

 

É certo que a profecia de 1914 se tornou divisor de águas na história das 

Testemunhas de Jeová. O fracasso em prever o futuro levou a uma saída em massa 

de membros da organização. A doutrina apocalíptica TJ é toda construída em torno 

dessa data, que a cada dia tende a produzir mais incertezas e desconfianças.  

Laura Fábia do Fórum Ex-Testemunhas de Jeová comenta: 

 

Sabe que antes eu também me perguntava se de fato os que estão ‘na 
dianteira’, em especial, o “Corpo Governante” de fato acreditam em todas 
essas 'profecias'... Olha, hoje realmente eu não consigo mais acreditar 
nisso. Apesar de por tanto tempo ter sido condicionada a acreditar em tudo 
que me fora dito, desde a minha infância, atualmente penso que religião 
(qualquer que seja) está estritamente ligada a comércio e interesses 
políticos, então realmente não consigo mais acreditar na ingenuidade 

                                                           
14

Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=46&t=7292&st=0&sk=t&sd=a&start=3 
15

 Idem. 
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destes que se dizem 'canal de comunicação de Deus' ¬. Comigo não, não 
mais...

16
 

 

A morte de Russell em outubro de 1916 pegou muitos dos seus seguidores de 

surpresa. Novos arranjos políticos foram criados e uma corrida pela sucessão do 

comando se estabeleceu. Ninguém imaginava que ele não chegaria a presenciar o 

Armagedom. Penton (1997) argumenta que apesar do fim não ter ocorrido em 1914, 

a Primeira Guerra ajudou a manter viva a fé religiosa.   

O sucessor de Russell no comando se chamava Joseph Franklin Rutherford, 

responsável por uma mudança radical na história da organização. Contam que foi 

um advogado rígido, de personalidade forte e autoritária, de pele branca, alto, voz 

rouca, e desde sempre envolvido em polêmicas.  Segundo Penton (1997), era 

demasiadamente enérgico. Autocrático com os amigos e inexorável com os 

adversários. Seu temperamento, de tal modo irascível, não surpreenderia ninguém 

se chegasse ao confronto físico por alguma questiúncula teológica.  

Como poderíamos esperar, não teve uma vida pública irrepreensível. Talvez 

seja o mais manifestamente “ímprobo” dos líderes da igreja.  Durante o período em 

que esteve à frente da organização, viveu em condições nababescas e protagonizou 

diversos escândalos. Partiu dele a ideia de construir uma mansão com dinheiro da 

igreja para abrigar os antigos patriarcas bíblicos: Jacó, Abraão e Moisés que, 

segundo ele, ressuscitariam em 1925. Não aconteceu, como é sabido, mas isso não 

impediu que vivesse o resto da vida no conforto daquela bela casa. Na década de 

1920 protagonizou intensa campanha religiosa ao afirmar que milhões de pessoas 

que viviam naquela época jamais morreriam.  

Podemos imaginar que Rutherford seja “pouquíssimo” estimado pelos 

membros do fórum Ex-Testemunhas de Jeová: 

 

É importante que cada vez mais pessoas saibam o quanto a Torre de Vigia 
já enganou as pessoas. Rutherford, sem dúvida, foi um dos maiores 
enganadores religiosos na história da humanidade.

17
  

  

A transição de poder não foi nada tranquila. As disputas internas foram 

                                                           
16

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=16421 

 
17

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=46&t=10292 



71 

 

encarniçadas e os Estudantes da Bíblia sofreram duras perseguições a partir da 

entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial. Rutherford chegou a ser preso em 

1919 com outros membros da igreja sob a acusação de incentivar a deserção militar. 

O episódio foi o momento do ápice de instabilidade de seu poder. Isso não impediu 

que fosse reeleito na prisão. Rutherford questionou as orientações que Russell 

deixou a respeito da sucessão. A disputa seria resolvida através de eleição. Antes de 

morrer Russell escreveu um testamento que determinava a composição de uma 

comissão editorial, responsável por administrar  as produções da Sociedade Torre de 

Vigia. O testamento não foi respeitado por Rutherford e seus asseclas, que criaram 

uma comissão paralela vitoriosa na eleição.   

Como se não bastasse, empreendeu uma política de perseguição e expurgos 

de seus opositores que resultou num grande cisma. Progressivamente aumentou o 

sectarismo da organização e suprimiu, um por um, seus mais destacados elementos 

democráticos, estabelecendo uma espécie de teocracia. Os anciãos 

congregacionais perderam a autonomia e deixaram de ser eleitos, passando a ser 

escolhidos diretamente pela Sociedade Torre de Vigia. Houve uma época em que 

eles podiam discordar de alguns ensinamentos e, se desejassem, podiam também 

abrir novas eclésias filiadas aos Estudantes da Bíblia, sem que isso resultasse em 

expulsão da organização. 

Penton (1997) conta que Rutherford alterou o sistema de reuniões 

congregacionais, tirando dos anciãos a autonomia em relação à elaboração e 

escolhas de temas dos discursos. A partir de então o estudo da Sentinela se tornou 

obrigatório, assim como as reuniões que visam preparar para o serviço de pregação 

porta em porta. O isolamento em relação ao restante da sociedade foi cada vez mais 

incentivado, os membros da organização eram estimulados a ter uma vida entre os 

polos do dever religiosos e do trabalho secular.  

Penton (1997) também destaca um recrudescimento no discurso de ódio aos 

Estudantes da Bíblia que se opuseram ao novo regime, sempre retratados como 

iníquos ou apóstatas. A doutrina da salvação ficou mais exclusivista, passando a 

afirmar que pouquíssimas pessoas seriam salvas e personagens bíblicos como 

Adão e Eva e habitantes de Sodoma e Gomorra não seriam ressuscitados. Outra 

alteração doutrinária importante foi a introdução do ensinamento que dizia que todas 
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as pessoas que se opusessem à mensagem religiosa da organização seriam 

destruídas. Como a ideia de que crianças de colo que fossem mortas no 

Armagedom não teriam a graça da ressureição. Foi responsável ainda por abolir as 

comemorações do Natal e festas de aniversário, até hoje descritas como práticas 

pagãs. 

Rutherford tinha posições ambíguas em relação a negros e judeus, era às 

vezes racista, às vezes tolerante, e não disfarçava uma certa misoginia. Penton 

(1997) não deixou de observar a sua aversão às feministas e a maneira rude e fria 

como tratava a sua esposa. Chegou a defender publicamente que os homens não 

devem se “rebaixar” fazendo qualquer ato de consideração às mulheres, como tirar o 

chapéu na presença delas. Dizia que o Dia das Mães era um artifício caviloso 

inventado por feministas endemoniadas.   

Os casos de racismo contra negros são anteriores à época de Rutherford. 

Charles Russell, no passado, viu na cor negra sinais de corrupção e corroborou a 

ideologia da superioridade intelectual caucasiana em artigos que escreveu. Na 

revista A Sentinela, de 15 de junho de 1905, colocou dúvidas na negritude de Cam e 

Canaã, exaltando uma suposta superioridade branca. Acreditava que os negros que 

lograssem a salvação acabariam livres do flagelo da cor e se tornariam brancos. 

 Pesam contra o fundador da religião também acusações de charlatanismo. 

Uma das histórias mais famosas é sobre a venda de um trigo que teria sido 

abençoado por Jeová, vendido por um dólar a libra18. O caso ganhou notoriedade 

nos jornais locais e Russell foi tratado como charlatão.   

    

   

 

 

 

 

           

         Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=7206 
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 O equivalente à aproximadamente 450 gramas, o que era um valor alto para a época. 
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O caso acima é frequentemente lembrado pelos críticos, como a panaceia 

para cura do câncer e a venda de um óleo lubrificante milagroso para carros. O 

membro do Fórum Ex-Testemunhas de Jeová, Miguel Arcanjo, fala abaixo sobre um 

anúncio desse óleo feito numa publicação da Torre de Vigia: 

 

Não quis abrir outro tópico, porque esse assunto descarrilha na “pecha” 
viciosa da Torre de Vigia. Eles sempre procuram atribuir um tom 
emblemático repleto de uma aura mística de aprovação divina, até mesmo 
um mero anúncio de lubrificante para automóvel recebe a “ênfase” – do 
milagre, ou seja, mesmo que o tal lubrificante (óleo) fosse registrado com o 
título “MILAGROSO” pela indústria que o fabricava, ele acabou recebendo 
um tom mais apelativo através de uma revista considerada religiosa, uma 
conotação exacerbada pela literatura sacro santa da Watchtower.

19
 

 

E conclui dizendo: 

 

Agora, só nos resta perguntar: Se a literatura da Torre de Vigia era 
considerada isenta de anúncios e sem fins lucrativos, porque eles 
comercializaram esse anúncio? Outra pergunta que não quer se calar, se 
era o tal “Senhor”, aquele que dirigia a sua santa organização revelando seu 
alimento espiritual, que interesse tinha o tal “Senhor” da bíblia em vender 
ÓLEO PARA CARRO?

20
 

 

É inegável que Rutherford operou mudanças estruturais importantes na 

organização. Não podemos esquecer que o crescimento do número de seguidores 

ficou estagnado pelo menos até 1928. De acordo com Penton (1997), na década de 

1930 o número de pregadores ativos aumentou numa média de 2.97% ao ano, 

totalizando 59.047. Resultado irrisório se considerarmos a imensa máquina de 

propaganda da organização, que incluía uma cadeia de emissoras de Rádio com 

mais de 300 estações.  

 De certa maneira, números tão ruins como esses podem ser explicados por 

uma evasão de seguidores descontentes com as novas resoluções doutrinárias. 

Foram realmente muitos os Estudantes da Bíblia que deixaram a organização nesse 

período. Anos confusos, dentro e fora da igreja, marcados pela Grande Depressão e 

a Segunda Guerra Mundial. O argumento de Penton (1997) é que as medidas 

tomadas por Rutherford e seu proselitismo acabaram provocando uma maior 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=10168 
20

 Idem. 
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alienação dentro da Organização. Ele sofreu muita resistência dos anciãos, na sua 

maioria russelitas.  

A vitória de Rutherford significou o estabelecimento de um governo teocrático, 

centralizado e autoritário. Esse novo sistema administrativo criou os congressos de 

zonas – que compreendiam um conjunto de congregações – como forma de exercer 

um controle maior sobre o “rebanho”. Na visão de Penton (1997) – a qual endosso – 

esse sistema gerou uma hierarquia, guardadas as proporções, semelhante à da 

Igreja Católica e sua distribuição de poder verticalizada. 

Na medida em que o tempo passava, as pessoas de mentalidade mais livre 

foram abandonando a organização. Tornaram-se raras no final da década de 1930. 

Qualquer discordância, desde então, foi suprimida. Os opositores acabariam 

estigmatizados como semeadores de apostasia e expulsos. A tendência foi o 

surgimento de uma massa homogênea de seguidores, extremamente fiel e crédula. 

A autoridade central se tornou inquestionável.      

 

 

2.1 Capitalismo, Instrumento do Diabo 

 

Rutherford formulou uma doutrina que definia com clareza os três 

instrumentos do Diabo na Terra e a importância de serem evitados por quem deseja 

alcançar a vida eterna. Seriam eles: a) o capitalismo; b) a política; c) a religião. 

No livro Riqueza, publicado em 1936, ele faz uma distinção das riquezas 

verdadeiras e falsas. As primeiras poderiam ser obtidas pela aquisição do 

conhecimento bíblico e é fonte de felicidade plena. A segunda não passa de fogo-

fátuo. Os dois caminhos se apresentam aos homens em sua trajetória de vida. 

Cabem exclusivamente a eles decidirem por onde seguir.  Vejamos uma passagem 

do livro: 

 

As falsas riquezas, que consiste de dinheiro, casas e terras, adquiridas por 
meios egoísticos e à custa de outros, é sempre empregada para oprimir 
outras pessoas. No tempo atual apenas poucos homens possuem a maior 
parte do dinheiro, das casas e das terras; no entanto a grande massa sofre 
necessidades, por não ter o suficiente para a vida diária. Riquezas desta 
natureza, adquiridas de modo egoístico e usadas de modo errôneo, são 
descritas na Bíblia como "lucro vergonhoso" (RUTHERFORD, 1938, p. 8-9). 
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  Esse discurso foi mal acolhido nos Estados Unidos pelos defensores da 

economia de mercado, o que renderia a fama de que as Testemunhas de Jeová são 

defensoras de ideais marxistas ou socialistas21. Penton (1997) diz, porém, que tanto 

os políticos de esquerda como os de direita eram odiados por elas e que davam 

como certa a sua destruição no Armagedom. Esse sentimento ainda é muito atual.  

É curioso como a doutrina passou a enfatizar negativamente o lucro, a 

competição e a crença que a comunidade deve prevalecer em relação ao indivíduo. 

Um detalhe importante: para Rutherford o dinheiro não é um mal em si, mas um 

meio para a maldade. O poder imensurável que oferece aliado à ganância pela 

usura são as consequências negativas de sua posse. Essa proposição ética assume 

uma conotação utilitária ao fazer do “comportamento útil” o “comportamento certo”.   

Bertrand Russell (1977) observa que mesmo quando a ética está fundada na 

observância da revelação, não é raro que os argumentos usados a seu favor sejam 

de ordem utilitária. Isso ocorre, em parte, por questões lógicas e morais. Caso 

tomemos como princípio a ideia que a base da moralidade são os decretos divinos, 

seria possível concluir que estes poderiam ser outros se o criador assim quisesse. 

Não haveria nenhuma razão além da volição divina: 

 

Os teólogos têm ensinado sempre que os decretos de Deus são bons, e 
que isso não é mera tautologia; segue-se que a bondade é logicamente 
independente dos decretos de Deus. Deus não poderia ter obrigado a 
matar, visto que esse decreto teria más consequências. (RUSSELL, 1977, 
46-46). 

 

A moderna organização da vida social produziu as condições necessárias 

para que a posse de dinheiro, o desejo pelo lucro e a competição sobressaíssem. 

Na economia de mercado capitalista, o dinheiro se tornou o equivalente universal 

com o poder de subsumir as singularidades dos seres. Uma abstração. Adorno e 

Horkheimer (1997), ao refletirem a respeito da racionalidade instrumental que subjaz 

a cultura do dinheiro, perceberam o nascimento de uma forma de pensar que, ao 

negar a possibilidade de sentido às coisas, trocou o conceito pela fórmula. A causa e 

a regra pela probabilidade. Todo mistério acabou relegado ao limbo da 

                                                           
21

 Atualmente Karl Marx é retratado pelas Testemunhas de Jeová como o criador de uma religião ou forma de 

adoração do Estado.  Sobre o assunto, recomendo a leitura do livro: Testemunhas de Jeová: Proclamadores do 

Reino (p. 40-41). 
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“irracionalidade metafísica”. Devaneio de uma época atrasada do desenvolvimento. 

O que foge do domínio da operação e não se deixa apreender pelo cálculo e a 

utilidade é descartado. 

Poucos, como Simmel (1998), captaram os efeitos da cultura do dinheiro e da 

racionalidade instrumental na subjetividade humana. Para a modernidade, o 

indivíduo é um valor em si. As múltiplas possibilidades a que está submetido 

precipitaram um descompasso histórico e o afrouxamento dos laços comunitários. 

Nenhuma outra forma de organização social promoveu tamanha autonomia 

individual. O aumento das alternativas individuais – como vimos anteriormente – 

implicou em maior liberdade que, por sua vez, resultou em mais responsabilidade, 

riscos e insegurança. Nesse cenário o dinheiro se apresenta como meio para a 

realização das aspirações humanas de felicidade e, por isso, é abominado pelas 

Testemunhas de Jeová: 

 

Os homens que se esforçam desta maneira, a fim de tirar o que os ricos da 
terra possuem, são infelizes e extremamente egoístas. Aqueles que já 
possuem muitas riquezas materiais, e também aqueles que estão ansiosos 
por obtê-las, são dirigidos por impulsos egoísticos; se assim prosseguirem, 
com certeza terão bem depressa grande desapontamento: “Não confieis na 
opressão, e não vos vanglorieis na rapina. Se as riquezas aumentarem, não 
ponhais nelas o coração.” (Salmo 62: 10)... (RUTHERFORD, 1938, p. 10). 

 

O mundo contemporâneo se afastou da visão da cristandade sobre o “eu” que 

antes era visto como algo que precisava ser rejeitado ou controlado. Segundo 

Giddens (1993), vimos o nascimento de um novo “eu” que precisa ser decifrado e 

sua verdade desvelada, jamais suprimida. Ele chama tal momento de “culto 

californiano do eu”. O caminho para a verdade seria autoconhecimento, a partir da 

rejeição de tudo que pode obscurecer a subjetividade.      

As Testemunhas de Jeová, porém, concebem Deus como fonte de toda a 

verdade. O Criador do Universo é descrito, então, como um pai sensível aos 

sofrimentos de seus filhos; infinitamente sábio e bom, mas livre de qualquer 

responsabilidade por suas condutas. Não haveria como não confiar em seus 

ensinamentos, a menos que sejamos pessoas ingratas ou tolas.   

Jeová não está alheio ao que é certo e errado. Sua essência é justa. Ele se 

entristeceria quando as “regras morais universais” são desrespeitadas. Jeová odeia 
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o assassinato; a bebedeira; a imoralidade sexual; o mau uso do sangue; a 

linguagem impudica; o ocultismo; a participação em conflitos armados; a violência; o 

roubo; a mentira e a ganância... 

 

 

2.2 O Governo Teocrático 

 

Jeová odeia a política. Em primeiro lugar, porque os governos humanos 

estariam sob o controle dos demônios; o que faz as Testemunhas de Jeová se opor 

abertamente à participação política. Em caso de eleições democráticas optam pelo 

voto nulo ou pela abstenção22. Dizem que dessa forma assumiriam uma posição de 

neutralidade. Um dos principais problemas dos governos humanos seria a 

instabilidade causada pela alternância de poder23 e por leis provisórias ou 

relativizáveis. Acreditam que a história demonstrou que somos incapazes de 

governar a si mesmos, todas tentativas desde tempos imemoriais teriam malogrado. 

O livro Raciocínios à base das Escrituras é bem claro quanto a isso: 

 

Não é verdade que, quando há eleições livres, de modo geral em 

relativamente poucos anos, se vota para tirar do cargo os que estão com 

autoridade? Por quê? Por quê? A maioria não está satisfeita com o 

desempenho deles. Sal. 143: 3-4: “Não confieis nos nobres, nem nos filhos 

do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Sai-lhe o espírito, ele 

volta ao solo; neste dia perecem deveras os seus pensamentos”. (Portanto, 

quaisquer programas para melhoria que os governantes instituem passam 

logo para as mãos de outros e com frequência são abandonados). Não 

importa quem seja o governante, ainda fazem parte deste mundo que jaz no 

poder de Satanás – 1 Pedro 5:9. (p.179). 

 

É por causa desse argumento que a Organização de Jeová não deve ser 

democrática. A doutrina da teocracia como forma de governo mais elevada foi 

estabelecida por Rutherford; continua viva até os dias de hoje e produziu 

desdobramentos práticos na administração da Torre. A Sociedade Torre de Vigia 

                                                           
22

 Em tese a decisão sobre votar é uma questão de consciência, cabendo ao indivíduo julgar sua atitude a partir 

dos ensinamentos bíblicos que recebeu. Na realidade, os membros das igrejas são pressionados para se absterem 

desses assuntos, podendo ser desassociados caso insistam neles. 
23

 Podemos inferir que são mais simpáticas com regimes monárquicos e avessas à democracia. 
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nega, porém, que tal arranjo se tratasse de uma manobra política de centralização 

do poder. Vejamos o que diz o livro Proclamadores do Reino:  

 
Contudo, alguns diziam que, com a instituição dessa mudança 
organizacional, J. F. Rutherford estava simplesmente procurando obter 
maior controle sobre as Testemunhas e que usava esse meio para 
consolidar a própria autoridade. Era esse mesmo o caso? Não resta dúvida 
que o irmão Rutherford era um homem de fortes convicções. Ele falava 
francamente e com vigor, e sem abrir mão, em defesa daquilo que ele cria 
ser a verdade. Ele chegava a ser bastante brusco ao lidar com situações 
quando percebia que as pessoas estavam mais interessadas em si do que 
no serviço do Senhor. Mas o irmão Rutherford era genuinamente humilde 
diante de Deus... (p.106).  

 

A expectativa é que o estabelecimento do Reino de Deus leve a uma guerra 

contra os governos deste mundo. Será um tempo de aflição. Mentiras espalhadas 

por Satanás e seus seguidores que envenenarão os líderes políticos das nações. Ao 

fim da contenda, o Governo de Deus será o único vitorioso. O melhor que a 

humanidade já teve.       

Mesmo acreditando que os governos humanos são controlados por Satanás, 

as Testemunhas de Jeová não pregam a desobediência civil.  Não incentivam 

rebeliões, nem o desrespeito à autoridade governamental. Com exceção as leis que 

conflitam com as ordens de Jeová, como o serviço militar ou a tentativa de obrigar 

uma transfusão de sangue. A obediência e a ordem são valores de primeira 

grandeza. Não se recusam, portanto, a pagar impostos, o que podemos concluir 

que, para elas, os governos têm ainda alguma legitimidade.      

A doutrina de que a política deve ser desacreditada é compartilhada até 

mesmo por pessoas que se desligaram da religião. A internalização da crença do 

controle demoníaco das instituições políticas parece acompanhar indivíduos que se 

tornaram recalcitrantes à autoridade religiosa.  É o que indica a opinião do forista 

João 222, do site Ex-Testemunhas de Jeová, que diz: “eu creio que vou continuar a 

votar nulo, mas não analisei o quanto disso é podridão política e o quanto é 

influência TJ.”24
 

Encontramos também opiniões ambíguas que procuram contrabalancear uma 

atitude de rejeição com a necessidade de ação política. É o que revela a forista 

Dinoha Arantes, do site Testemunhas de Jeová Livres, quando afirma: 

                                                           
24

 Fonte: http://www.forum.clickgratis.com.br/tjlivres/t-3474.html 
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Eu gosto da teoria desse negócio. Não se envolver em política, pois 
ninguém resolve... Todo mundo é corruptível. Acho realmente a teoria linda 
e concordo. Mas concordo com o Aribagachi que alguém tem que governar 
esta merda, não dá pra viver na anarquia... Se toda a terra fosse TJ 
ninguém governaria.

25
 

 

Há, entretanto, quem adote posição radicalmente oposta. O forista André 

Félix é crítico quanto à postura de neutralidade assumida pelas Testemunhas de 

Jeová: 

 

Eu já comentei isso antes aqui no Fórum, mas... Na minha opinião a 
“neutralidade” das testemunhas de Jeová nos assuntos “políticos” do mundo 
é um grande erro. Nos últimos 150 anos muitas coisa mudou. Os problemas 
da humanidade não foram todos resolvidos por meio dos esforços humanos, 
mas muitas coisas simplesmente melhoraram radicalmente. Quando Russel 
estava escrevendo as suas primeiras falsas profecia, países como Brasil 
ainda mantinham escravos. Mesmo em países ricos da Europa os 
trabalhadores não tinham direitos trabalhistas algum. Cumpriam longas 
jornadas de trabalho, sem previdência social, sem saúde pública, sem 
descanso semanal ou férias remuneradas, etc. Até crianças de 5 ou 6 anos 
trabalhavam em fábricas, segundo relatos até 16 horas por dias. A 
segregação racial era legal, mesmo em países que haviam abolido a 
escravidão. Nos EUA até há cerca de 40 anos elas existiam. Na África do 
Sul existiam até por volta da década de 80.

26
  

 

As concepções religiosas são capazes de inspirar diversas posturas diante do 

mundo. Weber, na Ética Protestante, argumenta que as religiões podem influir de 

forma decisiva em transformações históricas. Weber (1997) elaborou uma tipologia 

dos ideais místicos e ascéticos – que podem ser encontrados em diferentes 

religiões. O primeiro está ligado à atitude contemplativa do universo; não elabora a 

ideia de Deus em termos personalizados. Seus interesses estarão voltados 

transcendentalmente para fora do mundo. De modo oposto, no ascetismo ativo as 

ações direcionam-se para dentro do mundo, numa tentativa de dominar e controlar o 

que há de mau através do trabalho.  

É curioso como As Testemunhas de Jeová ao mesmo tempo em que rejeitam 

o mundo, estão ocupadas num processo intenso de propaganda e pregação de suas 

ideias teológicas; sobretudo, por meio de trabalho de campo e da distribuição 

gratuita de livros, brochuras, revistas e estudos bíblicos domiciliares. 

                                                           
25

 Idem. 
26

 Idem. 
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 O serviço de campo é extremamente importante, um marcador social de 

distinção. Todos os membros batizados são obrigados a relatar mensalmente a 

quantidade de horas trabalhadas. Existe também uma classificação de pessoas com 

base nessas atividades. É chamado de pioneiro auxiliar quem se compromete a 

trabalhar 40 horas mensais, e de pioneiro especial quem faz 140 horas. Os demais 

são conhecidos como publicadores, sem meta fixa de horas. Os que não participam 

são conhecidos como inativos, eles acabam estigmatizados.  

Existe pouquíssimo conhecimento sobre a história da igreja e sobre a política 

interna – algo percebido como inexistente. Isso tende a se agravar entre os mais 

jovens. O certo é que com a teocracia os anciãos deixaram de ser eleitos 

diretamente pelos membros das congregações, o poder central recrudesceu se 

tornando discricionário e oligárquico. Atualmente o comando central da organização 

pertence ao Corpo Governante – uma espécie de “comitê executivo” composto por 

nove pessoas27. A escolha de um novo membro é feita exclusivamente pelo próprio 

Corpo Governante. É de sua inteira responsabilidade administrar a organização; 

tomar medidas em situações de perseguição política; produzir livros e revistas; criar 

ou desfazer dogmas doutrinários e controlar as finanças.  

 Apenas quem faz parte da classe dos ungidos pode aspirar ingressar no 

Corpo Governante. As Testemunhas de Jeová dividem os Escolhidos em duas 

classes distintas: a grande multidão e a pequena multidão. É necessário 

compreender essa distinção. Os que integram a primeira estão destinados a viver no 

paraíso terrestre, após a colheita do Armagedom. Enquanto o pequeno rebanho será 

arrebatado para o céu e irá compor com Jesus Cristo o governo Celestial. São ao 

todo cento e quarenta e quatro mil ungidos, entre eles os apóstolos de Jesus. Desde 

a segunda volta de Cristo, em 1914, os ungidos são ressuscitados automaticamente 

após a morte. Os demais mortos só terão o privilégio de uma nova vida após a 

restauração do paraíso.   

Vejamos o que diz o livro O Que a Bíblia Realmente Ensina?: 

 

(...) Quem são os 144 mil?  O próprio João informa: “esses são os que estão 
seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a 
humanidade como primícias para Deus e o Cordeiro”. (Apocalipse 14:1, 4) 

                                                           
27

 Vejo semelhanças com o Politburo Soviético. 
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Sim, eles são seguidores fiéis de Jesus Cristo, escolhidos especialmente 
para governar com ele no céu.  Depois de serem ressuscitados para vida 
celestial eles reinarão sobre a terra junto com Jesus. (Apocalipse 5:10) 
Desde o dia dos apóstolos, Deus seleciona cristãos fiéis para completar o 
número dos 144 mil (p.78).  

 

A instituição do Corpo Governante sofreu transformações estruturais ao longo 

do tempo, se tornando progressivamente menos democrática. Após uma reforma 

ocorrida em 1944, ele passou a ser composto por um número que variou entre 300 a 

500 membros, incluindo representantes de vários países do mundo. O atual arranjo, 

com nove integrantes, instituiu a regra dos cargos vitalícios e o pré-requisito sagrado 

da unção. Em outras palavras, só os integrantes da pequena multidão podem fazer 

parte do Corpo Governante.  

Existe uma regra que diz que qualquer alteração doutrinária precisa ser 

aprovada por dois terços do Corpo Governante. Eles não se dizem inspirados por 

Deus, como os autores da Bíblia, mas argumentam que o seu entendimento sobre a 

verdade bíblica é sistematicamente aumentado. Isso é importante para justificar 

qualquer possível alteração doutrinária, como a que ocorreu, por exemplo, com a 

profecia de 191428. 

O Corpo Governante é considerado pelas Testemunhas de Jeová o Escravo 

Fiel e Discreto de Mateus 2429. Intermediário entre Jeová e a humanidade, 

responsável por prover alimento espiritual e harmonizar os ensinamentos da Bíblia. 

Serve na dianteira do povo de Deus, orientando seus passos e fortalecendo a sua 

fé.  

 

 

2.3 Babilônia a Grande: O Império da Religião Falsa  

 

Existiria assim uma única religião verdadeira: as Testemunhas de Jeová. A 

cristandade teria sido corrompida por valores e práticas pagãs e assim como as 

                                                           
28

 As Testemunhas de Jeová esperaram que o fim do mundo acontecesse respectivamente em 1914, 1915, 1925, 

1975. A cada erro foi preciso criar uma nova justificativa ad hoc.    
29

 Em Mateus 24: 45-47, Jesus diz: “Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor 

encarregou dos seus domésticos, para lhes dar alimento no dia apropriado? Feliz daquele escravo se o seu 

Senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso! Digo a verdade a vocês: Ele o encarregará de todos os seus bens”.   

O entendimento sobre quem é o escravo sofreu modificações. Charles Russell, por exemplo, já foi considerado 

tal Escravo.  
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demais religiões do mundo oferece ensinamentos deletérios. Para designar o 

conjunto das religiões falsas, as Testemunhas de Jeová usam a expressão 

“Babilônia a Grande”.  

O sentimento de superioridade em relação às demais religiões está baseado 

na ideia de que suas crenças e condutas morais são as únicas que estariam em 

conformidade com a Bíblia. Essa noção é tão fortemente arraigada que até 

desassociados acreditam nela. Zeltrax comenta um pouco sobre a maneira de 

pensar do seu irmão, durante uma discussão no Fórum Ex-Testemunhas de Jeová. 

Ele ou ela diz:  

 

Olá Pessoal. Aprendemos na Torre que as Tjs são a única religião 
verdadeira. Conversando com meu irmão desassociado, que sabe como 
estou pensando, explanei meus pontos de vista. Falei que se a Torre tem o 
direito de errar, as outras religiões também têm. Ae ele perguntou qual era o 
pecado deliberado que as testemunhas de Jeová cometem sabendo que 
estão erradas mas mesmo assim cometem. Falou que as outras religiões 
têm pontos positivos, mas que sabem que estão errando de propósito em 
ensinos e atitudes, como a adventista, que colocam a mulher pra falar em 
tribunas, sendo q a bíblia diz que a mulher deva aprender em silêncio, sem 
contar a questão do dízimo nas religiões evangélicas. Falou que a torre 
muda seus conceitos mas que não erra deliberadamente. Falou também 
que se eu procurasse um grupo religioso que seguisse tão de perto a bíblia 
e que tivesse tantas informações bíblicas disponíveis como as testemunhas 
de Jeová, que eu mostrasse a ele. Falou também que mesmo que eu não 
seja mais tj, eu teria que procurar outra religião pois na bíblia Deus falou 
que iria escolher um povo na Terra para levar o nome dele e que eu não 
poderia servir a Deus de forma independente, pois assim iria de encontro a 
Bíblia. E ae pessoal, estou precisando saber a opinião de vocês sobre esse 
assunto. Obrigado a todos.

30
 

 

Lord Vader, também membro do Fórum, revela seus sentimentos em relação 

ao tema, deixando transparecer que ainda acredita na virtude das TJs: 

 

 (...) A minha posição atual é que as Tj's, ao contrário de serem a única 
religião verdadeira, são somente o grupo cristão MENOS ERRADO 
atualmente, mas mesmo assim tendo seus erros. Não acho que só quem é 
deste grupo obterá a salvação, pois seria injusto com pessoas de outras 
denominações que procuram sinceramente levar uma vida cristã, com 
justeza, honestidade, sem imoralidade, com reverência a Deus e etc. Tenho 
pensado bastante no que Jesus disse aos seus discípulos quando um 
homem estava pregando À PARTE dos discípulos que o seguiam, e Jesus 
disse para que deixassem ele continuar, pois que "quem não é contra nós, é 
por nós." Então o julgamento cabe somente a Deus, não podemos apontar o 
dedo pra ninguém. Mas enfim. Como tenho minhas necessidades espirituais 

                                                           
30

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=13038 
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ainda continuo frequentando. Mesmo com seus erros, os ensinos BÁSICOS 
das TJ's ainda os diferenciam dos demais grupos. E também aprecio muito 
a influência positiva que as orientações de lá tem sobre a vida. Como ter 
uma vida equilibrada, moralmente sadia, honesta, bondosa, etc. Se os 
próprios que orientam isso não os cumprem mesmos, aí é entre eles e 
Deus.

31
   

 

Naturalmente nem todos os participantes do fórum endossam essa ideia. 

Apocalipse Adiado elenca alguns pontos de dissenso, que põe em suspeição a Torre 

de Vigia: 

 

01. A Sociedade Torre de Vigia (ou Corpo Governante) cometeu diversos 
erros ao longo dos anos quando se pronunciou sobre assuntos como 
vacinas, transplantes de órgãos, frações de sangue, serviço civil alternativo 
e datas para o fim do sistema de coisas (1874, 1914, 1915, 1918, 1920, 
1925, 1941, 1975 e 2000). Além disso, mudou e voltou atrás em diversos 
ensinos e doutrinas como a ressurreição dos sodomitas, as autoridades 
superiores, quem está sob o novo pacto, o espírito santo guiar a 
organização, corpos de anciãos dirigindo as congregações, o uso do termo 
ministro ordenado, a geração que de modo algum passará, a época da 
separação das pessoas em ovelhas e cabritos, etc., etc., etc. Portanto, 
como pode tal organização dizer que é dirigida por Deus? Será que foi Deus 
que orientou a Torre de Vigia a fazer todas as declarações acima? Foi Deus 
que se enganou em suas orientações ou o Corpo Governante não é quem 
diz ser? Qual das duas opções você acha mais razoável? É possível um 
grupo que se diz representante de Deus, o único canal de orientação 
provido por Deus ser tão confuso, incoerente e contraditório?

32
  

 

As TJs apelam para argumentos de que todos os ensinamentos providos pelo 

Corpo Governante seriam baseados exclusivamente na Bíblia33. O que abonaria sua 

veracidade. Não são, portanto, arbitrários ou invenção dos líderes da Igreja, mas a 

reprodução fiel dos conhecimentos divinos. 

 Pesaria ainda a favor das Testemunhas de Jeová o fato de adorarem 

exclusivamente a Deus, sendo as únicas a divulgarem seu glorioso nome. Jesus 

Cristo é um personagem importante para a religião, mas nada comparável a Jeová. 

As TJs acreditam na trindade de modo que Jesus é considerado o filho primogênito 

de Deus. As Testemunhas de Jeová afirmam que só entre elas existiria amor 

verdadeiro e altruísmo. Essa marca de distinção moral é muitíssimo interessante. O 

amor verdadeiro e o altruísmo são monopólios da Organização; sentimentos 

                                                           
31

 Idem. 
32

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=13038 
33

 Para que esse argumento tenha alguma força é necessário que aceitemos que a Bíblia é realmente a revelação 

divina, portanto, infalível. Suponho que não teria nenhum efeito positivo sobre hindus, budistas, agnósticos ou 

ateus.   
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fundados no temor a Deus. Capaz de ultrapassar barreiras culturais, de 

nacionalidade e língua.  

Mas como podemos provar que esse amor não pode ser encontrado noutra 

religião? Os verdadeiros cristãos não matam uns aos outros. Tampouco se 

envolvem em refregas nacionais, políticas ou étnicas. Não pegam em armas. Nem 

praticam injustiças. São altruístas uns com os outros em tempos de aflição e de 

bonança. Formam, assim, um povo moralmente superior. Elas acreditam que Jesus 

Cristo deu a sua própria vida para resgatar os humanos obedientes – que não fazem 

parte deste mundo. A moral das TJ seria mais virtuosa como comprovaria a rejeição 

de costumes pagãos e a pregação das boas novas em toda terra habitada.  

 

Visto que a antiga adoração babilônica se espalhou por toda a Terra, a atual 
Babilônia, a Grande, pode ser apropriadamente identificada como império 
mundial de religião falsa. E Deus predisse que esse império de religião falsa 
acabará de repente. Consegue ver por que é vital separar-se de qualquer 
parte de Babilônia, a Grande? Jeová deseja que ‘você saia dela’ 
rapidamente, em quanto há tempo.

34
 

 

 

2.4 A liberdade é o mal  

 

Você talvez já tenha se perguntado “por que Jeová precisaria de 

Testemunhas humanas?” Esta se tornou a questão religiosa fundamental, desde que 

Rutherford estabeleceu que a crença na vindicação do nome de Deus é mais 

importante que a fé no resgate35. Oficialmente, em 1931, os Estudantes da Bíblia 

passaram a se chamar Testemunhas de Jeová. Em parte, uma tentativa de renovar 

a imagem da Organização que, alhures, andava enfraquecida por disputas internas 

de poder e problemas relacionados com críticas ao envolvimento de cristãos durante 

a primeira Grande Guerra.   

De um ponto de vista teológico, Jeová precisaria de Testemunhas porque a 

sua soberania foi contestada no Jardim do Éden. Por princípio, sua dominação seria 

universal e legítima, já que é o Criador de tudo o que existe. Sua administração 

                                                           
34

 O Que a Bíblia Realmente Ensina?, p. 152. 
35

Na visão de Charles Russell, o resgate era a questão fundamental, o que revelaria a bondade de Deus.  
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essencialmente justa, amorosa e perfeita. Uma bênção para todos os humanos. As 

únicas coisas que exigiu em troca foi o amor incondicional e a obediência plena.  

Como sabemos, no antigo Jardim do Éden, Jeová deu uma ordem ao primeiro 

casal humano para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mau. 

Eles desobedeceram. As Testemunhas de Jeová acreditam se tratar de uma árvore 

real, mas que possuía o objetivo simbólico de demonstrar que a definição do que é 

bom e mau é prerrogativa divina. Não é dado a nenhum indivíduo escolher sobre 

essa matéria. A moral é algo que está muito além dos desejos. Caberia apenas aos 

seres humanos escolher se seguem o lado do bem ou do mal.  

Para tal, fomos dotados de livre-arbítrio e racionalidade. Adão e Eva não 

agiram, portanto, contra a própria vontade ou estavam submetidos à força intangível 

do destino. Eles tinham plena responsabilidade sobre as próprias ações. É preciso 

notar que todo sistema de castigos e recompensas tem como pressuposto algum 

grau de autonomia individual, já que não seria possível aplicar penas em pessoas 

que agissem como robôs. As desculpas são bons exemplos de como tentamos 

evitar repreensões, resultantes de comportamentos indesejáveis, afirmando que em 

certas circunstâncias não tínhamos completo controle sobre nossas ações. Por isso 

determinados comportamentos desviantes deveriam ser relevados.   

É difícil pensar a ideia de pecado sem associá-la à capacidade de livre 

escolha. Bertrand Russell (1977) conta que a noção de pecado tem origens mais 

judaicas que gregas. Os antigos profetas judeus explicaram o período de cativeiro 

na Babilônia como um castigo divino, dado em retribuição à introdução de práticas 

pagãs. Inicialmente a noção de pecado era coletiva, o que duraria até os judeus 

caírem sob a dominação estrangeira. A partir daí passaria a predominar uma visão 

mais individualista do pecado.  

As punições aconteceriam nessa vida como prova de que a prosperidade é 

fruto da virtude. Bertrand Russell (1977) explica que esse pensamento com o tempo 

seria substituído. Com o aumento das perseguições na época dos Macabeus, ficou 

claro que os mais virtuosos eram os mais prejudicados. As recompensas e os 

castigos passariam para o pós-morte. Essa ideia acabaria incorporada pela igreja 

primitiva, sendo conservada até os nossos dias. 
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Segundo Voltaire (2008), não existe nenhuma referência ao pecado original 

no Pentateuco e nos Evangelhos.  Entre os socinianos ou unitários36, isto é, aqueles 

cristãos que rejeitam a crença na trindade, admitir o pecado original seria o mesmo 

que imputar a barbárie a Deus. Os antigos judeus consideravam essa história 

apenas uma fábula. Mas por reconhecerem seu potencial de perigo só permitiam a 

leitura do texto a partir dos 25 anos de idade.   

Voltaire (2008) pensava que a ideia de que Deus aplicou a pena de morte ao 

primeiro casal humano é falsa. Adão teria morrido no seu tempo, de acordo com a 

natureza, assim como todos os animais e plantas. Somos, portanto, seres feitos para 

morrer. Seu argumento é o de que a sistematização da noção do pecado original é 

obra de Santo Agostinho. Algo que, naturalmente, poderíamos esperar da “cabeça 

quente e romanesca de um africano, libertino e arrependido, maniqueu e cristão, 

indulgente e perseguidor, que passou a vida a se contradizer” (VOLTAIRE, 2008. 

p.419-420.). 

A existência do pecado pressupõe pessoas que agem de maneira autônoma, 

regras morais e algum grau de compromisso individual com a sociedade que estima 

a regra violada – o que permitirá o aparecimento do sentimento de culpa. Esse 

sentimento não está fundado necessariamente no medo, mas no reconhecimento da 

própria indignidade ou abjeção.  

É por isso, diz Bertrand Russell (1977), que a desobediência só causaria 

remorso ou culpa, em outras palavras, só é encarada como pecado quando está 

relacionada a uma autoridade estimável e respeitada.  Não haveria para um cristão 

devoto pecado maior que desobedecer e envergonhar a Deus. 

Como vimos, as Testemunhas de Jeová acreditam que a soberania de Deus 

foi contestada no Jardim do Éden por Satanás que colocou em dúvida a legitimidade 

do governo de Jeová. Ao comerem o fruto do conhecimento,  Adão e Eva, 

ludibriados pelo Demônio37, almejavam ser como Deus. Teria Deus realmente o 

direito de governar os humanos? O seu governo é mesmo bom e justo? Seríamos 

                                                           
36

 As Testemunhas de Jeová são unitárias. 
37

 A Serpente (Satanás) diz a Eva sobre comer o fruto: “Vocês certamente não morrerão. Pois Deus sabe que, no 

mesmo dia que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é 

mau”. (Gênesis, 3 : 4-5). 
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capazes de conduzir autonomamente as nossas vidas? Nossa fidelidade para com o 

Criador resistiria a qualquer espécie de teste? 

O sofrimento seria a prova cabal de que somos incapazes de nos 

autogovernar. Todos os governos e sistemas políticos fracassaram na tentativa de 

garantir segurança e felicidade. Guerras, desastres naturais, fomes, injustiças 

sociais, conflitos étnicos, doenças, morte e envelhecimento se acumulam ao longo 

da história humana – desde que a soberania de Deus foi colocada em dúvida.    

As Testemunhas de Jeová frisam que com a desobediência do primeiro casal 

humano, Satanás, o Diabo, contestou a soberania de Jeová e não o seu poder – que 

sabia ser infinito. A rebelião contra Deus tinha por objetivo, afinal, questionar a sua 

legitimidade enquanto governante soberano do universo. Satanás teria dito que o 

melhor para a humanidade é viver de maneira autônoma, livre da submissão a Deus, 

acusando Jeová de ser um péssimo governante e de querer privar as pessoas do 

bem.   

A noção de testemunha assumiria nesse contexto uma conotação jurídica. As 

Testemunhas de Jeová seriam as responsáveis por ratificar para a humanidade e os 

seres espirituais que a rebelião contra Deus é um retumbante fracasso. Além de 

demonstrarem que é possível ser fiel e obediente às ordens divinas, sob quaisquer 

circunstâncias.  

Apesar de surgirem oficialmente na forma de Organização durante a 

modernidade, individualmente, as Testemunhas de Jeová existiram nos tempos mais 

remotos. Abel é identificado como a primeira testemunha; Noé, Enoque, Moisés e Jó 

também teriam sido testemunhas zelosas e obedientes.   

O livro Proclamadores do Reino deixa bem claro o que pensam a respeito 

de Abel:  

 

Em Hebreus 11: 4, Paulo identifica Abel como a primeira testemunha de 
Jeová, dizendo: “Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor 
que Caim, sendo por esta fé que lhe deu testemunho de que era justo, 
dando Deus testemunho com respeito a suas Dádivas; e por intermédio 
dela, embora morto, ainda fala”. De que modo serviu Abel como testemunha 
em favor de Jeová? A resposta gira em torno da razão pela qual o sacrifício 
de Abel era de “mais valor” do que o de Caim (p. 13).        
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O problema da soberania seria a chave para explicar o sofrimento e a 

aparente insensibilidade de Deus diante dele. As Testemunhas de Jeová 

argumentam que num futuro próximo o sofrimento desaparecerá deste planeta e a 

justiça reinará plenamente. Antes é preciso que não reste nenhuma dúvida sobre o 

equívoco de Satanás.  

Na modernidade a contestação da soberania de Jeová foi recolocada à prova 

com mais energia. A sociedade ocidental passou por transformações radicais. Com 

a ascensão da ciência, outras formas de explicação para o aparecimento da vida e 

do universo ganharam força. O processo de secularização e desencantamento do 

mundo fizeram da política e da religião duas esferas distintas; o domínio da 

economia de mercado capitalista elevou o dinheiro à condição de motor do novo 

sistema e o indivíduo passou a ser mais importante que a comunidade.  

Desse modo, a conquista da salvação e da felicidade eterna pressuporia um 

pacto no qual cada indivíduo abriria mão da liberdade de estabelecer um projeto 

para a própria vida, submetendo-se integralmente à autoridade de Deus. Uma 

escolha que implica em rígida disciplina e autocontrole. A intenção é fazer cair por 

terra a ideia de que o “bom” e o “mau” são conceitos relativos que teriam como base 

os nossos desejos e a utilidade. O bem, portanto, é aquilo que obtemos quando 

assumimos a conduta correta que, para as Testemunhas de Jeová, será a mesma 

para todas as épocas, culturas e sociedades.  

 

 

2.5 Desassociados e Dissociados 

 

As Testemunhas de Jeová são demasiadamente exigentes em relação ao 

respeito às regras morais. Os membros batizados estão submetidos a um conjunto 

de normas que devem obedecer, sob pena de serem expulsos ou perderem 

privilégios religiosos – como cargos de liderança e a salvação.   

O controle opera em três níveis: a) Institucional, por meio dos anciãos e 

tribunais judicativos; b) Externo, ou seja, por meio da vigilância dos outros membros 

e das fofocas; c) Interno, através da própria consciência e sentimentos de vergonha 
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e culpa. Este último é reforçado pela crença de que Deus lê nossos pensamentos e 

é onisciente.   

Podemos ver até aqui que o sistema de normas que as TJs estão submetidas 

é bastante abrangente. Segundo Goffman (1984), a unidade, a ordem e o equilíbrio 

estariam ligados à incorporação das regras e seriam um pressuposto da vida social. 

Isso permitiria que ações restauradoras sejam tomadas quando ocorre algum tipo de 

desvio. Se quisermos compreender a diferença e o estigma – argumenta Goffman –, 

devemos nos ater menos aos desvios extraordinários do que os mais comuns.          

Certas normas podem ser associadas à beleza física, criando padrões 

estéticos gerais e abstratos. As mulheres ocidentais, por exemplo, estão submetidas 

a exigências do corpo; o que implica ter peso baixo, estatura mediana, pele sem 

estrias ou rugas, usar certos tipos de roupa, maquiagens, etc. Estatisticamente isso 

tende a excluir inúmeras mulheres. Alguém sempre irá fracassar em um desses 

requisitos, ao menos uma vez na vida.  

Goffman (1980) argumenta que quanto maior for à multiplicação de normas 

maior será o número de pessoas desacreditadas. Vimos que as exigências para 

viver para sempre no paraíso são muitíssimos variadas, e, portanto, difíceis de 

serem cumpridas. Essas regras formam um panteão moral, inteligível e atemporal, 

que recai como uma bigorna sobre o indivíduo e que pode colocar em suspeição seu 

caráter. O que está em jogo é a pureza moral e as consequências que a sua posse 

ou privação tendem a produzir. A “cosmologia tejoteana” está fundada na 

supervalorização da obediência e moralização total da experiência humana. 

Certas medidas podem ser tomadas para tentar reparar quebras de regras. 

Entre as TJs, a principal delas é a desassociação que consiste na expulsão do 

indivíduo desviante da comunidade religiosa. As consequências costumam ser 

emocionalmente muito negativas. O sítio oficial das Testemunhas de Jeová na 

internet, diz o seguinte sobre a disciplina divina: 

 

“Disciplina” pode envolver punição, correção, instrução e educação. 
“Nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de 
pesar”, escreveu o apóstolo Paulo, acrescentando: “No entanto, depois dá 
fruto pacífico, a saber, a justiça, aos que têm sido treinados por ela” 
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(Hebreus 12:11). Aceitar e aplicar a disciplina divina pode ajudá-lo a seguir 
um proceder de justiça e assim aproximá-lo mais do Deus santo, Jeová...

38
 

 

Os desassociados tendem a se culpar e se enxergar como pecadores que 

merecem castigo. Eles passam por um processo de autodepreciação e são vistos 

como outsiders pelos demais. Elias (2000) observou que em grupos com alto grau 

de coesão, indivíduos estão sujeitos a uma poderosa influência social sobre 

sentimentos e ações. A contrapartida, nesses casos, é o compartilhamento do poder 

e do carisma coletivo. Tal processo seria muito patente e se daria, sobretudo, 

porque o poder individual enfraquece na medida em nossas ações ou sentimentos 

se tornam incompatíveis com os do grupo.   

Segundo Elias (2000), seja aberta ou dissimulada tal disputa, espera-se que 

grupos estabelecidos se utilizem de mecanismos de controle social para o 

reequilíbrio de poder. É comum que lancem mão de expedientes como o 

rebaixamento moral ou hierárquico, e é provável que o desviante seja exposto aos 

corrosivos efeitos de boatos e fofocas. Entre as Testemunhas de Jeová esses são 

importantes meios de coerção e controle social. Como podemos constatar com os 

depoimentos abaixo:  

Fofoca é o que não falta nesses ambientes.  Meu primeiro namoro acabou 
por causa de fofocas, foi lamentável, foi quando descobri que não se pode 
abrir com todo mundo naquele mundinho.

39
 

 

Nanda Lora conta uma experiência traumática: 

 

Acredito que eu era vitima de fofoca pelo fato de eu ter sido uma 
adolescente “rebelde” aos olhos da Torre, mas a pior fofoca que inventaram 
sobre mim é que eu estava fumando dentro da escola... vou explicar: Eu 
estudava no mesmo colégio que 5 irmãs da minha idade, detalhe, nenhuma 
falava comigo sequer me cumprimentavam pois elas diziam que eu era 
pedra de tropeço, má companhia e bla bla bla... me viram segurando o 
cigarro (do lado de fora da escola) de uma colega minha, não me lembro pq 
motivo ela me pediu pra segurar e eu segurei... nada de mais... afinal nunca 
gostei de cigarro, aliás odeio... Bom o resultado da fofoca... eu estava 
fumando!!!! Meu pai me deixou no castigo por um mês... falou que eu 
precisava de um psicólogo urgente e as bonitinhas como sempre fazendo a 
vontade de Jeová.  Que nojo... tenho um trauma particular em relação as 
fofocas, sofri demais com isso.

40
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Fonte: http://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/2006845 
39

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=9935 
40

Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=8335 



91 

 

LifeNew narra outra situação difícil: 
 

(...) Eu estava desassociada, e sempre tive contato com homossexuais 
(ainda tenho) até tenho um amigo TJ ativo que é gay. E o zé povinho (TJs) 
sabiam disso (minha vó tagarela falava para o SR inteiro), e por eu não ter 
namorado desde minha separação, surgiu uma fofoca que eu era lésbica, 
nada contra mas eu não sou. Isso ainda quando eu era desassociada, 
quando voltei à fofoca continuou... Tenho uma amiga no SR que ela é 
louquinha, louquinha e o marido dela (ex ancião) ficou enciumado com 
nossa amizade, dizendo para ela que eu era má associação, certo dia ela 
mentiu para ele que ia sair comigo, e não me falou nada, quem aparece em 
casa? O dito cujo, e eu sem saber simplesmente respondi que não estava 
comigo... ficou furioso fez um maior escândalo, e eu ameacei dizendo que ia 
chamar a polícia...

41
 

 

Ao rebaixamento moral dos desassociados é acompanhado de uma medida 

restritiva que costumo chamar de tabu do contato. Quando um membro regular é 

expulso ou se desliga por vontade própria42, recai sobre ele uma espécie de 

“maldição”. Todos os membros regulares ficam obrigados a cortar os laços com ele, 

isto inclui familiares como pais, mães e irmãos.  

Vejamos algumas instruções sobre como se comportar diante de um 

desassociado: 

 

(...) Com respeito a qualquer pessoa que ‘não permanece nos 

ensinamentos do Cristo’, lemos: “Não o recebam na sua casa, nem o 

cumprimentem. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras más” 

(2 João 9-11). Nós não nos associamos com desassociados, quer para 

atividades espirituais, quer sociais. A Sentinela de 15 de dezembro de 1981, 

página 21, disse: “Um simples ‘Oi’ dito a alguém pode ser o primeiro passo 

para uma conversa ou mesmo para amizade. Queremos dar este primeiro 

passo com alguém desassociado?”
43

 

 

As Testemunhas de Jeová dizem que a desassociação é, antes de tudo, um 

ato de amor que pode levar o pecador a “cair em si”, refletindo sobre o que perdeu 

ao deixar a comunidade religiosa. O tabu do contato serviria assim como meio de 

pressionar o desviante a reconsiderar a sua conduta e se submeter novamente às 

regras religiosas. 

                                                           
41

 Idem. 
42

 Esses são chamados de dissociados. 
43

 Fonte: https://www.jw.org/pt/publicacoes/livros/amor-de-deus/pessoa-desassociada/#?insight[search_id]= 

527724d6-3d1b-4262-a7d5- 
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De fato, os desassociados acabam submetidos a um processo de 

deterioração da autoimagem. São estigmatizados. De pessoas respeitadas 

pertencentes à comunidade de Jeová, passam a ser tratados como réprobos que 

devem ser evitados a todo custo, caso queiram manter impoluta sua saúde 

espiritual. Agora no outro lado se tornam o contraponto da virtude. 

 

Ao ser desassociado e, assim, ‘entregue a Satanás’, o pecador voltou a 
fazer parte do mundo do Diabo (1 João 5:19). A sua expulsão removeu da 
congregação uma influência carnal maligna e preservou nela o “espírito”, ou 
atitude dominante, de temor a Deus. — 2 Timóteo 4:22; 1 Coríntios 5:11-
13.

44
 

 

Um membro do fórum Ex-Testemunhas de Jeová comenta: 

 

Uma vez conversando com uma moça 'Santos dos Últimos Dias' (mórmon), 
ela me falou que eles também tem uma expulsão pra pecadores não 
arrependidos, mas que a pessoa apenas deixa de ser membro, mas 
continua sendo 'pessoa' (não uma criatura do tártaro, como no nosso caso). 
Que eles continuam tratando a pessoa numa boa. Nunca pesquisei direito, 
mas foi o que ela me disse. Essa é a nova luz que o espírito ainda não 
mandou...

45
 

 

A saída da comunidade moral resulta na perda automática da virtude e a 

associação direta com o Iníquo. As TJs veem a desassociação também como um 

modo de honrarmos o nome de Jeová. Comportamentos desviantes, em geral, 

podem influir na imagem da Organização criando uma má impressão. Não haveria 

outra maneira de honrar o nome de Jeová que não seja através da prática de seus 

elevados padrões morais.  

 

Mas, quando uma Testemunha de Jeová pratica o que é mau, é provável 
que seus amigos e conhecidos fiquem sabendo disso. A desassociação 
mostra que Jeová tem um povo puro que se apega às normas bíblicas a fim 
de manter essa pureza. Na Suíça, um homem foi a uma reunião num Salão 
do Reino e disse que queria se tornar membro da congregação. Sua irmã 
tinha sido desassociada por cometer imoralidade. Ele disse que queria fazer 
parte de uma organização que “não tolera a má conduta”.

46
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Fonte: https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/w20061115/nunca-rejeite-disciplina-de-jeova/ 
45

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=11803 
46

 Fonte: https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/w20150415/desassociacao-uma-provisao-amorosa/ 
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 A relação entre associados e desassociados está baseada em noções morais 

e religiosas de pureza e impureza. Esses mecanismos funcionariam tanto como 

meio de proteção e de ataque. Segundo Elias (2000), esse tipo de padrão pode ser 

encontrado nas mais diferentes figurações entre grupos estabelecidos e outsiders 

como, por exemplo, em sistemas de castas e sociedades racistas e segregacionistas 

como a norte-americana.  Em todas elas se observa uma relação íntima entre 

virtude, carisma, e os “de dentro”; abjeção, desonra, e os “de fora”. O contato com 

os desassociados produziria uma contaminação por meio da anomia e da sujeira. 

 Elias (2000) argumenta que a influência da imagem grupal positiva ou 

negativa tende a ser mais forte em pessoas que foram socializadas na infância e 

que desde cedo aprenderam a representar o mundo por meio dessa dicotomia. O 

orgulho coletivo é parte indissociável da identidade individual.  É preciso interrogar o 

peso dessa imagem sobre indivíduos que nasceram em família de pais religiosos e 

indivíduos que foram convertidos. 

 Berger & Luckmann (1995) ao analisarem os processos de socialização 

primária e secundária, partem do pressuposto que a sociedade é uma realidade ao 

mesmo tempo objetiva e subjetiva, composta por três diferentes momentos: 

exteriorização, objetivação e subjetivação, que não devem ser pensados a partir de 

uma linearidade temporal. É através da interiorização que adquirimos os meios 

necessários para a compreensão dos “nós” e as ferramentas para a percepção da 

realidade. O processo não estaria baseado em interpretações individuais livres, mas 

na adoção de uma dada visão de mundo específica. A experiência intersubjetiva de 

apreensão e compartilhamento de uma realidade criaria fortes laços de identificação 

entre os indivíduos. Só depois de completada a interiorização, isto é, a socialização, 

passamos a pertencer a uma sociedade. 

 A socialização pode ser dividida em primária e secundária, separadas com 

base no período da vida que ocorrem. Como o nome indica, a socialização primária 

se realiza na infância e é por meio dela que o indivíduo é introduzido na sociedade. 

Berger & Luckmann (1995) observam que ela tende a se fixar com mais força, 

devido a estar associada a sentimentos importantes. Nesse processo, determinada 

realidade objetiva seria apresentada como o único mundo possível. As crianças 

nascidas em famílias de Testemunhas de Jeová, por exemplo, adquirem desde cedo 
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uma forma peculiar de compreensão da realidade herdada de seus pais. O que inclui 

“valores imateriais”, como um ethos, que não estariam desvinculados da perspectiva 

da classe social à qual pertencem: 

 

Não é necessário acrescentar que a socialização primária implica mais que 
o aprendizado puramente cognoscitivo. Ocorre em circunstâncias 
carregadas de alto grau de emoção. De fato, há boas razões pra acreditar 
que sem estas ligações com os outros significativos o aprendizado seria 
difícil, quando não de todo impossível. A criança identifica-se com os outros 
significativos por uma multiplicidade de modos emocionais. Quaisquer que 
sejam, a interiorização só se realiza quando há identificação. (...) (BERGER 
& LUCKMANN, 1995, p. 170) 

  

As crianças filhas de Testemunhas de Jeová frequentam as reuniões 

congregacionais desde a tenra idade. Recebem de seus pais estudos bíblicos e 

costumam acompanhá-los nos trabalhos de pregação. Os membros da comunidade 

religiosa formariam um conjunto de outros significativos. É assim que os papéis e as 

hierarquias se naturalizam.   

 Mead (2010) notou uma diferença importante entre o jogo e a brincadeira e 

suas relações com os processos de socialização. O jogo difere da brincadeira 

fundamentalmente por exigir dos participantes atitudes semelhantes, de acordo com 

as regras e os papéis desempenhados. Crianças que jogam futebol precisam 

respeitar a regra de não colocar a mão na bola – caso não joguem como goleiros –, 

de impedimento, de faltas dentro da área, etc. O que fazemos durante a partida, diria 

Mead, é resultado de um tipo de antecipação ou avaliação daquilo que os outros 

farão. Do mesmo modo, o todo e suas ações afetariam a resposta individual.  

 
A comunidade organizada ou grupo social que dá ao individual a unidade de 
self pode ser denominada “o outro generalizado”. A atitude do outro 
generalizado é a atitude da comunidade como um todo (MEAD, 2010, p.2). 

 

 A experiência infantil de participar das atividades religiosas levaria ao 

desenvolvimento de um self capaz de dirigir ações com base nas expectativas 

comuns. Não basta, porém, diz Mead, que assumamos a postura dos outros em 

relação a si e dos indivíduos em relação aos outros. É necessário adotar atitudes em 

diferentes níveis e aspectos da vida social, como engajamento moral e 

compromissos coletivos. Essa conexão entre atividades gerais e experiências 

individuais estaria no cerne do desenvolvimento do self. Por sua vez, também seria 
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fundamental para a atribuição de responsabilidade moral e sentimentos como culpa, 

vergonha e humilhação. Reside, portanto, no grau de internalização moral e na 

adoção de uma visão de mundo a intensidade desses sentimentos.    

   Uma Testemunha de Jeová que resolveu não ter filhos por temer que fossem 

submetidos ao mesmo tipo de sofrimento que ela no passado, relata sua experiência 

na infância: 

 

Eu me batizei aos 12, e digo e afirmo, me batizei para agradar aos anciãos 
e para agradar minha mãe. Não existe isso de dizer que tem criança 
madura, que sabe o que quer, a salvo, os prodígios, os superdotados, que 
obviamente são a minoria. Adultos são maduros (pelo menos espera-se que 
sejam), crianças são crianças! Uma criança não tem como tomar uma 
decisão definitiva na vida. Ela ainda tem muitas descobertas pela frente, 
muitas dúvidas, muitas incertezas! E todos nós bem sabemos que o batismo 
Tj é uma decisão definitiva, sob ameaça de severas consequências, caso a 
pessoa volte atrás, ainda que seja uma criancinha! É no mínimo cruel dizer 
que uma criança fez algo porque quis e que ela que arque com as 
consequências, principalmente no que diz respeito a seguir a religião dos 
pais. As crianças sempre farão de tudo para agradar seus pais, para deixá-
los orgulhosos! E fazendo isso, na cabecinha delas, elas pensam que se 
batizando, estão fazendo a coisa certa! Porque é isso que seus pais 
esperam dela. No entanto, elas ainda não tem a capacidade mental e 
intelectual de medir as consequências de seus atos a longo prazo!

47
  

 

 Alguns indivíduos que permanecem na organização – os infiltrados48 – mas 

que mantêm uma visão mais crítica de todo o processo, encontram artifícios para 

diminuir os efeitos negativos sobre seus filhos.  

 

Eu tenho dois filhos pequenos e sou infiltrado. Um deles em breve sofrerá 
as pressões. Digo que a situação é bem como a Scarlet comentou. Tudo é 
muito complexo. Mas o que dá para fazer é postergar o quanto possível. 
Espero que nos próximos anos, a medida que a Torre for caindo em 
descrédito, a situação fique mais fácil de raciocinar com os pequenos que 
serão adolescentes. Espero também que os infiltrados possam ajudar 
melhor seus cônjuges a abrir os olhos! Eu só tenho uma alternativa: olhar 
para o futuro com esperança.

49
  

 

  

                                                           
47

Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=19271&st=0&sk=t&sd=a&hilit=desasso

cia%C3%A7%C3%A3o 
48

 São pessoas que permanecem na religião apesar de não concordarem mais com o grosso dos ensinamentos, 

geralmente por receio que um casamento acabe e do ostracismo familiar. Eles podem ser encaixados no conceito 

de desviantes secretos de Howard Becker. 
49

 Idem. 
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 Podemos perceber, entre outras coisas, o temor que muitos sentem ante a 

possibilidade de serem desassociados – mesmo quando já não acreditam 

plenamente em tudo que lhes foi ensinado. Apesar de não ser um caminho sem 

volta, trata-se de uma experiência que costuma deixar importantes sequelas 

emocionais. O desassociado que deseje regressar à organização precisa assistir as 

reuniões congregacionais em silêncio e sua presença será ignorada pelos demais. O 

indivíduo se encontra sob o escopo dos olhares inquisidores e é encarado como um 

pária. Ele é humilhado publicamente. 

 Katz (2013) ao analisar o processo de humilhação, percebeu que indivíduos 

humilhados se sentem privados do controle sobre si mesmos, coagidos por forças 

exteriores. A consequência mais imediata da humilhação é a perda do controle 

sobre a própria identidade, ao sermos transformados em alvo do ridículo. Um 

homem que foi traído por sua esposa e que os outros passaram a vê-lo como 

“corno” sofrerá uma mudança radical de imagem. E o pior: terá pouquíssima 

capacidade de controlar a evolução de sua identidade a partir desse momento. 

Quando isso acontece, afirma Katz, surge o medo de que o estigma não de desfaça 

jamais.  A reputação pública deteriorada pareceria irreversível.  

 De modo geral, as demais características e virtudes individuais acabariam 

subsumindo no estigma que passaria, então, a representar o indivíduo em sua 

integralidade. Isso o faz um ser desacreditado em sentido amplo. A quebra de regras 

valiosas podem transformar desviantes em “aberrações éticas”. O que pode ser 

exemplificado com a dificuldade que encontram na hora de procurar emprego. Por 

mais competentes que sejam, tendem a recair suspeitas sobre seu caráter.  

 Goffman (1980) ao estudar interações entre indivíduos estigmatizados e 

indivíduos “normais”, observou as tensões envolvendo os contatos mistos. Elas 

provocariam uma sensação de angústia. Mas quando a interação se estabelece 

entre iguais, no entanto, ela seria suavizada e simétrica, de modo a permitir que 

indivíduos usem as desvantagens para redefinir coletivamente suas próprias vidas. 

Isso é bastante comum em grupos de autoajuda como, por exemplo, os Alcoólicos 

Anônimos.  

 A humilhação pode ser adquirida de maneira passiva ou ativa, mas nunca é 

em si um ato individual. É possível, em outras palavras, que uma revelação sobre o 
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comportamento de outra pessoa a desencadeie; mas como no caso do marido que 

se depara com a traição da esposa, ou do ancião congregacional que descobre que 

a sua filha é usuária de drogas ultrapassa a esfera individual. 

 A humilhação pode ser resultado da ação direta dos indivíduos e está 

relacionada ao desvio de regras morais. É importante ressaltar que um indivíduo 

pode revelar suas falhas e atos imorais para uma audiência que julgue importante, 

contudo, não é dado a ele o poder de controlar o processo. Katz (2013) deixa claro 

que na humilhação os outros é que possuem o poder sobre a nossa “alma”. Ela 

solaparia o self ou impingiria pressão exagerada que pode se transformar em 

irritação; que pode se transformar em raiva; que pode se transformar em ira; que 

pode ser direcionada contra os outros ou ao objeto desencadeador da humilhação. 

Como também, penso, contra si próprio provocando autoadmoestação e 

ressentimento.    

 No próximo capítulo, analiso as práticas de desvio entre as Testemunhas de 

Jeová. As questões morais ganharão grande importância. Os esforços são 

destinados a compreender o funcionamento do sistema de controle e a economia 

das punições. Veremos que a congruência entre a regra aceita como universal e a 

circunstância particular é um problema chave para os estudos de moralidade.  

 Muitos desassociados que se recusam a retornar à religião encontraram 

segurança no Fórum de ex-Testemunhas de Jeová. Essa comunidade virtual parece 

representar a esperança de reaverem a “humanidade perdida”. Se a humilhação e o 

estigma estão além da autonomia individual, como pensa Katz, podemos supor que 

a sua possível reversão também é de ordem social.  

 Para isso, será necessário compreendermos categorias como puro e impuro, 

bem e mal, sagrado e profano a partir de uma interconexão entre ação, cultura e 

ordem simbólica50. As novas formas de sociabilidades possibilitadas pela internet 

permitiriam os outsiders construírem uma espécie de trauma coletivo e ressignificar 

as experiências de humilhação, os sentimentos de culpa e vergonha? É o que 

descobriremos ao longo deste trabalho.        

 

 

                                                           
50

 Essa é uma ideia defendida por Jeffrey Alexander. 
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3. DESVIO E MORALIDADE 

 

Uma afirmação pode ser ao mesmo tempo mentirosa e verdadeira sem 

tropeçar em contradição lógica51. Isso é possível porque sinceridade e mentira são 

categorias morais, e verdade e falsidade categorias epistemológicas. A mentira se 

baseia no desacordo entre o que acreditamos e o que dizemos ser verdade. Entre 

pensamento e linguagem. Dessa maneira, alguém que queira se divertir à custa da 

reação de seus amigos, sem conferir o resultado da loteria, inventasse que foi 

sorteado e que está milionário – sem saber de fato que ganhou o prêmio – estaria 

simultaneamente mentindo e falando a verdade. Trata-se de um meio que usamos 

racionalmente para enganar terceiros e obter fins desejados.  

 

Essa mesma ideia é defendida por Karl Mannheim: 

 

Pode-se dar muito bem que uma pessoa faça uma afirmação verdadeira e 
minta ao mesmo tempo – o que ela diz é objetivamente verdadeiro, mas, 
“na sua boca”, como se diz, a afirmação é uma mentira. Reconhecidamente, 
o uso é variável a esse respeito; o termo mentira é frequentemente usado 
no sentido de uma afirmação falsa feita conscientemente. (Mannheim, 1967, 
p.21)  

 

 É por isso que desmascarar um mentiroso não seria garantia imediata de que 

aquilo que se diz é falso; mas da intenção deliberada em enganar. Sua finalidade é 

desautorizar moralmente um sujeito. Constrangê-lo. Desaprová-lo. Reprimi-lo. E 

aguçar, quando possível, sentimentos de vergonha e culpa. Com a reafirmação das 

mesmas crenças e valores morais ameaçados pelo comportamento desviante. Não 

se busca, portanto, estabelecer a validade objetiva de uma sentença. 

Em situações excepcionais a mentira é ignorada através de um processo de 

“suspensão voluntária da descrença”. Como se desejássemos que uma determinada 

história fosse verdadeira, assim a tratamos por causa de seus efeitos utilitários. Esse 

é um fenômeno comum à ficção. No cinema, por exemplo, os espectadores abrem 

mão do julgamento em relação a narrativas inverossímeis e contraditórias, apenas 

para preservar o entretenimento. Na vida social a mentira, quando apoiada pela 

                                                           
51

Penso a partir do princípio da não-contradição formulado por Aristóteles: “uma proposição verdadeira não 

pode ser falsa e vice-versa”. 
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suspensão do julgamento, pode ter como principal meta a preservação de uma 

imagem moral positiva, isto é, de uma fachada.   

É bom deixar claro que a fachada não se trata de um tipo de disfarce ou 

máscara que os indivíduos usariam para dar uma falsa impressão aos outros. A 

fachada é aquilo que chamamos de “imagem do eu” socialmente aprovada. O jeito 

positivo como as pessoas nos percebem e a forma como nos projetamos para elas. 

Não é obra individual, mas um “empréstimo social”. São indispensáveis para que as 

interações face a face aconteçam.  

Segundo Goffman (2011), as fachadas não seriam eternas ou naturais, mas 

construções sociais que devem ser compreendidas dentro de uma lógica de relação. 

Com o detalhe de que em algum momento, numa conversa informal, por exemplo, 

elas podem ser ameaçadas e até desabar – o que redefiniria as avaliações positivas 

sobre nosso caráter moral.  

A fachada está embebida de sentimentos e significados positivos. Isso faz 

com que nos apeguemos a ela de um modo muito particular e que geralmente 

demonstremos compromisso com a fachada das pessoas que interagem conosco. 

Na visão de Goffman (2011), a fachada pessoal e a fachada dos outros estão no 

mesmo patamar. Ambas são construções que dependem necessariamente das 

regras de certo grupo e, é claro, da definição da situação – que funcionaria como 

uma fonte de sentido para as ações. É a partir dela que saberemos o grau e a 

qualidade de sentimentos que devemos ter em relação à fachada dos outros e como 

esses devem ser distribuídos.   

Devido ao seu valor positivo, os indivíduos se esforçariam para contornar 

qualquer tipo de ameaça à fachada. Ainda de acordo com Goffman (2011), em 

diferentes círculos sociais existiria entendimento sobre até onde é permitido ir para 

salvá-la. É preciso demonstrar respeito próprio, abrir mão de determinados 

comportamentos e agir de maneira mais congruente com as expectativas sociais. A 

adoção de uma fachada significa que deveremos produzir ações baseadas nela e 

controlar nossas manifestações emocionais, garantindo que uma ordem expressiva 

e moral sejam mantidas.  Podemos afirmar que a posse de uma fachada é pré-

condição para as interações face a face. 
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De modo prático, diz Goffman (2011), quando agimos por causa de uma 

espécie de obrigação pessoal, exercitamos o nosso orgulho. Se isso acontece a 

partir de uma força externa, ligada a grupos ou à sociedade em sentido mais amplo, 

falamos de honra. Nos casos em que está em jogo o controle das emoções como a 

postura, a etiqueta, as formas de lidar com o corpo e o contato físico, trata-se do que 

costumamos chamar de dignidade. 

 

Seja como for, apesar de sua fachada social ser sua posse mais pessoal e 
o centro de sua segurança e prazer, ela é apenas um empréstimo da 
sociedade; ela será tirada a não ser que a pessoa se comporte de forma 
digna dela. Atributos aprovados e sua relação com a fachada fazem de 
cada homem seu próprio carcereiro; essa é uma condição social 
fundamental, ainda que os homens possam gostar de suas celas. 
(GOFFMAN, 2011, p. 18) 

 

Assumir uma fachada implica desempenhar uma linha, isto é, certo padrão de 

interação pelo qual expressamos opiniões e emoções quando durante contatos de 

interação face a face. O que implicará necessariamente em rituais específicos e 

questões relativas às estruturas de comunicação, papel, poder e sentimento. A 

posse de uma fachada significa que gozamos de autoestima e que partilhamos a 

consideração coletiva. Em muitos casos, a neutralização de ameaças à fachada é 

resultado de cooperação coletiva.  

Por esse motivo costumamos demonstrar consideração, porventura, com 

quem esteja com a fachada numa situação de risco, quando fingimos interesse 

numa conversa entediante para que o interlocutor não se sinta desprestigiado. 

Tratamos casos de gafes, “mancadas” ou “pisadas de bola” como incidentes leves e 

sem intenção. Fingimos que eventos ameaçadores não ocorreram ou levamos o 

acontecimento de maneira jocosa e descontraída, suavizando-o. Todos esses 

procedimentos são técnicas de preservação da fachada52. Sem dúvida, existiriam 

diferentes maneiras de produzir o que Goffman (2011) chama de “vista grossa 

diplomática”.  

É interessante, diz Hochschild (2013), como Goffman nos leva a compreender 

as relações entre os padrões sociais e o universo das experiências emotivas. 

Percebemos como indivíduos estão empenhados num processo de negociação do 
                                                           
52

 Há situações em que a própria pessoa faz piada sobre a gafe que cometeu, numa tentativa de evitar repreensões 

e demonstrar o caráter acidental do ocorrido. 
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sentido da ação, mas que, via de regra, tendem a se sujeitar à força coercitiva das 

convenções sociais. O mais curioso é que a conformação não operaria apenas no 

âmbito externo, objetivo; mas no interior, subjetivo.  

Todo e qualquer grupo social possui regras e meios específicos para impô-

las. Não há garantia, porém, que desacordos não ocorram no menor e mais coeso 

deles. Estes costumam ser mais comuns em encontros sociais, quando indivíduos 

se veem diante uns dos outros. Os grupos sociais não deixam de existir quando 

indivíduos que o compõe não estão presentes; é imprescindível que possuam 

interações regulares e que seus membros compartilhem uma ideia comum de “nós” 

– Giddens (2013). Interações entre indivíduos de um mesmo grupo são diferentes 

daquelas que acontecem em encontros entre estranhos, sobretudo quando usam 

padrões rituais distintos – o que é a receita certa para criar erros de entendimento. 

Os indivíduos envolvidos em interações face a face são levados a demonstrar 

que compreendem perfeitamente a linguagem recomendada àquele tipo de situação 

social, os códigos morais correlacionados e que são capazes de manter o 

autocontrole. Eles estão sujeitos a embaraços e constrangimentos dos mais 

variados, especialmente ao agirem de modo desviante.  

Giddens (2013) observa que as regras que orientam os comportamentos em 

relação de copresença têm particularidades importantes. Em primeiro lugar, nas 

interações face a face a subjetividade e os estados emocionais são menos latentes. 

Isso aconteceria porque, nessas situações, as informações que transmitimos uns 

aos outros são corporificadas. O corpo é elemento fundamental e o principal 

“suporte” dessa linguagem. São raríssimas as oportunidades na qual a linguagem 

corporal é expressa em perspectiva unilateral, como quando pessoas são 

espionadas ou quando pesquisadores analisam comportamentos individuais 

recorrendo ao uso de salas ocultas.  

Taylor (2000) vai mais além ao pensar a compreensão da realidade com base 

na corporificação.  É uma ideia bastante interessante e que pode ser útil ao debate. 

Consiste em não limitar o papel desempenhado pelo corpo a simples execução de 

tarefas ou vê-lo como a dimensão na qual processos causais formariam as 

representações sociais.  Antes de qualquer coisa, a compreensão que temos do 

mundo é corporificada – ao mesmo tempo ela expressa traços cognitivos, 



102 

 

semânticos e morais. Os movimentos corporais envolvem unidades de sentindo que 

codificam o entendimento do “eu” e do mundo.   

Em termos epistemológicos, Taylor (2000) adere ao antifundacionalismo para 

explicar porque indivíduos são bem-sucedidos na execução de regra, enquanto 

outros se desviam. A obediência a uma regra seria antes de tudo uma questão de 

prática, na maioria das vezes ritualizada. Boa parte de nossa ação no mundo não é 

abertamente formulada, mesmo que a realidade seja moldada por representações.  

Daí a insistência na ideia de que as representações não são o locus primário da 

compreensão. O sentido de “mim” e a maneira como “atuo” para outras pessoas 

também são corporificados: como os signos de respeito, deferência e porte 

expressos em encontros sociais; quando mantemos distância de certas pessoas e 

em intercâmbios de fala esperamos o momento adequado para exprimir verbalmente 

nossos pensamentos.   

Os indivíduos projetam assim características de gênero, concepções de bom 

e mau, traços de personalidade como timidez e extroversão no espaço público 

através dessas codificações. Taylor pensa ser comum que os indivíduos não 

detenham um vocabulário apropriado para descrever tais experiências e que a 

compreensão não seja capturada em sua integralidade. São as manifestações 

práticas e o estabelecimento de padrões de ação que conformariam um senso de 

certo e errado. Os indivíduos adotariam uma postura “responsiva” que apontaria 

para tal sentido de “justeza”.  

Imagem cara à reflexão de Taylor (2000) é da natureza rítmica da ação 

humana. Todos os gestos e comportamentos que consideramos apropriados teriam 

sua própria maneira de fluir. A aquisição de nova habilidade ou de um habitus53 é 

acompanhada da competência em adotar uma “cadência apropriada”. Os indivíduos 

coordenariam reciprocamente suas ações, tal qual numa conversa que os “turnos de 

semânticos” são conduzidos e alternados entre os interlocutores. As ações são 

dialógicas porque pressuporiam uma determinada visão compartilhada. Nossa 

identidade e compreensão do eu dependeriam, com efeito, de como nos situamos 

no espaço social, nos reconhecemos e somos reconhecidos.  

                                                           
53

 O termo é usado da mesma forma que Bourdieu (2011), ou seja, o habitus é ao mesmo tempo um princípio 

gerador de práticas e um sistema de classificação de práticas. 
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As Testemunhas de Jeová costumam reconhecer a autoridade divina dos 

anciãos e vê-los como pessoas sábias. A elaboração de suas autoimagens depende 

de interações e práticas ritualizadas, assim como os intercâmbios entre si e com os 

anciãos. Elas precisam ocorrer dentro dos limites daquilo que consideram normal 

para que a realidade se mantenha significativa e as hierarquias sejam respeitadas. 

Por isso, durante as reuniões religiosas, dificilmente se exaltam; as expressões 

emocionais são contidas ao máximo. O ponto fora da curva é a saudação de palmas 

após o discurso feito pelos anciãos congregacionais. Mas nada de realmente 

efusivo. 

Demonstrações físicas de afeto são proibidas. O forista Enoque Júnior conta 

como “levou uma dura” dos anciãos pela forma como abraçou sua namorada após 

uma apresentação teatral:  

 

(...) Em um congresso de distrito, uma ex-namorada participou do drama, 

como a garota exemplar, tão logo ela sentou do meu lado já comecei a 

abraçá-la mais do que o necessário, os irmãos me olhavam enraivecidos, 

pois o drama havia acabado naquele momento, me chamaram as pressas, 

e tentaram me dar um esculacho, pra ser sincero nem esquentei a cabeça, 

o irmão falava e eu disse que tava com pressa, esnobei mesmo, mas a ex 

namorada era muito boa, acho que valia a pena!
54

 

 

É importante pensar as interações enquanto rituais. Em primeiro lugar, porque 

elas envolvem uma carga dramática e simbólica. Goffman (2011) dizia que é através 

da ação que o ator social afirma o quanto é digno de respeito e o quanto considera 

que os outros merecem ou não o mesmo tipo de tratamento. Em segundo lugar, a 

fachada possui status sagrado cuja ordem expressiva responsável por conservar 

sua pureza é o ritual.  

Há algo nesse pensamento que se assemelha ao que Illouz (2011) diz sobre 

a importância central da institucionalização no processo de transformação de ideias 

em poderosos guias de ação. Somos seres que interpretam e que imaginam, cujas 

ações são mediadas simbolicamente – o que as tornam demasiadamente complexas 

e variadas. Essas interpretações acontecem no interior de enquadramentos 

institucionais. Illouz argumenta que as ideias culturais possuem pouca força quando 

seu alcance está “circunscrito à mente”. É com a articulação entre o pensamento e 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=1042&start=15 
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uma estrutura prática que o discurso passaria a operar no nível da elaboração e 

modelagem do eu.   

Desse modo, as crenças religiosas e sua ordem moral correspondente se 

materializariam através de rituais e práticas sociais hierarquicamente rotinizadas. 

Como, por exemplo, a obrigação das mulheres TJ usarem lenços na cabeça quando 

conduzem uma reunião com a ausência de dirigentes masculinos55; a recusa em 

comemorar aniversários ou visitar outras igrejas; nas restrições a determinados tipos 

de práticas sexuais; manter contato com desassociados; rejeitar transfusão de 

sangue; vestir-se fora do padrão esperado...  Como vemos, os esquemas religiosos 

de modelagem do eu não abririam mão de um sistema institucional.   

As regras de etiqueta, a polidez, as expressões não verbais, os códigos de 

linguagem falada, o cavalheirismo masculino, o recato feminino, a estética das 

indumentárias, o tom característico de voz, as formas de cumprimento, o jeito 

contido de fazer orações, de andar e sentar também compõe essa “fábrica de 

modelagem do eu”. É uma experiência ambígua que pode gerar coesão, senso de 

pertencimento e também desigualdade ao transformar as diferenças entre nós e 

outros em signos de inferioridade moral. O mundo assim é cindido em dois polos 

antagônicos: de um lado “os servos de Jeová”, do outro “os servos do Iníquo”; de um 

lado “os mansos de coração”, do outro “os irascíveis”; de um lado “os puros e 

virtuosos”, do outro “os impuros e ímpios”. 

No artigo Permita que Jeová Molde Você56, a sociedade Torre de Vigia 

apresenta uma série de argumentos em relação à importância da disciplina de Jeová 

em nossa vida. O texto narra, entre outras coisas, a história do ancião Dennis que 

perdeu seu cargo de liderança após tomar “más decisões em assuntos comerciais”. 

Ele foi arrebatado pelo sentimento de culpa e pela sensação de ter se tornado um 

homem fracassado. A vergonha o dominava. Por longos trinta anos gozou de 

privilégios religiosos que, num rompante, foram tirados dele.  

Dennis se refez da queda gradativamente. Retomou a rotina de atividades 

espirituais e passou a interagir mais com seus companheiros de fé. Depois de 
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 Essa é uma situação extremamente rara. É possível que ocorra em países com pouquíssimos homens TJ ou que 

estejam recebendo as primeiras campanhas de evangelização. 
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 O artigo está disponível no site oficial das Testemunhas de Jeová: https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas 
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alguns anos a “reprogramação” deu resultado, sendo agraciado com a designação 

de servo ministerial. O texto trata tal acontecimento como graça espiritual obtida 

através da disciplina. O próprio Dennis comenta sobre o episódio: 

 

Eu estava determinado a manter uma boa rotina espiritual. Também o apoio 

que recebi da fraternidade cristã e o encorajamento das publicações não 

foram menos importantes. O artigo ‘Já teve privilégios de serviço no 

passado? Poderá recuperá-los?”, em A Sentinela de 15 de agosto de 2009, 

foi como uma carta escrita para mim em resposta às minhas orações. O 

conselho que mais me motivou foi ‘Enquanto não tem responsabilidades 

adicionais na congregação, concentre-se em fortalecer a sua 

espiritualidade
57

.  

 

Segundo Collins (2009), o ato de ordenar e obedecer pressupõe um tipo de 

“ritual goffmaniano”. Essa relação passaria pela criação de categorias de pessoas 

competentes e autorizadas a dar ordens e as destinadas a obedecer. Está 

pressuposto nessa ideia uma visão sociológica na qual as relações de poder se 

constituem em ato. O ritual estabeleceria, portanto, os procedimentos que devem ser 

adotados para que o procedimento seja legítimo. E ainda quais comportamentos são 

normais.  Isso valeria tanto para sistemas racionais legais e seus ritos jurídicos 

burocratizados, como para o direito “mágico” e situações informais.   

Lévi-Strauss em seu famoso texto O Feiticeiro e Sua Magia narra a história 

de um rapaz acusado de enfeitiçar uma jovem acometida por crise nervosa após ser 

tocada pelo adolescente no braço. O fato rendeu um processo no tribunal dos 

Sacerdotes do Arco – da tribo dos Zunis do Novo México.  

Inicialmente o acusado se defendeu alegando que não tinha nenhum 

conhecimento sobre feitiçaria. Os juízes não aceitaram os argumentos. Aquela não 

era a melhor estratégia de defesa para ser usada numa sociedade onde a ordem 

mágica é uma realidade indubitável. Ele, então, mudou o discurso dizendo que 

aprendeu alguns truques de feitiçaria com antigos mestres. Explicou como fazia um 

produto a partir de raízes, o mesmo que teria deixado a menina em transe. Os juízes 

o intimaram a fabricá-lo. O que se seguiu foi uma encenação de transe pouco 

convincente para não dizer tosca e canhestra. Isso forçou o adiamento do 

julgamento.  
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 Idem. 
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Os trabalhos recomeçaram no dia seguinte. Como corresse o risco de ser 

condenado, o adolescente criou uma nova história que dizia que seus ancestrais 

foram feiticeiros. Seus poderes eram, portanto, hereditários. Ele revelou ainda que 

adquiriu a capacidade de se transformar em gato, entre outras coisas fabulosas, 

pelo uso de uma pluma mágica. Lévi-Strauss vê aí um erro tático que poderia pôr 

em risco a sua absolvição. Quando intimado a apresentar a tal pena, disse que 

estava escondida no interior de uma das paredes de sua casa, mas que esta não 

poderia ser destruída. O objeto validaria toda a história.  

Tamanha pressão se seguiu fazendo com que colocasse abaixo um muro. 

Como não encontrasse nada, constrangido, tatibitateando, arremeteu no impulso um 

golpe contra a parede da casa. A pena estava lá. Firmemente presa à argamassa. 

Eis a prova cabal de que não mentia. Os juízes pediram, então, para explicar o uso 

do instrumento mágico. O que fez com naturalidade e desenvoltura. Repetiu a 

mesma história em praça pública e teve que dar uma desculpa para justificar a perda 

de seus poderes.  O caso foi encerrado sem que se estipulasse qualquer tipo de 

punição.  

O curioso nessa história é que o tribunal não operava dentro de uma lógica de 

tese e refutação. Seu interesse primordial não era o de punir um crime, mas apenas 

endossar a crença num sistema simbólico. Lévi-Strauss observa que o rapaz saiu da 

condição de acusado para a de colaborador da investigação. O desfecho permitiu 

que se vinculassem as crenças mágicas a uma dimensão prática.  

O adolescente – nas palavras de Lévi-Strauss – “chegou a se transformar, de 

ameaça para a segurança física de seu grupo, em garantia de sua coerência 

mental”58
. Ele não teria atuado como um ator cínico goffmaniano. Durante o 

processo, afirma o antropólogo, o adolescente participou com fervor de toda 

experiência dramática e renovou suas crenças. Descortinou sua vocação. A 

personagem é construída, mutatis mutandis, durante as cenas do espetáculo. A 

segurança no sistema é tão ou até mais importante essencialmente que a segurança 

pessoal.  

E assim o vemos construir progressivamente o personagem 

que lhe é imposto, com um misto de astúcia e de boa-fé, 

lançando mão de seus conhecimentos e lembranças, 
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improvisando também, mas, principalmente, vivendo seu papel, 

e buscando, nas manipulações que encena e no ritual que 

constrói com pedaços, a experiência de uma missão cuja 

eventualidade, pelo menos, se oferece a todos. (LEVI-

STRAUSS, 1975, P.9) 

 

  

3.1 Institucionalização, Controle e Ação Social 

 

Além de significativos os atos humanos são passíveis de se tornarem hábito, 

desde que sejam sistematicamente repetidos. Berger e Luckmann (2014) observam 

que institucionalização tem como principal vantagem garantir necessidade de 

estabilidade da vida humana.  Na visão deles, essa necessidade é essencialmente 

obra de nosso equipamento biológico pouquíssimo especializado. Uma abelha que 

desgarre de sua colmeia não deixará de desenvolver habilidades especializadas, 

como voar e coletar pólen. Não podemos dizer o mesmo de uma pequena criança 

que foi entregue à própria sorte.  

O que nos interessa aqui é o fato da institucionalização diminuir 

consideravelmente as exigências individuais de escolha e antecipar as ações dos 

outros. Um formidável mecanismo de controle social. Outro aspecto importante é 

que a institucionalização só pode ser adequadamente entendida se considerarmos 

sua historicidade e mecanismos de legitimação.  

O mundo social é naturalizado, de modo que os indivíduos dificilmente 

percebem a realidade como uma construção social. Elemento fundamental nesse 

processo é a aquisição da linguagem que obtemos por meio de processos de 

socialização. É necessário perceber, como fizeram Berger e Luckmann (2014), que 

por meio da interiorização da linguagem recebemos um conjunto de esquemas 

motivacionais e interpretativos do mundo. Tais esquemas fornecem para os 

indivíduos programas institucionais que incluem o script de cada papel social, os 

modos de sentir, os valores morais, em sentido geral, as chaves de compreensão da 

realidade.   

A linguagem pode constituir sistemas simbólicos. Para as Testemunhas de 

Jeová a sociedade é governada por forças demoníacas. Toda história pode ser 

explicada por meio do conflito antagônico entre bem e mal, no qual as personagens 
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centrais são Jeová e Satanás. Ambos travam uma batalha que, no final, resultará no 

reconhecimento da soberania de Jeová e na prova incontestável de que os seres 

humanos são incapazes de se autogovernar.  

Internalizar a mesma linguagem é compartilhar as mesmas formas de 

atribuição de sentido. Essa é a matéria-prima da produção de identidades que, 

segundo Castells (2006), são as organizadoras de significados assim como os 

papéis seriam organizadores de funções. Isso significa um processo de 

autoconstrução e individuação orientado pelo conteúdo simbólico num contexto de 

relações de poder.  

É nessa perspectiva que Castells (2006) vê na construção das identidades o 

surgimento de sujeitos, isto é, de atores sociais coletivos que estabelecem projetos 

para transformação ou conservação da sociedade. Como os movimentos de 

libertação das mulheres ou mesmo os grupos religiosos fundamentalistas que 

desejam que os seres humanos pronunciem a mesma fé, o que fará com que se 

reconciliem entre si e com Deus.   

 Toda construção de identidade é dialética, no sentido em que se constitui a 

partir da afirmação de um “nós” e da negação de tudo que esteja situado do “lado de 

fora”. Ela criaria vínculos e um sentimento pertenciment. Pertencer a determinado 

grupos significa que internalizamos “mapas mentais” e “culturais” dotados de 

significados que funcionariam como importantes marcadores sociais.  

Essa experiência proporcionaria a indivíduos compartilharem o carisma 

coletivo ou o rebaixamento social, a depender dos elementos simbólicos e das 

relações de poder constituintes de cada identidade. Elias (2000) deixou claro, ao 

estudar grupos estabelecidos e outsiders, como a autoestima e a autoimagem são 

indissociáveis da maneira como os outros nos veem e classificam. Essa não é uma 

relação estática, mas determinada por figurações assimétricas de poder.  

Grupos socialmente mais poderosos tendem a se autorrepresentar como 

superiores e impor essa ideia. No sistema de estratificação de castas indiano, por 

exemplo, os brâmanes gozavam de um elevado prestígio social, enquanto os dalits 

eram tratados como seres impuros que precisavam ser evitados pelo risco de 

contaminação. Cabia aos dalits fazer os trabalhos indesejáveis, como as atividades 
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braçais, o trato com a limpeza urbana e os mortos. Eles estavam proibidos de entrar 

em templos religiosos.  

As desigualdades sociais objetivas do sistema de estratificação de casta são 

interpretadas simbolicamente pelos participantes a partir de esquemas religiosos de 

atribuição de sentido. A crença comum é que as pessoas seriam distribuídas em 

castas a partir do desempenho moral em vidas passadas. As desigualdades são 

legitimadas pela crença numa lei metafísica que primaria pela justiça, 

recompensando os melhores. O tabu do contato que vemos no sistema de casta 

indiano é uma característica comum as mais diferentes figurações de grupos 

estabelecidos x outsiders. Sempre associado a algum risco de contaminação moral 

e física. O distanciamento seria um tipo de “profilaxia moral”.  

O grau de poder e controle de um grupo estabelecido depende do grau de 

internalização de seus valores morais e esquemas de atribuição de sentido pelos 

outsiders. Os negros norte-americanos deram exemplos de como é possível 

contrabalancear as relações de poder por meio da organização política. Os EUA 

excluíram essas pessoas dos espaços de poder, além de reduzir seu escopo de 

oportunidades de ascensão e mobilidade social. Os movimentos da década de 1960 

por direitos civis levaram a abolição das leis de Jim Crow, que proibiam que negros 

e brancos compartilhassem os mesmos espaços públicos, como escolas e sistemas 

de transporte.  As leis duraram de 1892 até 1965, sendo extintas graças ao Civil 

Rights Act59.  

Apesar disso até hoje precisam conviver com problemas em relação ao 

estigma de cor e aquilo que Du Bois chamava de crise de identidade ou dupla 

consciência. Os negros ao mesmo tempo em que precisam construir coletivamente 

autoimagens mais favoráveis, em contraposição à dominação, precisam lidar 

internamente com a forma como os outros os enxergam. É dessa maneira que 

negros podem desenvolver preconceitos em relação a negros com base em 

tipificações e estereótipos, assim como são obrigados a se afirmarem. Um executivo 

negro que trabalhe numa das mais prestigiadas empresas de Nova Iorque pode ter 

sérias dificuldades de conseguir táxi, por causa do preconceito da questão de cor.  
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Os desassociados das Testemunhas de Jeová devem ser pensados como 

outsiders. Eles são alvo de rebaixamento moral e do tabu do contato. São retirados 

de um universo de significação moral, mas ainda compartilham dos mesmos valores 

e esquemas de percepção da realidade. Quanto mais internalizados, maiores serão 

os sentimentos de culpa e vergonha.  

Os laços estreitos existentes entre o controle interno da conduta, sentimentos 

e as opiniões coletivas só se desatam quando esvanece internamente aquele senso 

de realidade que gerou o comprometimento em relação ao grupo estabelecido. É 

preciso, dito de outra forma, que se enfraqueçam os valores e a visão de mundo 

anteriormente internalizados para que os indivíduos consigam romper com o antigo 

grupo. O que seria fundamental para superação de sentimentos de culpa e 

vergonha. 

Uma ideia de Elias (2000) que me parece crucial para essa análise: a 

fragmentação dos indivíduos outsiders é fundamental para que a relação assimétrica 

se mantenha. A falta de organização é sinônima de enfraquecimento e sujeição 

quase que imediata à visão dominante. Ele diz “quase” porque o grau de 

comprometimento entre o indivíduo e grupo sempre estará sujeita a variações. Seria 

ingenuidade acreditar que indivíduos teriam total autonomia em relação ao “nós” ou 

inversamente que se comportariam como “robôs” em grupos com maior 

homogeneidade de pensamento.  

A vinculação é elástica. Ela determinará o alcance e a efetividade dos 

mecanismos sociopsicológicos em produzir controle social. O que naturalmente 

pode variar, sendo submetida a abalos caso a assimetria de poder seja reordenada. 

A organização dos desassociados em comunidades na internet, como veremos, 

parece indicar um desses fenômenos. 

O depoimento do forista Shurelambers pode ilustrar bem essa questão:  

 

Quando somos TJ´s somos constantemente bombardeados com os 
conceitos de “religião verdadeira”, “verdade que conduz a vida eterna”, 
“povo santo”, “língua pura”, etc, etc, etc. O constante bombardeamento de 
tais conceitos na mente dos adeptos, cria uma classe de pessoas que se 
consideram as mais importantes sobre a face da terra. Alguns ficam 
literalmente chocados quando saem das fileiras da ACTJ e percebem que 
no “mundo de Satanás” (outra pérola tejoteana) as Tj´s não tem essa 
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importância ou mesmo não são tão conhecidas assim, sendo relegadas ao 
mesmo balaio de gatos de outras seitas

60
. 

 

Em geral, manter-se entre as TJ significaria não apenas “garantir a salvação 

eterna”, mas desfrutar de reconhecimento e da posse de um sentimento de “pureza 

moral” que só os membros da comunidade dos “verdadeiros cristãos” possuiriam. 

Fora da comunidade religiosa, as Testemunhas de Jeová tendem a possuir pouco 

prestígio social. O fato de serem incentivados a não ingressar no ensino superior e 

de não estabelecerem laços de amizades com pessoas que professam crenças 

diferentes das suas acabaria diminuindo, consideravelmente, o acúmulo de capital 

cultural e social.   

Para evitar o ocaso da “vida mundana” e o opróbrio da desassociação, devem 

respeitar os ensinamentos doutrinários e seguir à risca os códigos morais religiosos. 

O único caminho para conquistar a virtude moral e o reconhecimento social é o 

ascetismo e a submissão às regras religiosas, que retroalimentam o sentimento de 

superioridade moral. A internalização de valores e o respeito às normas impõem aos 

indivíduos padrões emocionais que vão moldando suas sensibilidades. 

 

No que concerne a doutrina TJtrix, um ponto que talvez os fazem se julgar 

superiores é a questão da moralidade. Um TJ realmente sincero, e com um 

medo de Jeová que transcende os limites do equilibrado, prefere muitas 

vezes passar mal em uma situação do que quebrar uma “lei.”  Eu por 

exemplo não mentia nem sequer falava palavrões.  Esta moral toda 

infundem os egos com uma espécie de orgulho por fazer a coisa certa. Isto 

realimenta a crença de que estão na religião verdadeira. Estou me f******, 

mas estou no caminho certo.... Outro ponto também parece ser "aquilo que 

tenho de aturar deste sistema de coisas". Um TJ parece ter um orgulho ante 

o fato de ser um "mártir". A resignação dos irmãos nas experiências 

descritas nos anuários com uma narrativa de um épico, os fazem orgulhar-

se destes "exemplos a serem seguidos" desejando imita-los!  Existem 

outros pormenores, como a infalibilidade do corpo governante e a óbvia 

degradação de outros credos em suas publicações, que fazem o plugado na 

torretrix ainda acredite que terá seu terreno garantido no “paraíso onde 

poderá andar de roupa social no mato...”
61

  

 

As Testemunhas de Jeová precisam extirpar de si qualquer sinal “mundano” 

como forma de expressar traços vulgares e imorais, sinais de uma associação direta 
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com o mal. Por isso, o preciosismo nas formalidades, a evitação dos excessos e o 

apelo a valores bíblicos. Tudo é muito evidente em relação a como devemos agir 

para não atingir os outros e desapontar a Jeová.  O senso de realidade é 

demasiadamente forte. Elas abandonaram a busca de prazer imediato – tão comum 

ao hedonismo contemporâneo – e se renderam à dominação da cautela sobre o 

gozo.  

Nas rotinas religiosas espera-se das TJs frugalidade, entusiasmo pelas 

reuniões congregacionais e conduta ilibada. Se durante o estudo da Revista 

Sentinela forem invadidas por um sentimento de tédio, pegará muito mal demonstrá-

lo.  Além disso, precisam vestir “roupas adequadas”, escolher bem as palavras 

durante os intercursos de conversa de modo a sempre evitar gírias.   

O forista Francisco fala sobre a pressão em torno das vestimentas: 

 

Rachei de rir aqui com os comentários dos amigos foristas e cada coisa que 
se vê num mundo tejoteana. O que me da náuseas são coisas que os tjs 
associam , se vc esta com uma determinada roupa te julgam de , demônio, 
de espirita, de rockeiro de prostituta de pastor e de outros , e cada 
comparação que eu via quando estava dentro da seita , e fora os 
comentários daqueles irmão que só tem uma roupa pra usar no salão e no 
campo rs. Aqui na minha região pega muito e os anciãos ficam em cima, 
são principalmente das irmãs , que usam regatas de alcinhas, nas reuniões 
se elas usarem já e motivo de conversa na sala B.

62
 

 

Motivos dos mais variados podem condicionar a ida de um membro batizado 

para a sala B63. Certa vez um irmão foi convocado a comparecer a essa sala por ter 

perfil na antiga rede social ORKUT. O caso foi tratado como exibicionismo. Média 

baixa de horas trabalhadas no serviço de pregação podem levar pessoas à sala B. 

Usar “biquíni chamativo” na praia, frequentar shows de heavy metal e namorar antes 

dos 18 anos também. Homens que usam roupas de cor rosa e pulseiras metálicas 

estão virtualmente ameaçados. Um membro foi encaminhado para a sala B porque 

sua esposa tinha o hábito de encostar a cabeça no seu ombro durante as reuniões, 

o que poderia segundo os anciãos “levar os solteiros ao tropeço”64.   
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=14252&start=0 
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 É também na sala B que os tribunais judicativos interrogam e julgam as TJs que cometeram desvios mais 

graves. 
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Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic. hp?f=15&t=1042&st=0&sk=t&sd=a&start=15 



113 

 

O forista Perdido conta que por inúmeras vezes foi levado à Sala B por 

comportamento inapropriado: 

Anciãos do tipo cabeleireiro me chamando na sala B pq meu cabelo “n 

estava muito parecido com o das publicações”. Sala B por sair só eu e uma 

menina do salão num evento público. Mulher cobra de ancião me 

stalkeando no FB e “preocupadas com minhas músicas e amizades”. Sala B 

por faltar duas reuniões. Sala B por falar gírias. Sala B por “estar de 

conversa com uma irmã” (ambos maiores de idade e desimpedidos). Ouvir 

baboseiras proféticas ridículas toda a reunião. Fofoca e calúnia típicas das 

TJ
65

. 

 

Compartilhar vídeos com poemas pode gerar um baita problema, caso o 

narrador seja homossexual: 

 

Fui chamado na salinha por compartilhar um vídeo do Ney Matrogrosso 

cantando Poema no facebook. Me falaram que isso poderia servir como 

pedra de tropeço para os outros irmãos, pela conduta homossexual do 

artista. Eu respondi que ali, no palco, ele não estava como homossexual, 

estava como cantor, o q me importava era a arte dele, a voz, a 

interpretação, o q que ele fazia entre quatro paredes não era problema meu. 

Falei também que não excluiria o vídeo. Por um instante ficaram sem saber 

o que me dizer hahaha. E no outro dia na limpeza geral no salão de 

assembleias chega o msm ancião com uma camiseta assinada pelo Giorgio 

Armani, óbvio que eu dei uma zuadinha, e o pior, na frente de todo mundo 

hahahahahahhaha Ele ficou super sem graça e disse que não tinha visto a 

etiqueta. Povo Medíocre!
66

 

 

Em minhas observações de campo pude notar como os homens emulam o 

mesmo tipo de voz – algo realmente muito característico – que funcionaria como 

marcador social de distinção. Quem já conversou algumas vezes com TJs terá 

pouca dificuldade de reconhecer aqueles trejeitos, algo parecido com a emulação 

que os padres fazem em suas falas.  

Como podemos supor a manutenção da fachada necessita de um grau 

elevado de engajamento, sendo imprescindível para recebermos a simpatia coletiva 

e gozar as vantagens que a boa imagem granjearia. Em alguns casos, indivíduos 

parecem pouco dispostos a fazer vista grossa em relação à fachada alheia. O temor 

de receber reprimenda acabaria forçando um autocontrole expressivo mais intenso. 
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A vigilância mútua acontece durante as reuniões e os trabalhos de campo67. O 

forista Jareth 333 conta que pouco tempo depois de ter sido admoestado deu o troco 

na mesma moeda:  

 

Estava eu de pé encostado na parede (sabem como é reinauguração e 

comemoração, né? salão abarrotado e cadeiras praticamente exclusivas 

para irmãs) quando comecei a conversar baixinho com o irmão do meu 

lado. De repente, a irmã que estava sentada à minha frente, mãe desse 

irmão que eu estava conversando, chama o irmão do meu outro lado que 

estava quieto e o coloca literalmente em nosso meio, com o objetivo de 

cessar a conversa. E ainda finalizou com o famigerado dedo em riste na 

frente da boca, "shiiiiiiii". Não preciso mencionar como fiquei puto, né? Mas 

beleza. A reunião seguiu e o meu troco foi em moedas de um centavo, para 

que a irmã ficasse contando moedas pensando a noite toda. Minutos 

depois, o filho dela começa a conversar com o tal irmão quietinho que ela 

colocou para dividir a nossa conversa. Percebo que ela fica brava e fica 

olhando toda hora para o seu filho. Com essa deixa, me agachei ao seu 

lado e falei em seu ouvido: Quer que eu arrume um ancião para ficar no 

meio deles ou você conversa com seu filho em casa? Nem esperei para ver 

a resposta dela. Me levantei e me direcionei para o outro lado do salão. 

Simples assim
68

.  

 

Um caminho possível para refletirmos sobre situações como essa é seguir 

raciocínio semelhante ao de Taylor (2000) de que as regras não se impõem a si 

mesmas. As regras para terem efetividade precisam ser vividas e, como tal, estão 

sujeitas a incertezas, a justificação e a processos de negociação e atribuição de 

sentido. Em certos casos, os “ajustes finos” seriam difíceis de ser alcançados.   

Taylor (2000) pensa as ações humanas numa perspectiva de fluxo, o que 

pode ser traduzido em linguagem interacionista na forma de “intercâmbios de 

jogadas”69. Em outras palavras: os atores sociais precisam fazer a leitura adequada 

dos movimentos para composição dos enquadramentos de cena. Ele retoma a 
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 Refiro-me ao trabalho pregação feito semanalmente com visitas a domicílios. 
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 Fonte: http://www.extestemunhasdejeova.net/forum/memberlist. php?mode=viewprofile&u=13154 
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 Goffmam chama de intercâmbio os atos tomados por um indivíduo para tentar salvar sua própria fachada. A 

jogada é o que comunicamos através desses atos: a “unidade de sentido”. Uso o conceito intercâmbio de forma 

mais ampla, na medida em que incluo qualquer tipo comunicação interativa em que participantes orientam suas 

ações de acordo com o fluxo de informações compartilhadas. É provável que alguns estudiosos argumentem que 

o conceito de linha seja o mais apropriado nesse caso. Penso que a linha definiria apenas um padrão geral de 

comportamento interativo, assumido com base na definição da situação e nas tipificações sociais que usamos 

como referência para categorizar os atores em cena. Como quando conhecemos indivíduos pela primeira vez e 

tentamos encontrar indícios de quem são para ajustarmos nossas ações de acordo com as expectativas do 

enquadramento. O intercâmbio de jogadas diz mais sobre como a linha é operada, sua instabilidade situacional e 

o processo de negociação de sentido. 
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observação de Bourdieu sobre o ato de retribuir favores para ilustrar melhor esse 

pensamento. Não podemos retribuir um favor de imediato, o que provavelmente 

seria interpretado como desconforto pessoal em ficar em dívida com a outra pessoa. 

Nem demorar demais para devolver a gentileza, caso não queiramos parecer 

insensíveis. Taylor está mais interessado, porém, naquelas situações em que o 

tempo se torna realmente decisivo. Como a que ocorre na Cabília, em que dar e 

receber presentes é uma relação de honra que horizontaliza moralmente seus 

participantes. Há sempre a possibilidade de se oferecer um presente para alguém 

que goze de maior prestígio social, e que este seja rejeitado produzindo efeitos 

deletérios sobre a fachada.   

Estou de acordo com Taylor (2000) quanto às normas exigirem um “alto grau 

de compreensão sensível”, que seríamos incapazes de dominar inteiramente. Isso 

criaria razoável distância entre a expectativa normativa e a vida prática. Penso que 

tal característica levaria indivíduos a negociarem o sentido da ação para equilibrar 

normas pretensamente universais com situações particulares e concretas.  

Toda “negociação de sentido” está associada a alguma gramática moral cujo 

conteúdo lexical é condicionado à internalização de valores comuns e determinada 

visão de mundo. Entendo os valores como elementos de um dado sistema simbólico 

que usamos como critérios morais norteadores de nossas ações, da mesma maneira 

que Becker e Parsons: “um elemento de um sistema simbólico partilhado que serve 

como um critério ou padrão para a seleção entre alternativas de orientação 

intrinsecamente abertas numa situação pode ser chamado de valor” (BECKER, 

2009, p.137).   

Curiosamente os valores podem dar vida a regras contraditórias, o que faz 

deles guias poucos seguros. Becker (2009) notou esse problema em relação aos 

valores de igualdade e liberdade típicos à cultura norte-americana – fortemente 

relacionados ao pensamento democrático-liberal. Percebeu a dificuldade que 

indivíduos costumam enfrentar na hora de convergir valores pretensamente 

universais com as situações práticas da vida cotidiana.  

Uma Testemunha de Jeová cujo filho hospitalizado precise de transfusão de 

sangue para viver, certamente, não encontrará facilidade em se decidir – por maior 

que seja sua fé. Qual valor ela deve seguir para apoiar a sua decisão? A obediência 
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irrestrita a Jeová seria a melhor opção? Ela deve considerar a vida como valor 

fundamental e evitar a morte do filho?   

O problema da convergência tende a aumentar na mesma proporção que as 

linhas de ação. Nos Estados Unidos alguns clubes náuticos rejeitavam o ingresso de 

negros com base no princípio de liberdade de escolha, em oposição explícita ao 

princípio de igualdade. Os norte-americanos que estimem o valor da igualdade, diz 

Becker (2009), são automaticamente levados a se opor a segregação social, 

enquanto a mesma segregação pode ser apoiada com base no valor da liberdade. O 

que levaria indivíduos a se relacionarem em suas vidas privadas apenas com 

brancos. A falta de convergência a priori alcança seu paroxismo com os dilemas 

morais.  Em algum momento teremos que enfrentá-los e ver desafiada nossa 

capacidade de sentir empatia, bondade e senso de justiça. Eles elevam à “enésima 

potência” a responsabilidade individual.  

É comum que cultivemos a crença de que certos códigos morais são 

superiores a outros, especialmente se se trata do código da nossa própria 

comunidade. Muitas vezes, porém, somos surpreendidos com opiniões semelhantes 

emitidas por estrangeiros em relações aos nossos próprios códigos70. O costume 

chinês de comer cachorros e insetos nunca foi encarado com bons olhos pelos 

ocidentais. Os antigos gregos classificavam de bárbaros aqueles que não sabiam 

falar corretamente a sua língua – as pessoas que “balbuciam”71. Os franceses 

também guardam a fama de não serem amistosos com pessoas que não conversam 

em seu idioma. E os ingleses acham intolerável que franceses comam rãs e 

caramujos.  

No fundo o que Becker (2009) nos ensina é que – por mais importante que 

sejam – os valores são guias bastante gerais de ação. A sua importância aumentaria 

à medida que regras específicas são deduzidas a partir deles, seguindo a lógica de 

corolário. A maioria das regras nasceria de valores (não de uma maneira 

automática) ou seriam posteriormente legitimadas a partir deles. Elas podem ser 

consuetudinárias ou eclesiásticas como o direito canônico ou codificadas em forma 

de lei pelo Estado. A conversão de valores em regras específicas ocorreria, 
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 O etnocentrismo é o equivalente antropológico do egocentrismo. 
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 Sobre essas e outras histórias recomendo o livro: A História da Feiura de Umberto Eco. 
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geralmente, em situações práticas em que as linhas de ação se tornam 

problemáticas criando dificuldades para a escolha e o consenso.  

Na visão de Durkheim (2000), a passagem de uma regra consuetudinária 

para forma escrita significaria que uma questão litigiosa em relação a valores se 

impôs, requerendo uma solução clara e objetiva72. Enquanto houvesse “acordo 

prévio” não necessitaríamos da codificação. Isso vale para os desvios de regras que 

são punidos com sanções – que também não necessitariam receber expressão 

jurídica, caso não tenham sido alvo de contestação.  

Durkheim (2000) argumenta que a justiça repressiva funciona de maneira 

difusa porque envolveria toda a sociedade, prescindindo de um órgão externo como 

uma corte de magistrados. Na Roma antiga os casos criminais eram da alçada 

exclusiva do julgamento popular, enquanto as questões civis ficavam a cabo do 

pretor73. No direito moderno o tribunal do júri cumpre papel semelhante em relação 

aos julgamentos de crimes dolosos que atentem contra a vida humana.    

A teoria do crime proposta por Durkheim está fundada no conceito de 

consciência coletiva, isto é, um conjunto de ideias morais, valores e crenças 

fortemente arraigadas, cuja existência não pode ser reduzida à dimensão individual 

e subjetiva, mas que expressaria a média dos sentimentos e crenças dos membros 

de uma sociedade. A consciência coletiva é o tipo psíquico de cada sociedade.  

Não estou de acordo com a ideia de consciência coletiva, mas o raciocínio 

desenvolvido por Durkheim foi crucial para pensarmos uma teoria do desvio e do 

crime associada à determinada ordem moral, sempre sujeita a variações históricas. 

Não existiria crime ou desvio sem a criação de normas a eles associadas. É a ordem 

moral, internalizada por membros de uma sociedade, que criaria as possibilidades 

de sentido de uma ação e as condições para que ela seja reconhecida como boa ou 

má.  Abre-se mão, portanto, da pretensão de estabelecer ou desvelar uma ordem 

moral universal.   
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 Encontramos exceções: apesar de o Pentateuco (tudo indica que foi escrito separadamente em épocas 

diferentes) ter cumprido a função de código ele não foi elaborado com tal finalidade, diz Durkheim. Trata-se 

mais de uma compilação de mitos, tradições e costumes do povo judeu, do que propriamente uma sistematização 

de regras penais. Uma questão importante: o decálogo não institui sanções, mas arrola algumas disposições 

penais. 
73

 Segundo Durkheim: os crimes na antiga Roma foram primeiramente julgados nos comícios de cúrias. Com a 

introdução das Leis das XII Tábuas, cuja criação remonta a 450 A. C, a responsabilidade ficou por conta da 

Assembleia do Povo. Elas foram inovadoras para época, elaboradas a partir de princípios republicanos na medida 

em que eliminavam diferenças de classes, comuns as leis do período monárquico. 
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Weber (2004) atribuirá a essa ordem moral a mesma essência do direito que 

passou pela regulamentação jurídica, se duas características fundamentais forem 

preenchidas: a) o constrangimento; b) o interesse comum de indivíduos. Sendo 

assim, o direito seria anterior à lei escrita, podendo ser expresso com base apenas 

nos costumes. A existência de aparelho coercitivo é para Weber a condição 

necessária para que se estabeleça uma ordem jurídica. Desse modo o direito 

diferiria das convenções mesmo que essas também recebam censura social quando 

violadas; a diferença crucial entre convenção e direito é que este último está 

relacionado a um órgão de constrangimento físico ou psíquico, responsável por fazer 

cumprir as regras e punir desvios.  

Essas ideias nos permitem pensar o sistema de controle social das 

Testemunhas de Jeová e sua lógica de recompensa e castigo em duas instâncias 

distintas, porém, complementares: a) do direito, na figura do tribunal judicativo74; b) 

das interações e práticas cotidianas sob a forma de reprovação coletiva: 

reprimendas, escárnio, opróbrio, vergonha, humilhações...  

As reprimendas e o controle mútuo que as Testemunhas de Jeová costumam 

fazer entre si, como o caso do rapaz que foi repreendido por conversar durante a 

reunião, se enquadraria perfeitamente no terreno das convenções.  A sanção não 

era da competência de um órgão institucional. Outro exemplo bastante curioso é a 

proibição tácita do emprego de termos com conotações apóstatas, como é o caso da 

palavra adivinhar. O uso da expressão não é o tipo de comportamento que justifique 

a abertura de um tribunal judicativo, mas pode causar constrangimento àqueles que 

quebrarem a regra:  

 
Amigo, esqueci desta, levei uma severa reprimenda de irmãos que nem 

conheço no facebook por usar esta palavra, tempos depois no NMR saiu um 

artigo onde um casal de betelitas usavam esta palavra e foi muito elogiada a 

atitude deles, hipocrisia pura! Tive vontade de mandar para o grupo do 

facebook, mas achei melhor não, perda de tempo. 
75

 

 

Becker (2009) pode nos ajudar a compreender melhor esses casos. Ele 

pensa a imposição de regras a partir da ideia de empreendimento. A efetividade de 

uma regra não seria apoditicamente necessária. Do contrário, teríamos que apelar 
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 Um tribunal sagrado que julgaria de acordo com as leis de Deus. 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=19984&start=30 
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para existência de alguma entidade metafísica responsável por regular, em sentido 

absoluto, o funcionamento dos sistemas sociais de controle e punição.  Para que a 

imposição ocorra é fundamental a figura de um empreendedor moral – indivíduos, 

grupos ou instituições – e a aprovação social da norma em questão.  

Um empreendedor moral deve se encarregar de aplicar ou exigir punição para 

que uma regra seja imposta (Becker 2009). Seguindo esse raciocínio é preciso que 

alguém faça o papel de “dedo-duro”. Essa não é uma atitude despretensiosa porque 

o ato de delatar se baseia na possibilidade de se tirar vantagem da situação. 

Indivíduos ou grupos que se beneficiam mutuamente de comportamentos desviantes 

tendem a fazer vista grossa para eles enquanto considerarem vantajoso. 

Entre as Testemunhas de Jeová o tribunal judicativo é o principal 

“empreendedor” moral. Enquanto órgão institucional detém todas as prerrogativas 

em relação à investigação, julgamento e aplicação de penas aos membros 

desviantes. No entanto, para que o tribunal seja aberto é necessário que 

informações sobre a conduta desviante dos membros cheguem até os anciãos 

congregacionais. Estes, por sua vez, precisam considerar que o caso é grave o 

bastante.    

Becker (2009) lembra que a reserva urbana das grandes metrópoles levaria 

indivíduos a ignorarem diversos tipos de infrações. Haveria a expectativa tácita que 

tais questões são problemas de especialistas no assunto como os policiais. Até 

mesmo em situações mais estruturadas em que grupos travam uma disputa por 

poder é possível que acordos de violação regras sejam estabelecidos. Policiais que 

se beneficiem financeiramente de contrabandos, por exemplo, fazem vista grossa 

para o delito. A tendência é que quanto maior for equilíbrio de poder e de interesse, 

menor será a chance delações. 

Lembro-me da história de um casal de TJs que viajou a outra cidade para 

assistir um show de rock. Pensavam que assim garantiriam anonimato, mas por 

acaso se deparam com outras TJs. Entre elas uma garota que inventou uma mentira 

para que a mãe a deixasse sair de casa. As coisas foram bem até o dia em que a 

mentira foi descoberta. A garota e seus amigos foram levados à sala B e durante o 

interrogatório um rapaz disse: “Não tem nada de mais ir a show, até o Sherek (filho 
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de ancião) e a mulher dele também estavam lá”76.  Guardar o segredo não parecia 

àquela altura valer mais a pena. 

 

 

3.2 Economia das punições 

 
A temperança, a honestidade, e, sobretudo, a obediência e a liberdade, são 

valores fundamentais para as Testemunhas de Jeová. As regras e sentimentos de 

superioridade moral que compartilham estão relacionados a eles. A obediência tem 

valor em si, enquanto a liberdade apenas como meio. Isso porque a sujeição às leis 

de Deus deve ser uma ação voluntária, livre, mas a tentativa humana de 

autodeterminação trouxe ao mundo o pecado. A liberdade “plena” é um mal. 

Vejamos o que diz um membro do fórum Ex-Testemunhas de Jeová: 

 

As testemunhas de Jeová que não pensam por conta própria, que são 
fechadas, que não se permitem fazer leituras extra-Torre, acham que 
apenas elas são felizes, apenas elas são honestas, apenas elas são 
abençoadas, apenas elas possuem a verdade indiscutível, apenas elas 
estão na luz. Então, tudo que lhes pedem que façam, elas fazem e vão 
sempre fazer. Principalmente porque ultimamente o CG tem dito que as 
ovelhinhas precisam obedecer tudo sem questionar, pois a salvação 
dependerá dessa obediência às orientações.

77
 

 

A organização tem prevalência em relações aos indivíduos: 

 

Os relacionamentos dentre as Testemunhas de Jeová são 
institucionalizados, pois a Organização vem sempre em primeiro lugar e a 
sua amizade com o irmão está condicionada à obediência à organização. 
Até mesmo aqueles que deixam de obedecer a um pouco, sem cometer um 
pecado grave, já são julgados silenciosamente e colocados de escanteio. 
Essa é a amizade que preza? Uma em que sequer podem olhar olho-no-
olho e falar de suas fraquezas sem medo de ser delatado aos anciãos (os 
homens da organização)?

78
  

 

Obediência e liberdade são valores com grande significação e importância. 

Como vimos no capítulo anterior, os infortúnios da humanidade seriam resultado da 

desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, da tentativa de viverem livres do 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=20448 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=20323&p=373325&hilit=obedi%C3% 
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comando de Deus. Todo sofrimento que experimentamos ao longo dos tempos, as 

mortes, as guerras, as doenças, o envelhecimento, é efeito da insubordinação 

primeira à lei de Deus, da introdução do pecado no mundo.  

A história da humanidade é, portanto, a história do fracasso da autonomia 

individual. O que se tonaria ainda mais evidente na modernidade com a ascensão do 

capitalismo, da ideologia individualista, do desencantamento do mundo e da 

predominância do relativismo em questões concernentes a valores79.  

O século XX teria demonstrado o insucesso humano no mundo da política e 

na construção da harmonia e felicidade dos povos. Vivenciamos duas Grandes 

Guerras Mundiais e outros conflitos bélicos. O enfraquecimento dos laços sociais. O 

aumento da insegurança e da fome, das doenças e das catástrofes naturais. Sinais 

apocalípticos descritos por Jesus nos Evangelhos. A incapacidade dos seres 

humanos de se autogovernarem foi posta à prova durante o julgamento universal 

que se arrastará até o dia do Armagedom, mas que já sabemos de antemão qual 

será o veredicto. São os servos de Deus as testemunhas de todo processo. Por isso 

que a obediência a Deus constitui o valor mais caro para as Testemunhas de Jeová.  

A obediência, porém, só faz sentido se for espontânea. Se os indivíduos 

forem capazes de tomar decisões livres, distinguindo o que é bom e o que é ruim. A 

liberdade dessa forma não é um valor em si. Não se espera que as Testemunhas de 

Jeová se comportem do jeito que queiram ou façam apreciações morais tomando a 

subjetividade, ou qualquer outro parâmetro que esteja além das noções doutrinárias 

como guia. É possível assim pensar a existência de uma cultura da obediência. Uso 

aqui o termo cultura para me referir ao entendimento comum estabelecido entre 

membros de grupos sociais que, entre outras coisas, subscreve os comportamentos 

considerados normais80.  

A autonomia individual deve ser entendida como uma faculdade ontológica 

que nos faz semelhante a Deus, aos anjos e demônios. Dificilmente um sistema social 

que envolva castigo e recompensa se sustentaria sem a crença na escolha 

individual e na objetividade do certo e errado. A distribuição de castigos e 

recompensas precisa parecer justa. O mesmo acontece com as relações de 
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 Sobre essa discussão veja o livro Outsiders, p.90. 
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dominação que pressupõem alguma aquiescência da parte daqueles que estão 

sendo dominados. Para que tais ideias se firmem, é preciso que sejam apresentadas 

como universais, seus critérios devem se apoiar em princípios legitimadores 

supostamente impessoais. A eficácia dos sistemas punitivos é resultado da sinergia 

entre o poder coercitivo e ideológico. 

Nesse caso, também está em jogo a reponsabilidade pelo mal que deve ser 

dissociado da figura de Deus, sob a ameaça de colocar abaixo supostos “critérios 

universais de justiça”. Entre as Testemunhas de Jeová o mal é explicado pelo uso 

indevido da capacidade de livre escolha. Seria irracional punir ou recompensar 

autômatos. Ao avaliar comportamentos individuais precisamos, portanto, considerar 

a capacidade do outro em decidir.   

Essa é uma ideia comum aos sistemas de punição que inevitavelmente traz à 

tona o velho debate sociológico sobre agência e estrutura, subjacente à questão 

central da sociologia da moral: a competência de julgamento éticos dos agentes. 

Essa ideia pode ser ilustrada com os accountabilities clássicos: justificação e 

desculpa.  

 

Um account é um dispositivo linguístico empregado sempre que se sujeita 
uma ação a uma indagação valorativa. Tais dispositivos formam um 
elemento crucial na ordem social, visto que, construindo pontes sobre o vão 
entre a ação e a expectativa, evitam o surgimento de conflitos. (SCOTT & 
LYMAN, 2009, p.140) 

 

Scott & Lyman (2009) deram formidável contribuição para entendermos o 

papel dos accounts. Os accounts são “instrumentos linguísticos” usados pelos atores 

sociais para contornar conflitos, manter firmes os laços sociais e a integridade da 

autoimagem moral, sendo decisivos para eximi-los de responsabilidade.  

Segundo Werneck (2013), ao falarmos na existência de numa agência 

competente, somos levados a pensar na competência enquanto operador lógico da 

ação moral. Essa ideia poderia ser descrita com base nos pressupostos da 

etnometodologia sobre a capacidade reflexiva de avaliação e julgamento dos atores 

sociais.  

O que nos interessa aqui é estabelecer vínculos entre a eficácia do uso de 

accounts clássicos – desculpa e justificação – com o nível de responsabilização e 
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autonomia que um dado sistema simbólico atribui às ações individuais. Em outras 

palavras, creio que o uso desses accounts tem o escopo bastante reduzindo entres 

as TJs e que nem sempre se mostram boa “tecnologia social” para evitar castigos ou 

conflitos. Devido à grande valorização da escolha individual e a forma como os 

julgamentos são conduzidos nos tribunais judicativos.   

A principal característica da desculpa é explicar o porquê de um 

acontecimento indesejado ou inesperado, sem desconsiderar o seu conteúdo 

negativo. Ela é usada quando ocorre algum tipo de discrepância entre uma norma 

ou expectativa supostamente universal e determinada circunstância particular. Como 

quando nos atrasamos para uma reunião por causa de engarrafamento de trânsito 

ou cometemos uma gafe por não saber nada sobre o “protocolo da ocasião”.  

Se desculpar é dizer, em outras palavras, que o “eu” que quebrou a regra não 

é o mesmo “eu” que agora se escusa; que a falha deve ser desconsiderada, já que 

estávamos privados de nossa competência. Sendo assim, a desculpa relativiza a 

ação desviante a partir do contexto. Numa tentativa de abrandar possíveis castigos, 

manter firmes os laços sociais e reafirmar a vontade de preservar a relação que 

estaria ameaçada ou a própria imagem moral do indivíduo.  

A justificativa, por sua vez, guarda certa semelhança com a desculpa, mas 

possui diferença crucial: na justificativa o ator se vê como responsável pela ação, 

mas não reconhece nenhum aspecto pejorativo nela.  Scott & Lyman (2009) citam o 

caso de um soldado que assassina alguém numa guerra e não vê nenhuma 

imoralidade no ato, porque a vítima era um inimigo do seu país e de certo modo 

“mereceria morrer”.     

A eficácia dos accounts dependerá de características culturais dos grupos, da 

posição social dos indivíduos e de relações informais de poder. Os vocabulários 

aceitos variarão de acordo com aspectos culturais e visões de mundo, o que 

significa que não existem desculpas e justificativas universais. Como a liberdade de 

escolha é um valor importante para as TJs, diminuem-se as possibilidades dos 

indivíduos se eximirem de responsabilidade em relação a comportamentos 

desviantes.  

Não podem, por exemplo, apelar para possessões demoníacas que levariam 

as pessoas perder o controle. Acreditam que as possessões demoníacas até 
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possam ocorrer, sendo raro entre os cristãos, não pensam que os milagres ainda 

aconteceram no tempo de Jesus Cristo e dos antigos profetas. A influência do 

“mundo de fora da religião” é sempre vista como nociva, mas caberá sempre ao 

indivíduo tomar uma escolha sobre qual lado irá ficar. Em última instância o 

indivíduo é quem responde por seus atos já que teve acesso à “verdade divina” 

através da educação que recebeu para se tornar um membro da religião.  

Um sistema que limita consideravelmente o uso de accounts clássicos acaba 

favorecendo o desvio secreto e a mentira. Para entendermos melhor essa ideia, é 

preciso tratar o desvio com base no modelo sequencial, tal como foi proposto por 

Becker (2009). O primeiro ponto é que só atos considerados desviantes devem ser 

tratados como realmente desviantes.  

A violação de uma regra não é o suficiente para fazer de um indivíduo um 

outsider. Isso pode ser ilustrado com as leis que nascem fadadas ao fracasso. O 

código de trânsito brasileiro proíbe que transeuntes atravessem avenidas fora da 

faixa de pedestre, o que nunca foi levado realmente a sério. Na Paraíba, por sua 

vez, foi criada uma lei para impedir que torcedores de futebol falem “palavrões” nos 

estádios durante os jogos, que também fracassou. Há leis que se tornam obsoletas 

com o tempo. Em Connecticut, Estados Unidos, casais não podem se beijar aos 

domingos; é proibido educar cachorros, andar para trás após o por do sol e beber 

café descafeinado durante o trabalho – esta última é válida apenas para os guardas-

noturnos. 

Becker (2009) propõe uma classificação dos comportamentos desviantes da 

seguinte maneira: a) Comportamento apropriado: indivíduo segue a norma e é 

visto pelos outros como um cumpridor de suas obrigações; b) Desviante puro: 

quem adota um comportamento inapropriado e é visto como desviante; c) 

Falsamente acusado: indivíduo que não violou nenhuma regra, mas é tratado como 

se assim tivesse agido; d) Desviante secreto: quem cometeu um ato inapropriado e 

não é visto como desviante, seja porque as pessoas não sabem sobre o ocorrido ou 

por que não reagiram ao comportamento como a uma violação de regra. 

Especula-se que os desviantes secretos devem ser numerosos em 

instituições repressivas, com pouca margem para expressão da individualidade. 

Becker (2009) acredita que, de modo geral, os desviantes secretos são em grande 
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número, mas atenta para extrema dificuldade de se provar sociologicamente essa 

hipótese. Metodologicamente são difíceis de contabilizar e de serem estudados, 

dado a importância que o anonimato tem para a própria segurança.  

Desvios, crimes e as condições objetivas para cometê-los são distribuídos de 

maneira desigual entre indivíduos de classes sociais, gênero, ocupação e prestígio 

diferente. E isso não é diferente dentro de uma organização religiosa e hierarquizada 

como a das Testemunhas de Jeová. O estudo clássico de Sutherland (1992) sobre 

os crimes de colarinho branco é um exemplo formidável daquilo que estou tentando 

argumentar. Esse tipo de desvio está associado diretamente à ocupação de 

indivíduos. É o caso da sonegação fiscal, da propaganda enganosa, de plágio de 

ideias patenteadas, violação de leis trabalhistas, golpes em bolsas de valores e 

peculato, como o abafamento de casos de pedofilia nos Salões do Reino, da 

divulgação de informações sigilosas por anciãos das Testemunhas de Jeová em 

fóruns da internet.  

Dadas às circunstâncias, os crimes de colarinho branco costumam ser 

executados por pessoas de classe média e alta em atividades organizacionais. Não 

é de se estranhar que a teoria de Sutherland tenha sofrido resistência dos 

criminologistas tradicionais. Em primeiro lugar, por ter questionado acertadamente a 

ideia bastante arraigada de que o desvio e a criminalidade têm relação direta com a 

pobreza. Ricos e empresas também cometem crimes e os efeitos são socialmente 

mais devastadores do que furtos, assaltos e assassinatos. É o caso de uma crise no 

sistema financeiro e do desvio de dinheiro público. Basta lembrar a quebra dos 

grandes bancos norte-americanos em 2008 e o efeito dominó que provocou no 

mundo globalizado. 

 Becker observou (2008) uma coisa importante nos crimes de colarinho 

branco que também devemos considerar no estudo sobre os comportamentos 

desviantes entres as TJs, isto é, certa imprecisão em relação à autoria. Quando 

ocorrem crimes comuns como roubo ou atentado, o que se procura fazer é descobrir 

quem é o responsável. Espera-se assim desvendar a autoria, já que a ação em si é 

encarada como crime. No caso dos crimes de colarinho branco, o que pesa é se 

determinada ação deve ser considerada crime. 
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 Esses crimes são mais fáceis de serem ocultados, como suas provas 

eliminadas, tais quais muitos comportamentos desviantes que envolvem quebras de 

regras morais –algo tão comuns entre as TJs. É o caso de assistir filmes 

pornográficos na internet, ter desejos sexuais fora do casamento, repassar 

informações sigilosas, a leitura de livros e sites proibidos, etc. Em certas situações, 

determinados comportamentos só se tornam verdadeiramente desviante após um 

processo social de validação.    

Observei em conversas no fórum Ex-Testemunhas de Jeová que indivíduos 

antes de serem desassociados agiam como desviantes secretos para tentar evitar 

punições. Outro fato curioso é que o espaço virtual é frequentado também por 

associados da igreja que discordam de questões doutrinárias e que enfrentam crises 

de consciência, mas não se sentem à vontade para deixar a religião. Conhecidos 

como infiltrados, carregam o medo do ostracismo, de se verem foçados a se 

distanciar de parentes, amigos, filhos e cônjuges. Como podemos ver no 

depoimento abaixo de um frequentador do fórum sobre a ideia de deixar a religião: 

 

Eu penso ser muito difícil fazer isso, ainda mais para as pessoas que já 

assumiram sua posição contra os ensinos e práticas da torre. E mesmo 

para os infiltrados - eu sou um - tem horas que dá vontade de mandar tudo 

pra PQP, pois interpretar um papel é muito desgastante física e 

emocionalmente. Meu desejo é em breve assumir minha posição em 

relação à Torre, que é deixá-la por completo. Sei que haverá como 

consequência a perda de familiares e amigos que estão dominados pela 

torre, mas por outro lado evitarei o desgaste da vida que levo atualmente 

como TJ de aparência.
81

 

 

A condição de infiltrado acaba produzindo conflitos e ambiguidades 

emocionais. O indivíduo se vê impotente diante do desejo de conquistar a liberdade 

frente à instituição religiosa, ao mesmo tempo em que teme romper laços com a 

família:  

[...] Eu me sinto um hipócrita só por ter de estar lá ainda pela família. Só por 

ter de fingir que está tudo bem para evitar mais danos emocionais à minha 

família e a mim mesmo. Isso me corrói por dentro e com certeza não 

aguentarei pra sempre.
82
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=20960&start=0 
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Outro temor é que o desligamento produza efeitos deletérios sobre a própria 

fachada, transformando o individuo numa pessoa estigmatizada, imoral e abjeta. A 

humanidade e o caráter individual estão diretamente ameaçados.  

 

Vejo no meu caso que a preocupação de minha esposa é que se eu deixar 

de ser TJ virarei o "demônio" rsrsrs, virarei mulherengo, desonesto e coisas 

do tipo. Em várias ocasiões que conversamos sobre essa questão sempre 

deixei claro que sou o que sou não por causa da religião, afinal se fosse 

assim, não existiriam pessoas honestas, leais a seu cônjuge 

e que realmente se preocupam com o próximo em outras religiões ou até 

mesmo aqueles que não creem em Deus. Mas não a culpo por pensar 

assim, afinal as TJs são ensinadas a pensar dessa maneira, que não existe 

nada de bom apartado da Organização. Por isso, paciência é fundamental.
83

 

 

Muitos infiltrados exercem cargos de liderança nas congregações e costumam 

repassar informações valiosas sobre a política da Torre de Vigia para outros 

membros do grupo, entre ele documentos sigilosos como o KS – livro que apenas os 

anciãos congregacionais e superintendentes têm acesso. Cada exemplar contém 

orientações de como conduzir o “pastoreio”. Regras para estruturação do corpo de 

anciãos e para criação de comissões judicativas, procedimentos a serem tomados 

em caso de abusos sexuais envolvendo membros das congregações, entre outras 

coisas. Uma tentativa de tomar as rédeas da vida em sua totalidade, inclusive do 

corpo. O impressionante é a presunção de que é possível ter um livro com “todas as 

questões da vida humana” que podemos consultar para resolvê-las. 

A questão dos infiltrados é tema de discussão no fórum, um usuário certa vez 

comentou sobre a reação da Torre de Vigia: 

 

É a Dona Torre Preocupada com o Fluxo de informações vazado por meio 
de suas lideranças. Acho que nunca antes os homens da Dianteira (isso 
significa que existem os da Traseira) que estão se tornando infiltrados está 
aumentando assustadoramente. Acho que a possibilidade de uma pessoa 
despertar da Matrix é maior quando ela serve como ancião ou servo. E aí 
que mora o perigo. Eletronicamente não há segurança. A apostasia tem o 
KS em PDF e em IPUB, e nunca esteve tão informada!

84
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O vazamento de informações sigilosas – cada vez mais facilitado pelos novos 

meios de comunicação digital – é tratado como apostasia. O que pode implicar na 

abertura de uma comissão judicativa e em desassociação, como relata o forista 

Bruce D.:  

 

Vou falar da minha experiência: Um dos motivos da minha comissão 
judicativa, foi justamente eu ter o tal livro no formato digital (o outro foi ver 
site erótico). E eu ainda nem tinha lido. Um membro da família descobriu e 
simplesmente me entregou pros anciãos que não hesitaram em me acusar 
de apostasia. Então aos que não são desassociados e tem o livro cuidado, 
pois se descobrirem que alguém tem o livro com certeza será 
convidado a dar explicações.

85
 

 

A condição de infiltrado acaba gerando uma sensação de isolamento e 

solidão, um desencaixe entre o indivíduo e a comunidade:  

 

É amigos, eu realmente posso dizer com certeza, que a minha vida social 
foi afundada pela torre. Lá dentro eu era enganado com amizades 
condicionais, e ainda lá dentro, mas com o coração fora, sou rejeitado como 
aquele estudante que começa a assistir as reuniões, mas nunca é 
convidado pra nada (eu diretamente não sou convidado pra nada, minha 
família sim). E o pior de tudo, eu estou desorientado sem saber como será 
meu futuro de agora em diante. Serei o cara sozinho pelo resto da vida? Ou 
serei o rebelde que encontrou alegria junto aos amaldiçoados mundanos 
que odeiam a Jeová? Minha alegria social momentânea compensa a falta 
de paz que terei dentro do meu lar? Alguém passa por algo parecido?

86
 

 

O medo leva os indivíduos a ocultarem os desvios, transformando-os em 

infiltrados.   

 

Sinto uma revolta cada vez maior quando vejo artigos ou partes nas 
reuniões e assembleias sobre o homossexualismo e o tratamento que são 
dispensados. Além do peso que carrego em ser um infiltrado e não mais 
compartilhar das crenças que a torre propaga carrego o peso extra de ser 
bissexual. Eu já nem vivo uma vida dupla, mas sim uma vida tripla, pois 1) 
levo a vida como TJ, 2) Sou um dissidente infiltrado e 3) Vivo no armário 
pois não posso assumir a minha sexualidade.

87
 

 

A fraude é um expediente de autoproteção. Berger (2007) argumenta que o 

controle social pode ser alcançado por meio de afirmações fraudulentas. Não é de 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=20828&st=0&sk=t&sd=a 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=20702&st=0&sk=t&sd=a 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=20215&st=0&sk=t&sd=a 
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se estranhar, diz ele, que algum garotinho que careça de um irmão mais velho possa 

vir, astuciosamente, a exercer controle sobre seus colegas, desde que os convença 

da existência de um – de preferência grande e musculoso – que possa a qualquer 

momento dar uma boa surra. A fraude entre os desviantes secretos tem um aspecto 

utilitarista, na medida em que é utilizada como meio para evitar um sofrimento.   

Com base nisso, creio que a mentira possui aplicações semelhantes a dos 

accounts clássicos. Quando comparada com a desculpa, por exemplo, a principal 

diferença é a forma como trata a tensão entre regra moral – que se pretende 

universal – e o desvio da norma. A desculpa procura fazer desse um episódio 

circunstancial. A mentira, um acontecimento inexistente.  

Ao pensar a mentira como disposto ou meio para evitar o sofrimento, minha 

intenção é evitar qualquer debate metafísico sobre o valor em si da mentira. Kant 

tem um pensamento diametralmente oposto, pois acredita que falar a verdade em 

toda e qualquer circunstância seria um imperativo moral. A veracidade é antes de 

qualquer coisa, um dos fundamentos do contrato social. Abrir mão dela é tornar a lei 

frágil, até mesmo inútil. 

É o próprio Kant que no seu famoso ensaio Sobre um Suposto Direito de 

Mentir por Amor à Humanidade, retoma um dilema moral discutido por Bejamin 

Constant. Um assassino bate à porta de nossa casa à procura de um de nossos 

amigos e pergunta se ele está escondido. Kant defende veementemente que 

devemos dizer a verdade e que não temos certeza do que realmente irá acontecer. 

Ao contrário de Constant, para quem a mentira seria um artifício menos deletério, 

justificável como meio de preservar a vida de um amigo. Do ponto de vista kantiano, 

a mentira inviabilizaria a fonte do direito e prejudicaria outrem – que não deve ser 

entendido necessariamente como um homem determinado, mas a humanidade 

como um todo.   

 

Mas a mentira bem intencionada pode também, por um acaso (casus), ser 
passível de penalidade, segundo as leis civis. Porém, o que apenas por 
acaso se subtrai à punição pode igualmente julgar-se como injustiça, 
segundo leis externas. Se, por exemplo, mediante uma mentira, a alguém 
ainda agora mesmo tomado de fúria assassina, o impediste de agir és 
responsável, do ponto de vista jurídico, de todas as consequências que daí 
possam surgir. Mas se te ativeres fortemente à verdade, a justiça pública 
nada em contrário pode contra ti, por mais imprevistas que sejam as 
consequências. (KANT, 1997, P.5) 
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A ideia kantiana parece sustentar um apreço demasiado à norma, o que mais 

adiante produziria efeitos nocivos na história alemã. O consequencialismo ético 

utilitarista lida melhor com a ideia de que a mentira poder ser um meio para evitar o 

mal. Kant tem razão em afirmar que a mentira tende a enfraquecer ou tornar inútil a 

lei, mas reside justamente aí a força da mentira sobre a economia das punições. Lei 

não é necessariamente sinônimo de justiça.  Trasímaco, o sábio grego que viveu no 

século IV antes de Cristo, dizia que "a justiça é o interesse do mais forte”88. Essa 

ideia sempre me pareceu bom ponto de partida para compreender o processo 

legislativo e certas definições sobre o que é certo e errado.  

No século XIX, a desobediência civil foi defendida pelo filósofo norte-

americano Henry Thoreau, num livro homônimo que se tornaria clássico do 

pensamento político. Basicamente, o princípio da desobediência civil consiste em 

não renunciarmos nossa consciência em favor dos legisladores. A obrigação 

primeira é fazermos aquilo que consideramos justo. O direito está acima da lei, 

assim como nossa humanidade deve se sobrepor à condição de súdito. Abrir mão 

da própria consciência para seguir uma regra má, apenas porque esta é sancionada 

pelo Estado, nos faz colaboradores da injustiça.  

Thoreau chegou a ser preso por não pagar impostos que, segundo ele, 

seriam usados para financiar a guerra contra o México e manter um país que 

aprovava a escravidão. Suas ideias seriam aplicadas com sucesso um século mais 

tarde pelos militantes dos direitos civis. Também inspirariam o movimento 

anticolonial liderado por Gandhi e o princípio da não agressão (Satyagraha), a 

tática não violenta de protesto.  

Em 1955 a ativista negra Rosa Parks se recusou a ceder lugar num ônibus 

para um homem branco – na cidade de Montgomery, Alabama. Desde então o 

movimento pelos direitos civis não seria mais o mesmo. A desobediência de Rosa 

Parks levaria à organização de amplo e sucedido boicote aos ônibus da cidade, que 

acabou obrigando a Suprema Corte reavaliar as leis de segregação em transportes 

públicos naquele Estado – certamente por causa dos prejuízos financeiros.  

Sem uma boa dose de mentira e a subversão a regras que incluía subornos a 

agentes do Estado alemão, Oskar Schindler não teria salvado a vida de milhares de 
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judeus na Segunda Guerra Mundial. É impossível não lembrar o julgamento de Adolf 

Eichmann, tenente-coronel da SS, em Jerusalém. O extremo oposto de Schindler. 

Eichmann participou do extermínio em massa nos campos de concentração, sendo 

responsável por operações logísticas e colaborado com o projeto da “solução final”. 

Em sua defesa, alegou ter agido dentro das leis do Estado Alemão. Não seria, 

portanto, um criminoso, mas cumpridor zeloso das leis. O que não deixa de ser, 

parcialmente, verdade.  

Eichmann, como bem retratou Hannah Arendt, representava o tipo médio 

alemão. Uma figura comum, insípida, sem nenhuma característica que o tornasse 

especial. O desempenho escolar só reforçaria sua mediocridade, opaca, sem brilho. 

A trajetória até ingressar na SS também não inspiraria grande interesse, como o fato 

de ter trabalhado na área comercial e no setor de mineração auxiliando o pai 

empresário do ramo.  

O diagnóstico de Hannah Arendt, que chocaria a opinião pública 

desconstruindo a imagem popular dos nazistas como monstros governados por um 

impulso destrutivo, é que Eichmann não passava de mero burocrata. Ele era um 

funcionário público. Cumpridor de ordens. Agia de acordo com o regulamento e as 

atividades correspondentes a sua função, como seus companheiros. Privado da 

capacidade de pensar, vivenciou o ocaso da consciência. A racionalidade técnica e 

a estrutura industrial-burocrática do sistema transformaram-no num “robô”. A 

violência e o mal seriam produzidos de maneira banal, irrefletida, automática, como 

carros nas linhas de montagem fordistas.  

É por isso que nesse contexto é mais interessante se afastar dos imperativos 

categóricos, em busca de experiências sociais concretas. Compreender as 

consequências da adoção do dispositivo da mentira pelas Testemunhas de Jeová: 

os conflitos morais, os pontos de vista e as performances envolvidas na tentativa de 

evitar punições e sofrimento.  

Nietzsche89 demonstrou como os conceitos têm como característica igualar o 

não-igual. Um exemplo é a forma parcial como pensamos o conceito de folha. Toda 

representação conceitual é arbitrária. Ela criaria um modelo para ser aplicado 

universalmente, capaz de representar todas as folhas, de todas as cores e 
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tamanhos, em todas as épocas. A consequência disso é a morte das singularidades 

dos acontecimentos e das coisas. O mesmo processo acontece quando tentamos 

definir conceitos morais como mentira e honestidade. Não sabemos absolutamente 

nada sobre a essência da honestidade, no entanto, conhecemos um conjunto de 

ações particulares, que produziriam certos efeitos que enfeixamos conceitualmente 

e atribuímos essa qualidade. A partir delas temos o mau hábito de criar uma 

qualidade oculta que damos o nome de honestidade.  

É exatamente o que pretendo evitar com a ideia de mentira como um 

dispositivo. Não estou à procura de um conceito universal da mentira que se 

aplicasse a todas as ocorrências particulares, da mentira em si. Mas da maneira 

como pessoas em circunstâncias normais e com base em seus interesses mentem. 

A mentira é uma tecnologia que pode ser usada em contextos e contextos – com 

efeitos e efeitos, significações e significações que necessariamente variam. 

Por isso é importante compreender as circunstâncias de quem produziu e 

significou essas experiências. Como membros da religião operariam esse dispositivo 

para escapar de Tribunais Judicativos e desassociações. O que se tornaria mais 

interessante ao descobrirmos que a mentira ocupa papel essencial na cosmologia e 

nos rígidos códigos morais dessa religião.  

Primeiramente as TJs têm que lidar com a ideia de que desobediência é um 

pecado grave e que a mentira é uma invenção de Satanás. Na visão delas o Diabo 

não é um monstro, no sentido de possuir uma “fisionomia” horrenda e medonha. A 

“feiura” de Satanás reside no seu modo de ser mal. Ele é um ser espiritual que por 

livre espontânea escolha, e ganância, decidiu se tornar inimigo de Jeová. 

Durante muito tempo Satanás foi representado como uma caricatura grotesca, 

com chifres na cabeça, bafo de enxofre, tridente na mão e vivendo no inferno. Lugar 

quente e terrível, povoado por almas atormentadas que sofrem torturas infinitas. A 

representação do mal e o principal opositor de Deus. O contraponto do bem e da 

verdade. O arquétipo do outro. 

 Em termos psicanalíticos, Satanás é uma justificativa humana para a 

maldade. De que maneira se conciliaria, moralmente, a ideia de que fomos criados 

“à imagem e semelhança de Deus” e os impulsos destrutivos humanos? O diabo é o 

álibi de Deus. O argumento decisivo para desculpá-lo. Além de permitir 
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economicamente a sublimação de impulsos agressivos como o ódio, o rancor e a ira. 

Ele seria o bode expiatório do ocidente. Sua possibilidade de justificar erros e 

fracassos. Criando assim uma polaridade entre o bem e o mal.  

Norbert Elias (2000) percebeu uma tendência das sociedades buscarem meio 

de distinção que reforcem crenças de superioridade em relações aos outros. Os 

grupos outsiders serviriam como bode expiatório de suas próprias falhas. Esse 

fenômeno indicaria algum aspecto mal explicado da estrutura da personalidade 

humana, de uma necessidade da valorização da autoestima individual e do grupo. 

Há entre as TJs uma ligação direta entre os desassociados e o Diabo e os 

associados e Jeová. 

Umberto Eco (2007) nota que na modernidade o Diabo iria gradativamente 

perder sua cara medonha. Escritores como Shakespeare relembraram que ele se 

tratava de um anjo. E que, portanto, seria devidamente capaz de se manifestar em 

forma bela. Basta recordar que Hamlet se encontra às turras para saber se o 

fantasma do seu pai é o fantasma do seu pai, ou apenas mais um ardil do Diabo 

para enganá-lo.   

Giambattista Marino, um dos grandes poetas italianos, que viveu no século 

XVII e cerzia seus versos com refinada habilidade para as antíteses, construiu uma 

imagem do Diabo embebida por uma extrema melancolia. Despertando assim nos 

leitores sentimentos de afeição, pena e compaixão pelo seu destino.  Mas, segundo 

Umberto Eco, ninguém teria indo mais longe que John Milton com o seu poema 

épico O Paraíso Perdido. A personagem criada pelo escritor inglês não seria 

desprovida de beleza, tampouco de dignidade. 

As TJs não aceitam a crença em inferno e alma. No sistema zoroastrista 

russelita o que predomina é o dualismo total, entre um Deus do bem e um ser do 

mal. O Diabo é apenas uma pessoa espiritual, que se corrompeu ao se desviar do 

caminho do bem. Da mesma forma que Adão e Eva e os desassociados e 

dissociados. Todo mal reside, portanto, no uso inapropriado da liberdade. A feiura de 

Satanás, aquilo que o rebaixa e o torna repugnante não é de natureza estética, mas 

moral. O mau uso de seu livre-arbítrio. Satanás é um desviante que trouxe a mentira 

para o mundo, ao desafiar a autoridade de Jeová, em tempos imemoriais. Sua 
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principal mentira teria sido afirmar que os homens são capazes de se 

autodeterminar. 

O livro Raciocínios à base das Escrituras90, afirma: 

 

João 8:44: “[ Jesus disse] O Diabo... é mentiroso e o pai da mentira”. 
(Portanto, o Diabo foi o originador da primeira mentira, falada no Éden. Ele 
usou a serpente como porta-voz visível. A narrativa de Gênesis não usa 
personagens fictícios para ensinar uma lição. Veja também Revelação 
12:9.) (p.28). 

 

Dada à ênfase na obediência e na liberdade de escolha, os casos de desvio 

entre as TJs são tratados como problemas de escolha pessoal. Toda culpa do 

pecado recai sobre o indivíduo, na sua fraqueza espiritual e distanciamento da 

Igreja. Em amizades e interesses fora do universo religioso carregadas do “espírito 

do mundo”. Na convivência com os outros e no jeito canhestro como o indivíduo 

tateia entre a obediência e a desobediência.  

“Organização de Jeová” x “as pessoas do mundo” dividem os dois polos do 

universo moral.  Os escolhidos por Jeová e os que estão sob o domínio de Satanás.  

É preciso manter-se diligente e atento para não ser contaminado.  

 

Pode-se ver as influências e ouvir a respeito disso em toda parte. Há 
necessidade de se ficar em guarda contra isso (1 João  2: 16; Efé. 4:17, 19; 
Gal. 5: - 21). Os pensamentos e os desejos que talvez conduzam a 
evidências mais sérias disso podem manifestar-se nas conversas da 
pessoa, nas piadas que contam, na letra da música que escuta, no tipo de 
dança que gosta, ou a assistir a programas que apresentam sexo imoral. 
Este aspecto do espírito do mundo manifesta-se no abuso de drogas, na 
embriaguez, no adultério, na fornicação e no homossexualismo. Manifesta-
se quando a pessoa se divorcia do cônjuge sem base bíblica, embora talvez 
legalmente, e case-se com outra – Mal. 2: 16. (Idem. p.149).   

 

A vigilância e a irrestrita observação das regras são fundamentais para que os 

indivíduos façam parte da comunidade moral – o que significaria compartilhar o 

carisma coletivo e seu ideal de virtude. A saída desse “universo de significação” 

produziria efeitos negativos sobre a autopercepção, como estigmas, além de 

acentuar também sentimentos de culpa e vergonha. É nesse cenário que mais uma 
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vez a mentira e outras formas de ocultação dos desvios ganham força, como 

dispositivos para evitar castigos e sofrimentos.    

O forista Manuel Bandeira, do site Ex-Testemunhas de Jeová,  diz: 

 

A Torre me encara como uma Testemunha de Jeová fiel e ativa, não falto 
reuniões, congressos e assembleias, participo da atividade de pregação, 
tenho estudo em família, leio as publicações... Mesmo assim, desde o meu 
batismo reflito seriamente nas incoerências da organização, inclusive nos 
pontos mencionados pelo “eu digital”. Minha grande dúvida sempre foi saber 
se outras TJs em minha congregação eram reflexivas visto que é muito 
difícil saber o que outras TJs pensam por não exporem o que realmente 
acham. Uma vez falei abertamente entre família (todos TJs) sobre algumas 
coisas que eu achava não ter lógica (1914, frações de sangue, volta 
invisível de Cristo...) Minha família apesar de ver na própria Bíblia alguns 
versículos irrefutáveis e mesmo sem saber como contrargumentar, 
expressou muita confiança em que o “escravo fiel e discreto” apesar de tudo 
está correto, como se ele fosse inspirado por Jeová e nunca errasse! Foi 
uma tentativa minha, de lá para cá estou sendo mais cauteloso, visto que 
tenho o respeito da congregação, aproveito alguma oportunidade e 
sutilmente coloco TJs a refletirem, não questiono abertamente, pois senão, 
logo, logo, seria julgado pelo “tribunal da inquisição” por apostasia.

91
 

 

Filha do Reino, deixando transparecer certa “dor de cotovelo”, comenta que: 

 

Eu conheço uma, que foi minha colega de escola, ela é periguete, fora da 

torre se veste de uma forma tão vulgar, a prima dela me contou que ela já 

dormiu com três primos (que baixaria), só fala em homem. E quando vai pro 

salão põe uma saia no pé e a bolsa do lado, com a cara mais lavada do 

mundo. Fico me perguntando como esse tipo de pessoa não é pega no 

flagra, uma hora ou outra alguém tinha que encontrar com ela vestida 

naqueles trajes, não entendo!
92

 

  

Eterno Aprendiz, afirma: 

 

Gente, conheço muitos que tem “má” conduta perante a organização... 
Olhem só o problema de personalidade que a castração psicológica imposta 
pela Torre causa! muitos estão lá por causa de familiares, amigos, outros 
por crise de consciência e existência... Olha, tiro o chapéu para os do corpo 
governante, os caras são f...
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Esses depoimentos reforçam a ideia da mentira e a dissimulação como 

dispositivos para evitar castigos e sofrimentos, garantindo o pertencimento a uma 
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comunidade moral. Quando aceitas, as mentiras produzem efeitos subversivos 

sobre a economia das punições e as regras do jogo moral.  Paradoxalmente, um 

comportamento considerado imoral pelas Testemunhas de Jeová se tornaria a 

“tábua de salvação” da imagem virtuosa de alguns membros da religião. Sua 

consequência, porém, é aguçar conflitos de consciência que podem acender 

sentimentos de culpa e vergonha. 

 

 

3.3 Quando a mentira e os accounts falham 

 

Os Tribunais Judicativos entram em cena. Eles geralmente são compostos 

por três anciãos congregacionais, que amparados em fundamentos bíblicos formam 

um corpo de “juízes” sagrados. Cabe aos anciãos a dupla função de investigar e 

punir comportamentos desviantes. A sua abertura estaria condicionada à existência 

de provas ou de vestígios que indiquem comportamentos inapropriados.  

 

 

      Tribunal judicativo. 
        Fonte: http://desperta.weebly.com/reflexotildees/anciaos-que-atitude-voces-tomarao 

 

É comum que a abertura dos tribunais judicativos seja motivada por delações. 

Entre as TJs há uma espécie de sistema de monitoramento mútuo, no qual a fofoca 

depreciativa é um notório expediente de controle social.  Elas são estimuladas a 

“dedurar” os companheiros de fé aos anciãos, o que é justificado pela necessidade 

de manter pura a congregação.  

http://desperta.weebly.com/reflexotildees/anciaos-que-atitude-voces-tomarao
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Um frequentador do fórum fala sobre um artigo da Torre de Vigia que exorta 

as delações: 

 

Essa preocupação com o monitoramento mútuo entre os membros é 
constante dentro da organização. Mas, quem viveu lá dentro na década de 
80 pode perceber que a coisa parece estar se desenrolando ao nível 
daquele tempo. O artigo fala sobre demonstrar lealdade entregando os 
companheiros aos anciãos, mas se observarmos bem veremos referências 
a 'lidar com parentes desassociados', 'humildade para aceitar orientação 
dos anciãos' e 'coragem para observar e resistir aos que tentarem criar um 
'levante' dentro da congregação.

94 
 

O combate ao comportamento desviante se transforma em tarefa coletiva que 

envolve membros que não dispõem de cargos de liderança ou autoridade. Segundo 

Elias (2009), os grupos estabelecidos combatem ameaças ao próprio poder, 

sobretudo naquilo que se refere à capacidade de coesão e ao carisma coletivo. É 

importante tratar a fofoca, como faz Elias, não como um fenômeno independente, 

mas diretamente ligado ao conjunto de crenças e aspirações comunitárias. O 

mexerico ou propriamente a fofoca depreciativa cumpre a dupla função de 

estigmatizar os desviantes e afirmar a imagem positiva do grupo estabelecido. Isso 

porque estruturalmente a fofoca depreciativa é “a cara-metade” da fofoca elogiosa 

que serve como meio de atribuir qualidades superiores. As Testemunhas de Jeová 

utilizam vários mecanismos de monitoramento. O forista Bruce D. dá alguns 

exemplos:  

 

[...] Além disso, as tejotas ficam monitorando umas as outras. Falo isso pois 
já fui vítima de monitoramento por parte de pessoas da minha própria 
família e de pessoas na congregação. Por isso fui parar numa comissão 
judicativa e quase fui desassociado. E recentemente foi criado mais uma 
maneira de monitoramento. O serviço com os carrinhos. Ficam duas 
pessoas paradas na rua em pontos estratégicos e ficam só observando. Se 
acharem que alguém está fazendo algo errado, logo a pessoa será 
chamada pelos anciãos na sala B e depois de perguntarem se você está 
bem e coisa e tal, logo virá umas frases: Uma certa situação chegou ao 
nosso conhecimento ou Você foi visto(a).... Portanto as TJs são experts em 
monitoramento. E penso que por mais que não nos importemos em algum 
momento todos sentem que sua privacidade é invadida pelas regras e 
princípios das TJs...
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É no trabalho de campo, isto é, na pregação de casa em casa, que a prática 

da fofoca ganha mais força. Nessa ocasião os membros da congregação estão 

agrupados em pequenos grupos ou em duplas – com algum tempo para conversas 

descontraídas – o que permite uma interação mais próxima. Muitos boatos que 

levam aos tribunais judicativos nascem assim.  

 

Acho que só escapa de fofocas da congregação quem não vai a um salão 
do reino. Para que servem o serviço de campo atualmente? Ficar 2 horas 
rondando uma quadra, ficar parado num banco de praça, andando pela 
calçada, todo esse tempo é usado para falar dos outros.

96
 

 

O ato de fofocar que se tornou rotineiro é também uma forma de aproximar as 

pessoas que contam e ouvem as histórias. A educação religiosa das TJ rebaixa e 

demoniza tudo que não é da ordem do sagrado. As atenções tendem a se voltar 

para o que acontece no interior da congregação. O repertório de assuntos é assim 

limitado.  Os boatos e fofocas agitam um pouco a vida, mas em contrapartida 

produzem efeitos deletérios sobre a imagem individual. Há vários casos de pessoas 

que ao serem acusadas injustamente foram interrogadas por anciãos e se tornaram 

réprobas aos olhos da congregação. José Faccioli Jr., membro do fórum, conta 

como foi acusado de “brincar carnaval” quando na verdade estava jogando futebol: 

 

Já fui acusado de tudo! Eu sempre fui meio rebelde, eu e mais uns três ou 
quatro, e as meninas beatas de Jeová batiam ponto no campo para fazer 
fofoca, certa vez fomos jogar futebol, justo em dia de carnaval. Aí noutro dia 
fomos chamados para dar explicações de que estávamos em matinê de 
carnaval. Eu disse para os anciãos na época: Se eu e meus amigos 
estávamos jogando futebol, me explique os Srs como é que essas pessoas 
dizem que nos viu em um salão de carnaval?  Os anciãos se entreolharam e 
um deles pediu desculpas prometendo que verificaria a procedência da 
notícia!! Ficaram mesmo por aí, porque uma das beatas era filha de um 
deles!  São tudo cara de pau mesmo!!
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A eficácia da fofoca enquanto meio de controle social está diretamente 

associada aos sentimentos de vergonha e culpa. Em sociedades onde a disciplina e 

os dispositivos de controle da violência física e o senso de comunidade são mais 

fortes, a expectativa é que tais sentimentos se desenvolvam com maior intensidade. 

Não foi por acaso que Elias (1994) observou uma reconfiguração mais lânguida dos 
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patamares de vergonha com a transição da sociedade tradicional para o mundo 

moderno, marcadamente individualista.  

A vergonha tem na exterioridade um elemento importante. É um sentimento 

chave para entendermos laços afetivos e os processos de elaboração do “eu”, como 

demonstraram os interacionistas Mead e Cooley. A ideia de um outro generalizado 

proposta por Mead (2010) é um exemplo de como a internalização de expectativas e 

noções abstratas, como o reconhecimento de um sistema de papéis sociais, são 

decisivos no processo de socialização e formação do “eu”.  Em muitos casos, a 

socialização tem como característica o estabelecimento de vínculos emocionais com 

a norma. O que faz com que o indivíduo obedeça às regras não por uma questão 

mecânica ou de simples convenção.  

Dispositivos emocionais são fundamentais para convergência entre a ação e 

a norma, como o que acontece nos casos que envolvem vergonha, constrangimento, 

embaraço e emoções correlatas. Na visão de Mead (2010), o outro generalizado é a 

comunidade ou o grupo social que desempenha a função de promover a unidade do 

“eu”.  No fundo, o que ele argumenta é que para o desenvolvimento do “eu” não 

basta que o indivíduo assuma uma atitude mimética em relação ao comportamento 

dos outros, mas que ele adote e compreenda as atitudes gerais e os elementos 

institucionais, dirigindo seu comportamento com base nisso.  

Segundo Scheff (1990), a vergonha é uma emoção universal, que perpassa 

experiência humana na história e que produz efeitos sobre a consciência e a 

regulação dos comportamentos. Penso que será sempre com base na reação dos 

outros, como quando somos confrontados com situações vexatórias, evitados, 

repreendidos ou ridicularizados publicamente, que nos envergonhamos. A força da 

fofoca depreciativa, por exemplo, residiria no grau de constrangimento que pode 

impingir. O que variará de acordo com o grau de internalização de valores do grupo 

estabelecido.  

Não é por acaso que muitos ataques vexatórios ficam sem revide, 

especialmente quando envolve indivíduos que pertencem a grupos estigmatizados 

como os desassociados. Por que alguns indivíduos se sentem incapazes de reagir, 

mesmo nos casos em que são inocentes? Uma resposta, segundo Elias (2000), é 

que a identificação com o grupo estigmatizado é tão grande que o indivíduo ao ser 
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caluniado vê ativado os sentimentos de vergonha e culpa que estariam associados a 

símbolos de inferioridade e de supostos sinais de mau-caratismo. Como veremos no 

próximo capítulo, grupos como Fórum Ex-Testemunhas de Jeová tendem a 

reequilibrar as relações de força, organizando os desassociados e demais 

dissidentes estigmatizados, criando formas de responder às agressões.  

O sentimento de culpa, por sua vez, opera no nível interno com base em 

processos sócio-psicológicos. A partir da internalização de uma mesma visão de 

mundo e valores morais. Apenas nos sentimos culpados quando violamos regras 

que consideramos legítimas ou quando não correspondemos a uma expectativa 

social que estimamos. Segundo Goffman (1980), uma das precondições para a vida 

social é o compartilhamento do mesmo conjunto de expectativas normativas. Dessa 

maneira, podemos afirmar que as normas só se sustentam na medida em que são 

incorporadas. É por isso que a quebra de regras gera medidas de reparação, seja 

por meios externos (agências de controle) ou internos, como quando nos culpamos.  

O sentimento de culpa por ter cometido um ato inapropriado pode 

acompanhar o indivíduo durante anos e levá-lo a acreditar que é merecedor de 

punição. Os efeitos para autoimagem individual e a saúde psíquica são 

devastadores.  Jorge, membro do fórum, narra a sua experiência: 

 

Eu passei grandes dores com isso também. Eu e minha esposa, quando 
éramos namorados sofremos muito. Queríamos a intimidade, mas o 
bloqueio mental nos angustiava. A coisa foi progredindo (não vou ficar 
dando detalhes) e antes do casamento, tivemos sexo. Casamos. Nossa 
consciência doeu e relatamos. Fomos pra comissão judicativa. Não fomos 
desassociados. Bem... levei ao todo uns 5 anos para chegar ao cargo de 
ancião. E em todos esses martirizantes 5 anos, eu sofri achando que tinha 
que ter sido punido por DEUS por intermédio da desassociação. E sabem o 
que descobri quando peguei o KS e li sobre como se faz comissão e 
quando desassociar ou não? Que, pelas respostas que demos, não 
precisávamos ser desassociados. Orei a DEUS de joelhos com o KS (não 
com a Bíblia na mão), chorando feito um louco e minha esposa me olhando, 
sem entender nada. - 5 anos! Acreditam nisso?? Levei 5 anos, morrendo, 
definhando mentalmente, achando que tinha que ter sido punido, por 
desconsiderar a Bíblia e dá ouvidos ao Corpo [des]Governante. Achando 
até que tinha pecado contra o espírito santo. Putz! QUE RAIVA!!!! Aí 
progredi como ancião, fui tendo acesso ao arquivo confidencial da 
congregação. E vi que havia envelopes lacrados (com assuntos de 
comissão) de praticamente 90% dos irmãos. Conversando discretamente 
com um ancião veterano, ele deixou escapar que era quase tudo por 
Fornicação. Claro que eu reconheço a norma Bíblica e a defendo. O 
problema é que a Torre esmaga, maltrata, arrebenta quem discorda e 
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transa sem ser casado. É como a Cibele fala. Parece que lá no céu, tá cheio 
de enxerido olhando pra gente com cara de reprovação.

98
 

 

As normas que envolvem as Testemunhas de Jeová estão diretamente 

associadas à identidade, à autoestima e a padrões emocionais. Goffman (1980) 

argumenta que o sucesso em se manter fiel a tais normas é o que irá garantir a 

integridade psicológica do indivíduo. O curioso é que tal integridade geralmente se 

situa além das forças e desejos individuais, porque não temos o poder de controlar o 

“sistema de validação normativo”. Esta seria mais uma questão de conformidade do 

que condescendência. Um exemplo são exigências de beleza que algumas 

sociedades impõem e que inevitavelmente, em algum momento, vamos falhar em 

segui-las. O mesmo acontece com Testemunhas de Jeová que têm que se guiar por 

padrões muito elevados e até mesmo incansáveis de disciplina.   

Outro agravante é a crença que Deus nos vigia diariamente, sendo capaz de 

perscrutar nossos pensamentos mais íntimos. A consequência lógica é que não há 

como esconder desvios de conduta, tampouco desejos mais íntimos do onisciente 

Jeová. Pensamentos, a depender de sua natureza, também são considerados 

pecados. Os tribunais judicativos são conhecidos por intensificar os sentimentos de 

culpa dos “réus” e inquirir sobre detalhes muitos íntimos em casos de desvios 

envolvendo “comportamento sexual inapropriado”.  

O processo exitoso de internalização das normas criaria indivíduos que se 

autorregulam e se vêm emocionalmente incapazes de lidar com o desvio.  Assim é o 

sentimento de pecado que sentem em relação ao sexo, como revela o depoimento 

de um membro do fórum: 

 
É verdade, eles colocam um peso enorme nessas coisas, e qualquer 
vontade q vc tem já fica com consciência pesada e vai contar pros anciões. 
Infelizmente aconteceu comigo, e fora a dificuldade de quebrar esse 
paradigma. Em comparação com a primeira vez, hoje estou bem mais 
tranquilo, embora ainda falta algo pra mim ficar 100%. Mas no início foi bem 
difícil também. E fico pasmo quando vejo amigos meus que eram da 
“quebradeira”, que pegavam geral e hoje pagam de santos, agem como se 
fosse um crime fazer sexo, falam como se fossem aqueles pastores 
gritando nas igrejas: “Isso é absurdo!!! Vais queimar no infernoooo, alma 
maldita!!!”
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Os momentos que antecedem a participação como “réu” num tribunal 

judicativo são, via de regra, descritos como tensos e angustiantes. A “vida eterna” e 

a “vida social” dessas pessoas estão em jogo. Ser desassociado significa não gozar 

mais da proteção de Jeová e que caminhamos para a destruição no Armagedom. A 

morte social, por sua vez, é mais rápida e certeira. Ela implica na humilhação 

pública, no banimento da comunidade e na intensificação da vergonha e da culpa.  

Do ponto de vista do “regulamento”, alguém que foi desassociado e que não 

concorda com o veredito tem até sete dias para recorrer da decisão, através de uma 

Apelação de Decisões Judicativas. O segundo julgamento é feito por uma nova 

comissão – quase sempre formada por anciãos de outra congregação – indicada 

pelo Superintendente de Circuito. Acima dela não cabe mais recursos.  

É possível também exigir a mudança de algum membro da comissão, com 

base no princípio de suspeição – pouquíssimas pessoas têm conhecimento desse 

direito por ser uma informação contida no KS, o livro exclusivo dos anciãos. Durante 

o processo são exigidas, no mínimo, duas testemunhas de acusação. anciãos que 

tenham parentes envolvidos diretamente nos casos devem ficar impedidos de julgar, 

o que nem sempre é respeitado. Como indica o depoimento abaixo, sobre um 

julgamento baseado em vingança: 

 

Eu recusei a participação do Coordenador do Corpo da minha congregação, 
pois ele era pai do delator. Q inclusive tinha fornicado comigo por anos. Mas 
correu antes e delatou sobre eu e outro amigo para q ele se safasse como o 
cão arrependido. Por isso exigi q esse ancião se retirasse da minha 
comissão (que durou 4 longos meses) por ser parente de um envolvido, 
porém ele se recusou e levou até o fim e me desassociou. Meu pai chegou 
a comentar q era por rancor porque quando meu pai era ancião, participou 
do procedimento de exclusão do filho mais velho desse Ancião 
Coordenador, que era apenas publicador, mas era homossexual, anos 
antes. Mas meu pai não levou esse comentário pra frente pois ele é 
daqueles TJ extremamente humildes que não questiona nada, mesmo 
sendo errado, pois prefere manter a paz do que estar certo. Que eu saiba, 
parentes de envolvidos não podem participar. Mas ele bateu o pé e levou 
até o fim. Ele realmente devia estar muito a fim de me desassociar. Acredito 
no meu pai. Pois esse Ancião abriu comissão com apenas uma testemunha 
ao invés de duas (apenas o filho dele), não tinha nenhuma prova concreta, 
se recusou a se retirar da comissão mesmo sendo parente, me desassociou 
de primeira, sem prestar a ajuda devida, uma vez que era a primeira vez q 
eu era pego em um pecado, e eu nem tive a chance de me arrepender. 
Enfim, as razões para crer em vingança são muitas.
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Mesmo com aura de sacralidade que costuma envolver esses tribunais e a crença 

que os julgamentos são guiados pelo Espírito Santo, inúmeros são os relatos de 

parcialidades envolvendo as comissões. Se realmente desejamos compreender as 

comissões judicativas e o processo de desassociação, precisamos ir além da 

dimensão oficial do tribunal.  

 

Mas diferente de um juiz num tribunal, as pessoas envolvidas (no caso 
anciãos e acusados) se conhecem, tiveram uma certa convivência, muitas 
vezes uma boa convivência onde se formou uma amizade, as vezes uma 
má convivência onde houve intrigas. Não consigo ver o julgamento dos 
anciãos ser imparcial com tanta coisa envolvida. Alguns podem até tentar, 
mas duvido que todos consigam.
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A economia das punições é bastante influenciada pelas relações informais de 

poder. Por isso, o bom relacionamento com membros das comissões, a posse de 

cargos de liderança e privilégios de gênero podem ser artifícios valiosos para influir 

nas decisões. Berger (2007) lembra que tais relações informais de poder não 

aparecerão discriminadas nos estatutos oficiais, apesar de sua gigantesca 

importância política. É necessário encontrar, portanto, as pistas para compreensão 

dos mecanismos “extraoficiais” de poder. Um exemplo são as administrações 

eclesiásticas episcopais e metodistas norte-americanas. Ambas possuem um tipo de 

“corpo jurídico” com particularidades que refletem seus distintos processos 

históricos. O que inclui as disputas teológicas travadas no interior dessas 

organizações religiosas.  

O argumento de Berger (2007) é o de que, se quisermos entender 

sociologicamente o funcionamento de tais administrações, os aspectos 

“constitucionais” não são suficientes.  Um olhar mais penetrante pode revelar as 

pressões, as correlações de força, os arranjos, as adequações de estatutos e 

crenças. São, portanto, a estrutura burocrática, as divisões hierárquicas e as forças 

invisíveis do status e do capital social que determinarão a forma como o poder opera 

numa organização como as Testemunhas de Jeová. Com sua complexa estrutura 

burocrática que envolve – como vimos no capítulo anterior – uma rede mundial de 

congregações, com dirigentes locais, regionais e nacionais subordinados a um poder 

central.  
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A articulação entre visão de mundo e a estrutura determinará a força 

institucional, com base numa dada figuração de poder, papéis e status. Não são por 

acaso os numerosos relatos sobre tratamentos diferenciados dados a mulheres em 

comissões judicativas, de assédios sexuais e pedofilia nas congregações.  

 

Lendo seu tópico lembrei de uma visita de um superintendente de circuito. 

No discurso q ele fez, ele enfatizava tudo o que as mulheres não deviam 

usar (saia acima do joelho, decotes, transparências, roupas justas e fendas 

em saias longas). Ele fazia piadinhas machistas e dizia que a culpa era das 

“irmãs de satanás” que levavam os irmãos a pecarem. Não estou brincando! 

Ele usou essa expressão: “irmãs de satanás!”. Eu fiquei perplexa na hora e 

super revoltada!!!! Afinal, que culpa tem os varões que não conseguem se 

controlar ao ver essas belas "irmãs de satanás" ??? Affzzzz quase q eu saía 

na hora de tanta revolta!!! Na época, ainda era bitolada. Então, fiquei calada 

ouvindo pacientemente as asneiras q ele falava.
102

 

  

As mulheres são assim levadas a um policiamento excessivo do próprio corpo para 

evitar situações embaraçosas. Malévola, participante do fórum, conta que sofreu 

constrangimento momentos antes do seu batismo em água, quando foi obrigada a 

trocar o maiô por uma camisa depois que as pessoas responsáveis julgaram que 

seu corpo tinha curvas sensuais. Essa parece ter sido prática comum antigamente, 

tanto é que existia uma vistoria antes dos rituais de batismo.  

Malévola conta também que 

 

Em outra ocasião eu teria parte na tribuna. (Lembrei da experiência que 
nossa amada Rapunzel Enrolada contou.) Estava com um vestido que não 
era decotado, não era curto, não era transparente e tinha uma leve 
manguinha. Fui chamada pela esposa do coordenador que me orientou a 
por o casaco comprido de uma parente dela para subir na tribuna. Aleguei 
que meu vestido não estava indecente e ouvi: “Vc quer que a assistência 
preste atenção na sua parte, não quer??!!” Ela me fez sentir como se eu ser 
quem eu sou fosse uma provocação proposital. Fiquei envergonhada e 
culpada na hora. Já era casada na época e meu marido, riu lisonjeado 
quando eu contei isso pra ele... não gostei tb da reação dele!
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A restrição de certas práticas sexuais também é muito comum. Alguns casais 

chegam enviar cartas à Sociedade Torre de Vigia para tirar dúvidas em relação às 

praticas sexuais pecaminosas, por temerem estar incorrendo em pecado. Raymond 
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Franz104, ex-integrante do Corpo Governante, revelou como o problema da proibição 

do sexo oral afetava vários casais ao redor do mundo, especialmente os que sofrem 

com algum tipo de deficiência física.  

Um homem certa vez escreveu ao Corpo Governante para se esclarecer 

sobre o entendimento oficial desse assunto. Ele sofreu um acidente que o deixou 

impotente. A única maneira que encontrou de satisfazer sexualmente a sua esposa 

foi através do sexo oral. À época, o homem se mostrou desolado com a proibição. 

Como não quisesse desagradar Jeová, sua esposa passou a seguir as 

recomendações da revista A Sentinela de não praticar sexo oral. Muitas pessoas 

foram desassociadas por tais práticas sexuais, até que essa questão passou a ser 

tratada como um problema de foro íntimo.    

O entendimento do Corpo Governante sobre o que constitui práticas sexuais 

inapropriadas assumiu ao longo dos tempos certa ambiguidade e variou. Franz 

(2008) conta o caso de um homem sul-americano que declarou ter feito sexo anal 

com uma mulher fora do casamento. Sua esposa não teve o direito ao divórcio, 

porque o entendimento na ocasião era o de que só a penetração vaginal constituiria 

sexo. A falta de copulação genital não fazia do ato um adultério, já que pelo conceito 

em voga o casal não “formou uma só carne”. A consequência lógica dessa decisão é 

que relações homoafetivas e a zoofilia também não poderiam ser consideradas 

adultério.  

Essa jurisprudência seria modificada depois que o próprio Franz apresentou 

aos membros um estudo sobre o caso. História bastante curiosa é a de uma mulher 

que chegou a ser desassociada após se divorciar do marido que mantinha relações 

sexuais com animais. Ao tomar conhecimento do novo entendimento através da 

Sentinela, ela escreveu um acarta pedindo readmissão.  Segundo Franz (2008), o 

Corpo Governante na década de 1970 era tanto um Tribunal Judicativo como um 

corpo legislativo, comparado ao antigo Sinédrio Judeu, na medida em que suas 

resoluções tinham força de lei. As questões administrativas, por sua vez, estavam 

sob a competência do presidente da corporação Nathan H. Knorr. 
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Franz se tornaria um crítico ferrenho dos métodos usados pelas comissões 

judicativas, que acreditava retomarem procedimentos medievais como a ocultação 

dos nomes de testemunhas hostis e de informantes anônimos; restringirem o direito 

de ampla defesa, a presunção da inocência, como também violar a privacidade e a 

integridade moral e psicológica dos indivíduos.   

Um dos principais exemplos disso são os julgamentos que evolvem 

“fornicação”, no qual os “réus” são levados a dar detalhes minuciosos sobre as 

relações sexuais – como os tipos de posições sexuais. Geralmente os anciãos se 

mostram interessados em saber os mínimos detalhes, causando graves 

constrangimentos aos envolvidos.    

 

Agora Régis, vc imagine uma mulher, uma garota, exposta a esse sadismo 
todo!! Eu até postei aqui num tópico sobre “Apoio emocional”, justamente 
sobre isso, ou seja, a exposição ridícula e cruel a que as pessoas ficam 
sujeitas durante uma comissão judicativa, principalmente as mulheres!! Já 
chegar diante de 3 homens, numa situação de adultério ou mesmo 
fornicação, já é constrangedora, imagine ainda ter que dar os detalhes 
íntimos das relações sexuais. Ou é pra martirizar mesmo as vítimas ou 
como fantasia sexual, me desculpem mas não tem outra explicação 
não!!Imagina uma mulher ter que falar diante desses machistas sobre como 
fez sexo com alguém, ficando totalmente exposta pra esses “senhores”? E 
se ela for “perdoada” terá que lidar todos os dias com a vergonha e o 
constrangimento de saber que eles sabem das suas intimidades! Esse é um 
dos assuntos que mais me revolta dentro da Torre, a maneira como as 
pessoas como um todo são tratadas nas comissões, mas mais 
especificamente as mulheres!! Não estou levantando nenhuma bandeira a 
favor do feminismo, mas o mínimo de respeito e dignidade deveria ser 
observado nessas horas. A gente sabe como uma TJ chega numa 
comissão, ainda mais quando o assunto é "imoralidade". É um misto de 
medo, constrangimento, vergonha, culpa, remorso, arrependimento e ainda 
ter que passar por todo esse processo, é revoltante!
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O que é reforçado pelo depoimento do forista Emione: 

 

Mas alguns poucos casos de amigos e amigas q já passaram por tais 
comissões, me falaram q perguntaram sobre posição, colocou inteiro ou 
metade, se havia anotações sobre o feito, se teve qual das práticas 
sexuais... E por ai vai... Sei q alguns anciãos realmente estão ali para 
ajudar. Mas outros gostam msm é de ver o circo pegando fogo. 
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E pelo Servo Ministerial, infiltrado, Residente Temporário: 
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Tive algumas péssimas experiências de confidenciar detalhes da minha vida 
com esses canalhas e ser traído por eles. Não são todos, mas a maioria 
não seguram a língua entre os dentes, são gentinha da pior espécie, 
fofoqueiros, arrogantes, soberbos, desprovidos de caráter, altivos, 
orgulhosos, invejosos... E etc. Não sou ancião, mas sou Servo Ministerial e 
sei da vida de todos na congregação porque os anciãos me contam tudo, 
não seguram a língua, alguns contam em tom de deboche.

107
 

 

 

3.4 Estigma, Identidade e Exclusão Social 
 
 

Uma das principais consequências de quebrar determinadas regras e se 

tornar um outsider é ser visto como alguém desprovido de capacidade moral. Os 

desviantes normalmente têm a própria condição humana questionada, o que 

significa um enorme prejuízo para o status social. Isso acontece quando são 

identificadas primeiramente como desviantes, passando à condição de 

desacreditados devido ao rótulo negativo do estigma. 

Há uma diferença fundamental entre apoiar uma norma e cumpri-la. Não 

basta uma TJ acreditar que a transfusão de sangue é pecado, mas fazer disso uma 

conduta. Goffman (1980) é muito claro ao argumentar que o estigma é possível 

numa situação em que existe uma expectativa social de que indivíduos em 

determinas posições obedeçam à determinada norma. O simples apoio não seria 

suficiente. O cerne da questão que envolve o estigma é a aceitação. O fato de o 

indivíduo possuir uma imagem social deteriorada impede que angarie respeito e 

consideração dos outros. Isso porque o estigma afeta diretamente a humanidade do 

indivíduo. É comum que os estigmatizados sejam tratados como não humanos. 

Pensamento que se alimenta de ideologias e de um tipo de vocabulário depreciativo.    

Becker (2009) observa como o status de desviante tende a se apoderar da 

imagem da pessoa, estigmatizando-a. De agora em diante passamos a identificá-la 

como outsider, antes de qualquer coisa. Vemos aqui o mesmo processo de 

questionamento da humanidade do indivíduo, o que pressupõe a sua retirada do 

universo de significação moral. Esses indivíduos são socialmente desacreditados. 

Tal condição nos levaria a inferir outros defeitos, com base no defeito original.  É 

dessa forma que ex-presidiários ou antigos viciados em drogas costumam ter 
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dificuldade em conseguir empregos convencionais e desassociados são tratados 

como seres abjetos, que devem ser evitados. São categorias sociais tipificadas com 

base no estigma.  

Outra coisa importante: ao ser descoberto o desviante, muitas vezes reage de 

acordo com o diagnóstico social dominante. O que aumentaria as chances de que se 

tornem cada vez mais rotineiras suas práticas desviantes. Em muitos casos, seu 

comportamento é apenas uma reação à maneira como a sociedade trata a quebra 

de regra. Não deve ser encarado como uma característica inerente ao ato. É o caso 

do viciado em drogas visto como alguém sem grande força de vontade e que dever 

ser impedido de usar entorpecentes. Essa medida, naturalmente, abre as portas da 

ilegalidade, como meio para conseguir drogas. O mesmo aconteceria com o 

desassociado impedido de entrar em contato com as TJs associadas, que acabam 

se enredando em novas práticas desviantes. 

É importante destacar, como faz Becker (2008), que nem todas as pessoas 

que são flagradas cometendo atos inapropriados acabam se envolvendo num 

movimento crescente de desvios. Há uma diferença fundamental entre cometer 

algum desvio e se tornar um desviante de carreira – como acontece com os 

membros do Fórum Ex-Testemunhas de Jeová.  

Segundo Becker (2008), a passagem de uma experiência casual para um 

padrão mais sistemático de desvio está associada à intensificação e à pluralidade de 

interesses e motivos desviantes. Um grupo como o dos Ex-Testemunhas de Jeová 

tende a estimular tais práticas, encorajando posturas que vão de encontro à 

autoridade religiosa. O indivíduo passa assim a adquirir uma linguagem nova através 

da imersão numa subcultura desviante. O novo vocabulário expressará um 

entendimento coletivo em torno de questões morais, sendo adquirido por meio de 

processos de interação. Ele é responsável por organizar de modo coletivo as 

práticas desviantes. Tratarei essa discussão no próximo capítulo. 

O que é importante destacar, agora, é que antes do indivíduo ingressar numa 

subcultura desviante e adquirir vocabulário e ideologia capazes de legitimar seus 

comportamentos, estará sujeito a se perceber negativamente pelo olhar do grupo 

estabelecido, tomando suas regras morais como parâmetros. O processo de se 

tornar socialmente desacreditado e receber a pecha do estigma só é realmente 
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eficiente quando o indivíduo está convencido  de que é realmente inferior ou imoral e 

que merece algum tipo de punição.  

Elias (2000) demonstrou como a negação da humanidade do outro, 

atribuindo-lhe inferioridade moral, é um mecanismo eficaz para manutenção da 

superioridade de grupos sociais. Daí a importância que os sentimentos de culpa de 

inferioridade sejam estimulados em indivíduos desviantes, como acontece entre os 

desassociados. Quanto maior força possuírem esses sentimentos, maior será a 

assimetria de poder.  A análise da dinâmica da estigmatização nos permite 

compreender que a maneira como os indivíduos são valorados socialmente é 

decisiva para a exclusão social. Seguir as regras, se sujeitando concomitantemente 

a padrões emocionais, significa gozar do carisma coletivo. A recompensa pelo 

sacrifício. Os outsiders, por sua tibieza diante das normas, receberiam o castigo da 

exclusão.  

É por isso, afirma Elias (2000), que os outsiders são vistos como pessoas 

indesejáveis que devem ser colocadas de lado, evitadas. O contato com elas 

representaria a conspurcação moral e uma ameaça à integridade e ao orgulho do 

grupo estabelecido. Os outsiders são tratados assim como seres anômicos que 

podem criar desagregação e poluição. A limpeza, a beleza e a ordem são valores da 

civilização. Negá-los a certos grupos é um meio de rebaixá-los à condição de 

bárbaros. Essa lógica é comum a diversas figurações de grupos estabelecidos e 

outsider. Não é à toa que as TJs desassociadas são vítimas do tabu do contato.  

Uma das características desse tabu é que todo e qualquer membros regular 

deve evitar contato com os desassociados, isso vale também para os parentes. Pais 

e mães são instruídos a cortar laços com seus filhos como “prova de amor”, 

restringindo as interações verbais a questões estritamente essenciais. O medo do 

ostracismo e da humilhação são mecanismos poderosos que impedem que 

indivíduos deixem a organização. Em outras circunstâncias são responsáveis pela 

decisão de voltarem a fazer parte da comunidade religiosa.  

 

É realmente uma tortura receber visitas de anciãos, e ter que concordar 
com eles em aspectos que você não concorda, em troca de poder manter 
um convívio com amigos e parentes. Especialmente agora que vem se 
aproximando o memorial a pressão aumenta para que nos façamos 
presentes, por enquanto embora não seja fácil, não vejo isso como um ato 
de covardia, até porque desta forma consigo ter livre acesso aos meus 
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amigos e já estou até abrindo os olhos de alguns para as falcatruas da torre, 
o que não seria possível se abrisse o jogo e colocasse as cartas na 
mesa.
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 Esse é um problema que afeta um número incalculável de Testemunhas de 

Jeová. Jaime Santana, membro do fórum, comenta: 

 

Tenho uma amiga que oficialmente está “fria na verdade”, (usando o 
linguajar dos ditadores). Ela e a mãe ainda não tiveram a coragem de 
enfrentar frontalmente o Corpo de Anciãos. Ela mudou de bairro e não deu 
mais nenhuma satisfação aos “ditadores”. Tenho sempre contato com ela e 
o marido que também abandonou a Organização. Já se passaram quase 
dois anos... Tendo em vista o enorme número de foristas anônimos aqui, a 
conclusão a que chegamos é que o problema é muito maior de que 
imaginamos. Estou a algum tempo perplexo com a magnitude do problema. 
Percebi, humildemente, que não é criticando perversamente quem ainda 
está arquitetando o momento da saída que vamos confortar os que já 
descobriram a farsa da Torre de Vigia e estão lutando pra sair de lá.
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Não é fácil lidar com a exclusão social e com a saída do universo de 

significação moral. No primeiro momento, o indivíduo tem que enfrentar os 

sentimentos de culpa e vergonha, a desaprovação social e seus efeitos sobre a 

fachada. A crença de que de fato é alguém torpe.  Lembro que certa vez, numa 

conversa informal, um dos meus alunos que havia se dissociado da organização 

dizia que se obrigava a ter uma conduta moral exemplar, como forma de se 

contrapor ao discurso da Torre de que os dissidentes são imorais. Antes de qualquer 

coisa era uma questão de honra que o fazia agir assim.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Suicídio TJ. 

    Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=21357&start=0 
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Muitos dos relatos mais dramáticos envolvendo os sentimentos de culpa e a 

exclusão social tratam da vontade que alguns indivíduos começam a sentir de se 

suicidar. Em alguns casos, é como se dignidade pessoal e o sentido da vida se 

esfacelassem com a saída do grupo. Os indivíduos precisam encarar o mal-estar 

provocado pela indignidade de serem tratados como não pessoas. Nesse caso, a 

saída da comunidade religiosa significa a imoralidade individual que é produzida 

socialmente e tem como base um processo de produção da indiferença. O 

desassociado tem sua imagem demonizada, de modo a representarem o mal. 

O relato da forista Cappucina me pareceu muito comovente. Apesar de não 

ter se desligado oficialmente da religião, já sofria com os dramas da não aceitação. 

Certa manhã foi acordada pela mãe e o irmão para fazer o trabalho de campo. Na 

noite anterior, porém, sofrera com uma crise asmática que a impediu de dormir 

normalmente, deixando-a muito debilitada. A sua mãe, considerando que fazia corpo 

mole, atirou-a de cama abaixo.   

 

“Eu não vou ter mais consideração NENHUMA por você enquanto você não 
se interessar pela organização.” “Olha quem você tá sendo! Uma pessoa 
nojenta que nunca fala sobre Jeová! Só conversa sobre coisas do mundo, 
coisas de Satanás!” “Eu não criei filho pra servir ao diabo não! VOCÊ NÃO 
TEM ESCOLHA, É OBRIGAÇÃO SUA VOCÊ SERVIR A JEOVÁ. E VOCÊ 
APRENDA A SER FELIZ NA ORGANIZAÇÃO, OU EU VOU QUEBRAR 
SUA CARA QUE NEM QUEBREI NAQUELE DIA.” 
“Eu só não te encho de porrada porque se não vão perguntar e você, 
pedaço de merda, vai contar 'oooooh minha mãe me bateu'. E aí eu faço 
você mijar sangue.” “De novo, enquanto você tiver nessa fraqueza 
espiritual, nessa PREGUIÇA DE SERVIR A JEOVÁ, eu não vou ter 
nenhuma consideração contigo. Prefiro ver um filho meu morto, atropelado, 
assassinado do que fora da organização de Jeová.” “Não pense que você 
vai sair de casa não! Ah, eu vou te procurar só pra te encher de porrada.”

110

  

  

Em reação às ameaças violentas da mãe a garota alertou que esse comportamento 

era motivo de prisão, sendo agredida com uma sapatada no rosto. A revolta que se 

seguiu a fez aumentar o sentimento de desamor em relação à mãe. A ideia de 

suicídio passou a ser considerada e a crença de que a religião acabou com a sua 

família se tornou ainda mais viva. 

 

                                                           
110

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4635 



152 

 

E eu, já abalada e de saco cheio, falo “Sabia que tu pode parar na cadeia 
por isso, né.”... E ela me bateu com o salto na minha cara, sem eu ver. 
Mandando eu respeitar ela. Foi exatamente isso o que ela disse. 
Exatamente isso. É que depois ela vai lá, sorridente, como se nada tivesse 
acontecido. Eu não conseguia responder nada. Eu tentei ignorar, mas 
algumas coisas foram demais pra mim.  Logo eu pensei: “Então eu não vou 
ter mais consideração nenhuma por ti enquanto você estiver nessa 
palhaçada." Eu vou fazer força, fazer força pra ser fria com ela, pra 
esquecer todo o meu amor por ela, tudo tudo tudo. Essa mulher e essa seita 
ME DESTRUÍRAM, E VÃO DESPEDAÇAR ESSA FAMÍLIA TODA. Bacana 
que perguntaram o que foi isso na minha bochecha. E ela “foi essas 
brincadeiras pesadas com o irmão”. Eu nem caí fora e ela já me trata desse 
jeito. Imagina quando eu me afastar, haha... Sinceramente, é nessas horas 
que dá vontade de me matar, de fazer uma loucura. Eu tô entrando em 
pânico já.

111
 

 

A técnica de associação da imagem dos desassociados a características 

negativas gera indiferença moral. O tabu do contato tende a estimular a invisibilidade 

social e a sensação de asco. Esses expedientes foram usados contra os judeus 

durante a Segunda Guerra. Bauman (1998) conta como eles foram acusados 

injustamente de ter cometido crimes mais hediondos, de imoralidades e vícios 

asquerosos. Em grande parte, isso foi possível pela associação com a sujeira, 

tradicionalmente ligada à barbárie. Da mesma forma, o contato com os 

desassociados poluiria a saúde moral da organização de Jeová.   

Historicamente os desassociados estiveram isolados, sem capacidade de 

organização. Um fator importante é que em cada congregação eles costumam 

representar uma fração muito pequena. O contato com membros desassociados de 

outras congregações praticamente não existia. Essa fragmentação foi fundamental 

para o seu enfraquecimento e a maior sujeição à autoridade dos líderes religiosos. 

Quando estão isolados e com as imagens presas a símbolos de inferiorização 

possuem pouca ou nenhuma capacidade de empreender uma reação efetiva à 

dominação. Qualquer tentativa de se livrar do estigma grupal é inócua.  

Elias (2000) argumenta que a atribuição de falhas e de virtudes a indivíduo só 

pelo fato de pertencerem a determinado grupo é um fenômeno universal. O 

pertencimento grupal deixa marcas profundas na configuração do “eu”, na 

autoimagem e na autoestima. O simples fato de deixar de frequentar as reuniões 

congregacionais e de manter contatos de interação face a face com os membros da 

religião não garante a saída do universo religioso. Caso as normas e as concepções 
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de mundo continuem internalizadas, exercendo influência sob a forma de programa 

institucional. Enquanto os valores do grupo estabelecido estiverem sedimentados, 

mais suscetível estará o indivíduo a reconhecer a própria inferioridade moral. 

A redefinição da autoimagem parece ser um processo longo e sistemático, 

como revelam as dificuldades que alguns membros do fórum têm de se livrar 

definitivamente da religião: 

 

Sobre a torre eu ainda não consegui desassocia-la: tenho horror a ideia de 
atender ou falar com TJ informalmente, não tenho nenhum parente TJ no 
face, posto algumas coisas certos dias referente a crença e o modo de vida 
TJ, culpo a maldita seita por ter pais tão cretinos como os meus... enfim, 
ainda estou lá mesmo tendo saído - o que me faz muuuuito mal!

112
 

 

A forista Débora declara: 
 

Quando nasci minha mãe já era testemunha de Jeová. Eu tinha mais 8 
irmãos. Somente um (que amo de paixão), nunca, jamais aceitou ser tj, 
mesmo tendo apenas 9 anos de idade. Assim como Rextj, meu mundo foi 
medíocre ao lado de pessoas que não estudaram porque o “fim estava 
próximo”. E por aí foram se cercando cada vez mais de mentes 
tapadas. Sinceramente, as cicatrizes da torre jamais me abandonarão. Ela 
(e não um deus), roubou e destruiu minha família. Às vezes passo um longo 
tempo em paz, sem notícias. Quando ressurgem são sempre com 
problemas que acabo me envolvendo. Aff... será que um dia aprendo e 
deixo que se danem?

113
 

 

 

 

3.5 A dissidência 

 

A internet possibilitou os meios técnicos para a organização dos 

desassociados, dissociados e infiltrados. Criou as condições para que 

estabelecessem contato sistemático, quebrando assim um isolamento histórico. Hoje 

existem vários grupos de ex-Testemunhas de Jeová espalhados pelo mundo, que 

dão apoio emocional a milhares de ex-membros. No Brasil, o fórum ex-Testemunhas 

de Jeová, criado em 2008, possui mais de 7 mil pessoas cadastradas de várias 

partes do país. Entre suas políticas, destaca-se o combate à discriminação contra 
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ex-membros e a democratização de informações importantes escamoteadas pela 

Sociedade Torre de Vigia.  

 No próximo capítulo, discutiremos a experiências dos ex-membros no fórum. 

O processo de construção coletiva do trauma e a constituição de uma comunidade 

afetiva. Vimos anteriormente que Elias (2000) nos permite pensar que a balança de 

poder entre estabelecidos e outsiders não é estática. A organização dos outsiders 

seria um pressuposto essencial para a redefinição da relação assimétrica de poder e 

a recuperação da humanidade que lhes foi negada. Podemos afirmar que os 

sentimentos e os valores morais também podem ser alvos de disputa política, 

enquanto bens simbólicos. A comunidade virtual parece cumprir a tarefa de fornecer 

capitais afetivos, instrumentos indispensáveis para a criação de uma narrativa da 

autorrealização e novos ideais de felicidade, liberdade e segurança. Essa passaria 

pelo desvinculamento do indivíduo com a antiga religião, a superação do estigma, do 

ressentimento, da vergonha, da humilhação e da culpa.  

Lembro que Berger (2007) trata o processo que leva indivíduos a 

abandonarem um “sistema de significados” como uma forma de alternação da visão 

de mundo. Tais sistemas costumam produzir uma visão totalizante da realidade e 

interpretações de sistemas alternativos. Desse modo, poderíamos afirmar que 

Testemunhas de Jeová têm uma visão de mundo que também incluirá algum 

consenso em relação a outros sistemas simbólicos como, por exemplo, a religião 

católica e ao darwinismo114, etc. 

O curioso é que tais sistemas criam mecanismos específicos para combater 

as dúvidas e incertezas que possam acometer os indivíduos. As reuniões na sala B, 

assim como a confissão católica, desempenham o papel de criar resistência a 

possíveis ameaças à fidelidade do indivíduo.   

 

Em níveis inferiores de sofisticação, haverá vários meios empregados para 
eliminar perguntas que pudessem ameaçar a fidelidade do indivíduo ao 
sistema, meios que se pode ver em funcionamento dos malabarismos 
dialéticos de até mesmo de grupos relativamente poucos sofisticados como 
as Testemunhas de Jeová ou os mulçumanos negros. (BERGER, 2007, 
p.63) 
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 A religião católica é parte daquilo que as TJ chamam de Babilônia a Grande ou o Império da Religião Falsa, 

que agiria em sintonia com Satanás e os demônios. O darwinismo e as variações da teoria evolução, por sua vez, 

são tratados como a-científicas. 
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Determinados eventos podem tornar inócuos os mecanismos de controle 

social. Eventos ameaçadores da fachada, a aquisição de capital cultural, 

experiências de humilhação e quase morte são alguns exemplos. As alternações 

implicam na redefinição dos comportamentos desviantes. A perspectiva que adoto é 

semelhante à de Becker, isto é, a ideia de que motivos desviantes se desenvolvem 

com maior intensidade no curso da ação desviante. A questão é compreender como 

motivações imprecisas podem se tornar programas institucionalizados. 

Como enfatizei anteriormente com base na leitura de Ilouz (2011), a eficácia 

de programas institucionais está relacionada à ação. Veremos logo mais que a 

comunidade virtual dos ex-Testemunhas de Jeová funciona de maneira semelhante 

a outras instituições civis de autoajuda, como os Alcoólicos Anônimos, e até mesmo 

a terapias convencionais, no que se refere a proporcionar meios para atualização e 

reconstrução do eu.  

Acabamos levados a pensar que a maneira como sentimos implica uma 

estrutura subjacente. Nossos sentimentos estão articulados à experiência social e 

costumam ser mais organizados do que o senso comum nos levaria a crer. 

Hochschild (2013) chama atenção para o fato de que indivíduos adultos tenham, 

geralmente, sentimentos muito parecidos quando submetidos a situações 

semelhantes. Como quando somos impelidos a nos sentir tristes em velórios e 

felizes em festa.115 

É possível falar, sociologicamente, de regras de sentimentos e estruturas 

emocionais. Seguindo esse raciocínio, a compreensão da comunidade virtual dos 

ex-Testemunhas de Jeová deve considerar o que Ilouz (2011) chama de 

competência afetiva. Isto é, a capacidade que os indivíduos demonstrariam em 

gerenciar seus sentimentos baseados em certos padrões psicológicos, legitimados 

socialmente. Assim como os campos sociais na visão de Bourdieu seriam mantidos 

numa articulação com o habitus, enquanto internalização da estrutura, os campos 

efetivos seriam regulados através da competência afetiva. Seria possível, então, 

falar de capital afetivo do mesmo modo que os sociólogos se referem ao capital 

cultural, social e econômico.  

                                                           
115115

 Isso não significa que sempre nos sentimos tristes em velórios e felizes em festas. É possível que durante 

um velório, por exemplo, recordemos a herança que vamos ganhar e que isso provoque algum sorriso – que 

naturalmente deverá ser controlado, devido às expectativas que a ocasião enseja. 
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A posse desses capitais tende a conferir vantagens aos seus portadores. A 

superação dos traumas impostos pela experiência religiosa passa por estratégias 

coletivas de redefinição da autoimagem dos desassociado e ex-membros da religião. 

É uma tarefa que pressupõe a alternação das visões de mundo, a internalização de 

novos valores morais, e, consequentemente, de outros padrões emocionais. É 

importante ressaltar que não estamos falando apenas do “eu”. Essa parte 

socialmente construída é uma fração do sujeito. Somos construtores de mundos. A 

ação da associação de dissociados quando assentada na lógica do AA ficaria 

restrita a simples alternação, o que manteria o sujeito assujeitado. A alternação, por 

sua vez, pode ser para um estado de “não-religião” ou de “outra-religião”. Por isso é 

que a subjetivação respeitaria a dimensão mítico-simbólica do sujeito, deixando a 

seu cargo a missão de traduzir isso numa prática. A vinculação dos fiéis a ela não 

pode ser explicado por um fator sociológico qualquer. Tanto é que, no geral, os 

desassociados resistem a uma rejeição à religião TJ. Seu ódio é voltado contra o 

corpo soberano, a congregação e seus jogos de prestígio e poder, às interpretações 

fechadas da religião, mas há um algo que lhes seduz. Discutiremos melhor esse 

problema no próximo capítulo.    

 

 
 
 

*            *           * 
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4. A COMUNIDADE AFETIVA 

 

A igualdade é um conceito moral, não factual. Não pode ser encontrada 

objetivamente no mundo. São inúmeras as diferenças entre os seres humanos, 

como a cor da pele, texturas de cabelos, formato dos rostos, dimensão dos corpos e 

aptidão para certas atividades. Variações de sexo e gênero. Costumes e crenças. 

Tamanha diversidade deu margem para desigualdades. A criação de 

ideologias de superioridade e sistemas sociais injustos, historicamente, se apoiou na 

supervalorização arbitrária de elementos dessa diferença. Entre eles a escravidão e 

o patriarcalismo, as noções de religião verdadeira, povo escolhido, cultura avançada 

e atrasada. 

Não é por ter nascido com pele escura ou professar outro tipo de crença 

religiosa que uma pessoa deve ser tratada como inferior. Singer (2008) deixou claro 

como é logicamente insustentável que uma diferença factual seja suficiente para 

justificar que interesses de alguns sejam mais importantes do que o de outros116:“o 

princípio da igualdade dos seres humanos não constitui uma descrição de uma 

suposta igualdade fatual existente entre os humanos: trata-se de uma prescrição do 

modo como devemos tratar os seres humanos.” (SINGER,2008 p.18) 

A igualdade é valor imprescindível para a criação da responsabilidade moral. 

Uma espécie de “argamassa social”. É a partir dela e de valores correlatos que é 

gerado o sentimento de empatia e comprometimento em relação aos demais seres 

humanos. Até mesmo na guerra a noção de igualdade é decisiva. Huizinga (2005) 

dizia que só podemos falar de função cultural da guerra se considerarmos, antes de 

qualquer coisa, o estabelecimento de regras como um de seus pressupostos; em 

outras palavras: “o reconhecimento de sua qualidade lúdica”. 

É preciso que no confronto os participantes se vejam como iguais. Dignos dos 

mesmos direitos. O que não aconteceria quando se trata de pessoas que não se 

colocam dentro de uma humanidade comum. Como as contendas contra povos 

considerados bárbaros, hereges, diabólicos e que, por conseguinte, estariam 

“destituídos de direitos humanos”. A teoria da “guerra total”, diz Huizinga, teria feito 

“desaparecer dela [da guerra] os últimos vestígios lúdicos”. 
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 Singer vai além e estende esse raciocínio aos animais não humanos. Sobre o assunto, recomendo a leitura dos 

livros Libertação Animal e Ética Prática.  
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A responsabilidade é, portanto, proximidade. E vice e versa. Bauman (1988) 

percebeu que o enfraquecimento dessa relação dependeria de um processo de 

produção social da insensibilidade. Em outras palavras: o embotamento do impulso 

moral de responsabilidade estaria relacionado ao distanciamento espiritual e físico, 

que podem ser socialmente fomentados. Uma política sistemática de supressão da 

“piedade animal” – de neutralização da empatia – teria permitido, por exemplo, o 

extermínio em massa nos campos de concentração nazistas. 

As Testemunhas de Jeová desassociadas estão submetidas a um 

distanciamento imposto por um sistema religioso que repudia a quebra de regras e 

demoniza outsiders. O desviante é transformando numa entidade abstrata, 

moralmente desfigurada e distante: o Outro. Através desse expediente as ex-

Testemunhas de Jeová veriam suas qualidades individuais subsumirem numa 

representação homogênea e indistinta do mal. Essas pessoas se tornariam aquilo 

que Adams (2012) chama de referente ausente. Suas identidades seriam, então, 

reconfiguradas por meio de uma gramática moral ontologicamente hierarquizante. 

Aquele outro que não dirijo a palavra e que preciso evitar para não me contaminar 

não é mais o meu filho, meu melhor amigo ou esposa, mas um desassociado cuja 

imagem foi justaposta ao mal diabólico. Conspurcada pela impiedade e apostasia. 

O uso dessa gramática moral faz com que o ostracismo e a violência 

simbólica pareçam legítimos, parte da ordem natural das coisas. O sistema ainda 

conta com um conjunto de indivíduos especializados – corpo de intérpretes oficiais 

da Bíblia – que cumpre a tarefa de legitimar a ordem e estabelecer práticas 

punitivas. A distinção dentro e fora, nós e outros, é um elemento semântico e 

agregador importante. A tendência é sentirmos maior afeição e obrigação moral para 

com os grupos internos, em detrimento dos externos. Essa seria uma questão 

sociológica estrutural. A verdade é que quanto maior a distância social, maior são as 

probabilidades de entregarmos uma espécie de procuração para que “iguais” 

possam agir em nosso nome e executar o “trabalho sujo”.117 

Entre as Testemunhas de Jeová essa tarefa foi delegada aos anciãos, na 

figura de membros do Tribunal Judicativo. Como o poder dessa instância não é 
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Discuti isso no primeiro capítulo. Everett Hughes trata especificamente desse assunto em: As Boas Pessoas e 

o Trabalho Sujo.  
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discricionário, tampouco dispõe de um aparato repressivo como a polícia, as 

punições se realizariam por meio da própria ação da comunidade religiosa. A 

desassociação só se tornará exequível por meio de engajamento individual dos 

membros associados. 

É a própria comunidade que leva a cabo as penas e garante que o rótulo de 

desassociado se fixe à imagem dos indivíduos. O rótulo, por sua vez, faz com que a 

vida normal não seja mais possível; quase sempre estimulando novos 

comportamentos desviantes e a autoadmoestação. Becker (2008) nos ensinou a 

pensar a vida social e o desvio em termos de ação coletiva. Nesse horizonte teórico 

as linhas de ação adotadas pelas pessoas seriam orientadas por ajustes mútuos118. 

Estes podem guiar tanto o comportamento sincronizado de uma torcida organizada, 

um jantar em família, uma quadrilha de criminosos, como os atos de evitação e os 

rituais de humilhação que são alvos os desassociados. 

Pensar o desvio em termos de ação coletiva nos permite perceber que as 

pessoas que estão empenhadas nessas atividades costumam agir tomando como 

referência as demais pessoas envolvidas. Elas considerarão o que seus 

companheiros fazem –especialmente quando são desviantes de carreira como os 

integrantes do Fórum Ex-Testemunhas de Jeová –, e a sociedade que os veem 

como outsiders. 

Katz (2017) no seu estudo sobre massacres íntimos, retoma a ideia de que as 

experiências da vida social operariam a partir da ação coletiva. As linhas de ação 

são assumidas a partir da expectativa de como serão percebidas e respondidas por 

outros. Dessa forma, os atores sociais incorporariam sintaticamente recursos 

encontrados em cada contexto de cena. A dinâmica: interação, sequência e 

encarnação compreenderiam as experiências da vida social. Assim, o ato de guiar 

um carro em determinada avenida pressupõe o reconhecimento de uma “localização 

social”. Consideramos os outros motoristas e os pedestres. A maneira como 

observam nossa direção e os sinais de trânsito. O veículo chega a se tornar uma 

“extensão inconsciente do nosso corpo”, criando um elemento paisagístico. A 
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Becker é enfático ao ressaltar que, com o uso do termo ajustamento, não deseja afirmar a passividade ou a 

necessidade de indivíduos se adequarem às pressões sociais.  
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mesma lógica pode ser aplicada aos grupos de Testemunhas de Jeová e suas 

interações. 

Segundo Becker (2008), quando investigamos indivíduos e organizações 

envolvidas em determinado caso de desvio, é praticamente inevitável que nos 

deparemos com algo que está além de uma simples acusação de quebra de regra 

ou má conduta. Tais processos implicariam numa dramatização na qual a acusação 

e a desobediência seriam apenas o leitmotiv. A peça chave no estudo do desvio é, 

portanto, os valores morais. Para ser mais preciso: os processos de elaboração, 

internalização, reprodução, redefinição e seus respectivos efeitos sobre a ordem 

social. 

A tendência é que as Testemunhas de Jeová se mantenham fiéis à regra de 

evitar contato com os desassociados e que reconheçam a legitimidade da “ordem 

sagrada” à qual estão inseridos. O número de pessoas que permanece na religião 

vem sendo maior do que o número de pessoas que a deixam. Esse seria de certa 

forma um problema sociológico “relativamente simples de ser explicado” se o 

considerássemos, à maneira durkheimiana, um efeito da conformação do indivíduo à 

regra. A tensão entre uma situação particular e a universalidade da norma – fonte de 

todo embate moral – acabaria por pender favoravelmente para o lado da estrutura.  

Mesmo num sistema social tão fechado com graves implicações sobre a 

quebra de regras, vimos que muitos indivíduos não se conformam às exigências 

normativas. A quebra de regras pode ser ressignificada como ato moral pelos 

outsiders. Por outro lado, algumas TJs se colocam em risco quando violam a lei do 

silêncio e interagem com desassociados ou se posicionam contra certas regras por 

questões de consciência. Num contexto social em que outsiders são tratados como 

não humanos, trata-se de um ato carregado de profunda significação moral e que 

rompe com a lógica do distanciamento. Dificilmente pode ser explicado como uma 

ação racional em relação a fins. 

Num relato coletado na Congregação Valentina de Figueiredo, em João 

Pessoa, a mesma que estudei durante minha pesquisa de mestrado, pude ouvir uma 

história de expulsão de uma mulher por adultério. O seu marido ocupava um cargo 

importante na Igreja. Até o momento possuía reputação ilibada e era vista como 

exemplo para as demais. Sua desassociação pegaria todos de surpresa. A 
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narradora da história falou com a mãe da desassociada e questionou uma possível 

rejeição da filha, dizendo: 

 

Você vai me decepcionar! Eu mesma não sou da família de nenhuma 
dessas pessoas desassociadas e falo com todas. Falo com x, com y, com z 
e vou falar com a sua filha. Se ela precisar de mim eu vou estar lá! Uma vez 
vocês perguntaram, assim, quando passaram (em serviço de pregação) na 
minha porta: “você teria coragem de chamar um bandido pra comer com 
você?” Aí eu perguntei: vocês estão se referindo a quem? A desassociada 
y? Porque ela não é bandida. A sua filha é bandida? Não (a mãe 
respondeu). O próprio marido da sua filha fez essa pergunta a mim e agora 
está pedindo pra que você não abandone a sua filha! Tá vendo como muda 
quando a coisa é na pele da pessoa? Muda. Agora você diz: “eu entendo 
você...” Você não me entedia antes, só fazia puxar a minha orelha e 
reclamar e agora tá me entendendo. Eu falo e você fica calada. Tá vendo 
como é ruim sentir na própria pele? Eu digo: pode ser quem for: ancião, 
superintendente, o Corpo Governante, eu falo! Não consigo ver uma coisa 
injusta e ficar calada! 

 

Bauman (1988) chegou a uma questão crucial sobre o comportamento moral 

e sua relação com a maldade ao se interrogar: por que certas pessoas continuariam 

agindo moralmente, mesmo submetidas a situações adversas e abertamente 

imorais? Ele se referia aos que fizeram atos heroicos durante o holocausto ou quem 

simplesmente se recusou a participar das atrocidades, passando inclusive por cima 

da lei. 

Em determinados casos indivíduos quebrariam regras por acharem um ato 

moralmente correto. Reside aí uma clara separação entre o legal e o justo. Há quem 

veja uma característica pré-social da moralidade. Ideia que o próprio Bauman (1998) 

esboçaria tomando como elemento primeiro a condição social humana. Acho esse 

ponto de vista muito importante, mas demasiadamente filosófico. 

Duas coisas precisariam ser ainda reforçadas antes que avancemos ainda 

mais para dentro da comunidade virtual. A primeira delas é que indivíduos e grupos 

costumam gerenciar noções de bem e justiça. O fato é que justificamos nossas 

ações com base em valores que, sob a rubrica sociológica, não podem ser 

entendidos como absolutos. Esses arranjos instáveis constituem a tensão 

fundamental da moralidade. 

A outra é situar o desenvolvimento da sensibilidade em termos de estrutura 

emocional, ideologia e habitus. Este último deve ser entendido como um tipo de 

“disposição” para a ação gerada por meio da internalização de programas 
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institucionais em processos de socialização e relacionada à determinada estrutura 

social. Ele põe em relevo capacidades sensíveis, inclinações e gostos que, todavia, 

precisariam ser atualizadas para continuarem significativas – sem necessariamente 

determinar a ação. É por meio do habitus que os indivíduos experimentarão o 

mundo, demonstrarão competência necessária para se sentirem ajustados ou 

deslocados dentro dele. 

Parece muito interessante o pensamento de Pontes & Britto (2014) de que a 

formação de certo habitus fora decisivo para a existência e manutenção do mal no 

ocidente e sua faceta histórica. Não se trata do mal diabólico, mas daquele 

provocado pela falta de responsabilidade moral, pelo distanciamento. O que 

podemos depreender dessa ideia é a capacidade que indivíduos teriam de julgar, 

reconhecer, aceitar e rejeitar as ações malignas. Mas que isso, porém, não ocorreria 

de maneira livre. Suas raízes devem ser procuradas na forma histórica dominante e 

nas experiências coletivas comuns. 

São experiências comuns situadas numa temporalidade e a internalização de 

valores que criaram um “habitus TJ”. Este compreende um determinado tipo de 

competência para “o agir moral” e para o “sentir”; critérios de classificação e 

desclassificação do mundo adaptados a uma ordem institucional. Sua 

reconfiguração está em jogo com a entrada dos desassociados na comunidade dos 

Ex-Testemunhas de Jeová. Para ser bem-sucedida, ela precisar elaborar uma nova 

concepção de igualdade que rompa com a antiga dicotomia nós vs. outros, e 

construir uma ordem simbólica que elimine na medida do possível as condições 

básicas para a manutenção e reprodução do antigo habitus. 

 

 

4.1 O fórum virtual 

 

O Fórum Ex-Testemunhas teve início em outubro de 2008. Nasceu da 

experiência bem exitosa de uma comunidade na extinta rede social Orkut. 

Atualmente tem mais de sete mil membros registrados, entre homens e mulheres de 

várias partes do país e também portugueses. São exigidas poucas informações 

pessoais para criar uma conta, que precisa ser validada por moderadores. O 
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processo é simples e rápido. Depois de aceito, o novo integrante só poderá 

participar das discussões se criar um tópico com apresentação formal. Caso 

contrário, seu acesso ficará limitado à leitura dos tópicos e aos materiais de estudo e 

pesquisa disponibilizados na página. Entre esses arquivos encontramos publicações 

raras de livros e revistas, e até mesmo o livro dos anciãos. O sistema permite o 

anonimato dos membros, caso eles desejem. O que é o mais comum. Por isso 

muitos participantes usam pseudônimos e avatares em seus perfis. Um conjunto de 

regras de uso foi estabelecido para garantir que a finalidade do Fórum seja 

respeitada. Todos os membros têm acesso a essas regras e as ações da 

moderação se baseiam nelas. 

A ideia do Fórum é ajudar pessoas que de alguma maneira se sentem 

prejudicadas pela Sociedade Torre de Vigia. Seus criadores acreditam que, em 

parte, isso pode ser feito com o aumento de informações disponíveis sobre a 

instituição religiosa, que é famosa por restringir o acesso ao conhecimento através 

de uma política de controle e censura. O que inclui informações sobre a história da 

religião: casos de profecias que não se realizaram; altercações internas pelo 

controle da Organização; relações promíscuas entre a instituição religiosa e o poder 

político; e processos criminais como os de pedofilia envolvendo dirigentes. 

A lógica de publicização da informação e os cuidados com a privacidade dos 

membros se assemelham à divisa cypherpunk: “privacidade para os fracos, 

transparência para os poderosos”, e é vista como uma forma de aumentar a 

capacidade crítica dos ex-membros, deixando-os mais livres e menos suscetíveis a 

influências externas. Ao mesmo tempo em que oferece mecanismos para que 

protejam suas identidades. 

Essa é uma questão importante para muitos dissidentes. Como podemos 

perceber no conselho dado a um jovem infiltrado que foi pedir ajuda aos 

participantes do Fórum, depois de sentir que os anciãos desconfiavam que estivesse 

com ideias apóstatas: 

 

Olá, vc entra com seu nome verdadeiro? cuidado rapaz, podem eles 
(anciões) vim espionar aki, aí vc já era. Se rolar uma comissão, favor ler um 
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tópico específico, que acho que nesta comunidade, que ensina a você a não 
fazer o jogo deles, e ser desassociado.

119
 

 

Essa preocupação com a segurança seria reforçada por outros membros: 

 

E tome cuidado quando posta aqui, desta forma você acaba dando muitas 
informações pessoais como a data da visita, o que estavam falando etc, e 
acabam ligando o nick a pessoa. Entendeu?

120
 

 

O Fórum promove a troca de experiências, estabelecendo o que poderíamos 

chamar de uma rede de ajuda mútua. O fato de se tratar de uma rede virtual “entre 

avatares e nicks”, todavia, criaria certa dificuldade para a constituição de laços 

associativos mais profundos. Na medida em que a condição de segredo impõem 

empecilhos a associações físicas.  

A grande tarefa do grupo parece ser combater a discriminação contra os ex-

membros da religião, denunciando a política de isolamento social, os ataques à 

dignidade da pessoa humana, a desagregação de suas famílias e seus efeitos sobre 

a saúde mental e emocional. Há, entre eles, o reconhecimento de que o temor de 

sofrer alguns desses males levaria muitas TJs a não abandonarem a religião. 

Goffman (1984) trata desse fenômeno no seu estudo sobre estigma. Um dos 

pontos de sua análise é que a desvantagem de se ter um estigma é transformada no 

traço organizador da vida social do indivíduo. A autoestima, a autoimagem, as metas 

na vida e o lugar no mundo, assim como a capacidade de aceitação social, 

frustração e sucesso, tendem a ser pensados a partir dele. 

O fato de o estigma promover isolamento social geraria a sensação que se é 

“único em desgraça”. O que, nesse caso, faz com que o indivíduo acredite que todos 

estão contra ele. É a conivência com iguais que o levará a redefinir essa ideia, 

percebendo que outras pessoas compartilham de seu mesmo problema e lhe têm 

consideração. Uma das coisas que o convívio com os iguais pode fornecer, diz 

Goffman, são instruções sobre como se relacionar com as pessoas “normais” e a 

criação de um “círculo de lamentação” que permitiriam compartilhar traumas, revolta 

com injustiças e incentivos morais, gerando a sensação de pertencimento a algo 

maior. 
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Outra coisa que devemos considerar na argumentação goffmaniana é que, 

além dos iguais, os indivíduos estigmatizados podem contar com o apoio e a 

condescendência dos “informados”. Estes últimos são uma categoria de indivíduos 

que mantêm relações de proximidade com os estigmatizados e que, por isso, estão 

sujeitos ao “estigma por contágio”. 

Na comunidade virtual os infiltrados podem ser considerados “informados”; 

eles estão na situação de desacreditáveis, enquanto os desassociados e 

dissociados foram desacreditados. Isso porque são “desviantes secretos”. De 

maneira geral, os desacreditados conseguem apoio de pessoas fora do círculo 

religioso de origem – como as famílias de ex-membros formadas após a saída da 

religião – que muitas vezes veem as TJs como outsiders, numa evidente inversão de 

valor. 

A tendência é que indivíduos com os mesmos estigmas compartilhem 

experiências emocionais semelhantes. Goffman (1984) fala em “carreiras morais”, 

que começariam a partir do momento em que incorporam os mesmos valores e 

formas de compreensão da realidade. É o que ocorre com as TJs que internalizam 

as mesmas visões de mundo e adquirem uma noção preliminar do que é ter um 

estigma, isto é, ser um desassociado. A experiência real só é possível quando 

vivenciamos “na própria pele” a desassociação, passando para o lado oposto da 

“boa sociedade”. Quando isso acontece é muito provável que, inicialmente, o 

indivíduo tenha dificuldade de se ver como tal. Goffman (1984) fala de uma 

ambivalência recorrente que faz com que ora aceite a condição de membro de uma 

categoria estigmatizada e ora rejeite. 

Segundo Scheff (2014), o estigma goffmaniano, em sua essência, pode ser 

entendido como uma forma de vergonha resultante da rotulação. Essa ideia me 

parece interessante. Em primeiro lugar, por ajudar a compreender melhor a dor e o 

sofrimento causados pela rejeição; também por indicar o porquê da maior facilidade 

de interação entre “iguais”. Toda interação social carregaria, em si, o risco potencial 

do embaraço e do constrangimento. A probabilidade aumentaria consideravelmente 

em encontros entre estigmatizados e indivíduos “normais”, pela dificuldade que 

ambos teriam de assumir linhas e fachadas. O próprio Goffman (1984) afirma, por 

exemplo, que certas pessoas costumam gritar no ouvido de cegos quando vão 



166 

 

ajudá-los a atravessar a rua, como se tivessem problemas de audição. Numa franca 

e completa demonstração de inabilidade. 

Os contatos entre desassociados e associados, naturalmente, tendem a ser 

bastante embaraçosos. Uma saída encontrada é reduzir ao máximo as trocas 

visuais e as aproximações. Desassociados que voltam a assistir as reuniões 

congregacionais procuram minimizar o constrangimento se esquivando desses 

contatos. Uma estratégia encontrada é entrar após a oração inicial e sair antes da 

oração final acabar. Trata-se de uma recomendação oficial da Torre. 

O relato da forista Nanda Lora esclarece bem essa ideia: 

 

Querido Jorge... como vc falou no meu caso fazia isso para evitar 
constrangimentos, mas uma das coisa que ficou marcada para mim era o 
fato de eu chegar e não ter lugar para sentar, nenhum indicador me 
conduzia a um local apropriado para eu sentar e olha que eu estava 
grávida....meu pai que se levantava e me arrumava um lugar já que na 
minha congregação não podia guardar lugares. Tbm saia antes da oração 
final para evitar olhares curiosos ou algum desavisado que possivelmente 
viesse me cumprimentar.

121
 

  

O constrangimento é recíproco, de modo que os associados também 

procuram evitar esses contatos exigindo que os desassociados cumpram a regra de 

entrada e saída do salão. O depoimento abaixo de Sherazade é bastante ilustrativo: 

 

[...] Eu ficava no carro até a reunião começar, entrava após a oração, mas 
como um dia passei mal, e a vizinha do Salão teve que entrar lá para 
chamar minha família, pois eu estava grávida, aí então meu marido me fazia 
entrar com ele. Pronto, foi o motivo para me apunhalarem. Disseram a meu 
pai, ancião, que me dissesse para parar de entrar antes de começar a 
reunião, porque eu, vejam só, “eu”, estava colocando os irmãos em situação 
constrangedora. E a imbecil aqui, acatou a ordem. Nunca vou esquecer de 
uma irmã, que até hoje, tem meu carinho, que ao me ver saindo às pressas 
um dia de chuva, e sem guarda chuva, me puxou e disse: Ei, espere, você 
não é bandida, fugitiva para ter que sair assim, e ainda grávida, eu a levarei 
até o carro. E me levou, mas soube que levou uma bela bronca dos anciãos 
por isso. E é isso, se for contar toda humilhação, ficaria aqui por horas 
digitando.

122
 

 

O exemplo acima pode ser enquadrado dentro daquilo que Goffman (2011) 

chamaria de regra cerimonial. No dia-a-dia costumamos tratá-las como secundárias, 

ao contrário de regras substantivas do tipo não matar e roubar. As regras 

                                                           
121

 Fonte: http://www.extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=8283 
122

 Fonte: http://www.extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=8283 



167 

 

cerimoniais são aquelas relativas à polidez, à civilidade e à etiqueta. Abarcando as 

formas de cumprimento, mesura, deferência e o reconhecimento da posição social 

dos envolvidos na interação. 

De modo geral, as regras sociais obedecem a uma lógica de simetria e 

assimetria, ou seja, a exigência de seu cumprimento pode atingir todos os 

participantes ou estabelecer formas de tratamento diferentes a indivíduos de acordo 

com a estrutura de papel, de poder e do sistema de valor. É exatamente o que 

acontece com desassociados que voltam a frequentar os Salões do Reino e que, 

numa clara posição de desvantagem, são relegados à condição de inferioridade. 

O escritor Ariano Suassuna, que numa palestra dizia ser falta de educação 

falar mal de outras pessoas pela frente, concluiu: “constrange quem ouve e 

constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar a pessoa dar as costas 

e...”123 Falar mal de alguém pela frente geralmente é um ato que acompanha a 

intenção de humilhar. Um catalisador do conflito. É o caso de indivíduos vítimas de 

bullying e outras práticas discriminatórias. São inúmeros os relatos de 

desassociados que se queixam de ouvir comentários maldosos em afronta direta à 

dignidade. 

 

Essa linha entre aquilo que pode ser comunicado sobre o receptor, 
enquanto estamos num estado de fala com ele, e aquilo que só pode ser 
comunicado sobre ele, quando não estamos falando com ele, é uma 
instituição cerimonial básica em nossa sociedade, garantindo que seja 
provável que a interação face a face seja mutuamente de aprovação. 
(GOFFMAN, 2011, P.88). 

 

A quebra de regras de etiqueta como falar mal de uma pessoa na frente dela, 

pode significar o reconhecimento da igualdade entre indivíduos. Antropólogos como 

Tuner (1974) registraram uma série de rituais que endossam essa ideia. Os Ashantis 

de Gana, por exemplo, fazem anualmente uma cerimônia que dura oito dias, com 

música, dança e saltos. Alegre do jeito que costumam ser as comemorações 

populares. O inusitado é que, durante a festividade, os participantes têm liberdade 

para satirizar e criticar qualquer pessoa, incluindo os que estão em posição de 

superioridade. 
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Os nativos possuem “carta branca” para admoestar, escarnecer ou vilipendiar 

os líderes políticos. As regras da comunidade garantem o direito a “lavarem a roupa 

suja” sem a preocupação com futuras represálias. Faltas, abusos de autoridade e 

incoerências éticas são expostas sem o menor receio. Algo inimaginável de ocorrer 

entre as TJS e de modo geral em sociedades como a nossa. 

Para os Ashantis, cada ser humano possui uma alma (sunsum) que, se 

maltratada, adoece. O principal vilão para a saúde são os sentimentos de ódio e a 

maldade que os outros têm em relação a nós, como também os sentimentos 

negativos que guardamos em relação aos outros. Ser franco, sincero, e até mesmo 

rude, contribuiria para a purificação da alma. Segundo os sábios Ashantis, esse 

ritual foi estabelecido pelos antepassados como forma de curar os males da alma. 

Uma vez por ano toda pessoa, livre ou escrava, estava autorizada a dizer o que 

“viesse na telha” – como forma de garantir a saúde coletiva. 

De acordo com Turner (1975), esse tipo de ritual teria como principal função o 

nivelamento social. Observemos que os poderosos são rebaixados e estão sujeitos 

à humilhação. Os mais fracos podem suprimir a relação assimétrica de poder 

através da palavra franca e aberta. Não se admitem privilégios próprios da estrutura 

social como as hierarquias de posições, de cargos, da rede de papéis, das 

diferenciações por “status”, dos privilégios econômicos e jurídicos. 

Tais rituais seriam responsáveis pela reversão de status social. Turner (1974) 

narra e interpreta vários casos parecidos. Fiquei particularmente impressionado com 

a descrição da coroação real entre os Njogni do Gabão. O futuro rei é escolhido 

pelos anciãos da tribo e só toma conhecimento quando se inicia o ritual. A parte 

mais estranha: a cerimônia se baseia na execração pública do candidato à realeza 

que é cercado por uma multidão destemperada que o atinge com palavrões e 

maldições pessoais e familiares; arremessam objetos, esbofeteiam, disferem socos, 

chutes e cusparadas. Enquanto isso o “quase rei” se mantém impassível, calmo e 

sereno. Como se considerasse tudo aquilo uma grande peça teatral. É possível ouvir 

durante a cerimônia pessoas gritando em tom ameaçador que, enquanto não é rei, 

fazem o que quiserem com ele. 

Dentro em breve a autoridade se inverterá. O que, de fato, não demora muito. 

Transcorridos pouco mais de meia hora o rei é empossado, vestido com a toga 
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vermelha e o chapéu de seda que marcam sua posição social. O respeito e a 

obediência daqueles que “agora há pouco” o humilhavam passa a ser incondicional. 

Não ousam desafiar minimamente seu poder. 

Os ritos de reversão de status baseados em humilhação são bastante 

comuns. Nem sempre visam à mudança ascensional do status. Podem significar a 

expulsão ou mesmo a aceitação de indivíduos em determinado grupo. Em rituais de 

iniciação, por exemplo, skinheads costumam aplicar sova violenta no aspirante a 

membro. A chance de serem aceitos dependerá da probabilidade de continuarem 

vivos. Há uma série de relatos sobre calouros universitários que foram submetidos a 

trotes bárbaros como forma de serem socialmente aceitos. 

Entre as Testemunhas, os rituais de humilhação cumprem a tarefa rebaixar o 

status e banir indivíduos da comunidade religiosa. Depois que uma TJ é julgada pela 

comissão judicativa e condenada, a sentença só é oficializada após um anúncio 

público proferido por algum ancião durante reunião congregacional. O rito costuma 

acontecer na primeira reunião depois do julgamento. Muitas vezes o anúncio pega 

as pessoas de surpresas e as reações são as mais diversas. Em alguns casos, há 

quem lamente e chore o triste fim do desassociado. O evento pode ser comparado a 

um velório, como conta Rubão: 

 

Enfim, chegada a hora do anúncio, geral olhando, uns de rabo de olho, 
outros com tristeza, tantos outros com alegria. E eu ali, firme, forte e 
indiferente ainda por conta da mágoa com o ancião que disse na comissão 
judicativa que ninguém estava ali para me ajudar. Mas quando acabou o 
anúncio, o salão entrou numa vibração de tristeza, choros podiam ser 
ouvidos, e eu segurando a barra, mas durante o cântico, pude ver tantos 
dos que eu gostava, chorando e chorando tanto que nem conseguiam mais 
cantar, amigos, pais de amigos, mães de amigos, amigos dos meus pais, 
estudantes e até crianças. Foi ai que a garganta apertou e... Na oração 
final, quem a estava fazendo eu não lembro mais, mas lembro que ele 
estava com a garganta presa e com dificuldades de pronunciar as palavras. 
RESUMINDO: Foi como se eu tivesse ido ao meu próprio funeral, como eu 
nunca poderei ver as pessoas que irão ao meu funeral (eu acho), foi uma 
experiência ótima, de grande valia e tirei algumas lições disso. Mas porque 
você foi? Você deve estar se perguntando. Curiosidade de saber como era 
viver esse sentimento, e também na época a certeza do retorno era total.

124
 

 

O engajamento individual para a manutenção de uma regra tem como uma de 

suas consequências o comprometimento com certa imagem do “eu”. Podemos 
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argumentar, assim como Goffman (2011), que ao assumir certa responsabilidade 

com um conjunto de normativo estamos ao mesmo tempo reconhecendo nosso 

lugar na vida social. Somos o “tipo de pessoa que segue tal regra” e por isso 

correspondemos à determinada expectativa social. 

O que torna mais dramático o processo é o aspecto cooperativo, móvel e 

negociável que a ordem social pode vir a assumir. Garfinkel (1963) atentou para 

essa característica a qual chamou de ordem social constituída, em contraposição a 

ordem social instituída. A primeira seria alvo de negociação dos atores sociais; como 

tal precisa ser socialmente reconhecida e reafirmada. É, portanto, passível de 

negociação. Os indivíduos precisam se mostrar competentes para interpretar 

adequadamente as exigências situacionais, porque não temos garantia que as 

regras serão compreendidas perfeitamente. O entendimento mútuo é essencial. 

Na visão goffmaniana, a ação em conformidade com a norma é um tipo de 

comunicação que confirmaria os “eu” de quem a respeita, como de quem ela é 

apenas uma expectativa. O desvio será sempre um evento ameaçador pela 

possibilidade, em potência, de produzir o descrédito tanto do outsider como de quem 

espera que a regra seja cumprida. Assim diz Goffman: 

 

Então, de modo geral, quando uma regra de conduta é quebrada, 
descobrimos que dois indivíduos correm o risco de se tornarem 
desacreditados: um com uma obrigação, quem deveria ser governado pela 
regra; o outro com uma expectativa, quem deveria ter sido tratado de uma 
forma particular por causa desse governo. Tanto o ator como o receptor são 
ameaçados. (GOFFMAN, 2011, p.55). 

 

Não são apenas os atores sociais que podem ser profanados, mas a própria 

ordem ritual. É possível que os atores se imponham essa tarefa. Goffman (2011) 

estudou casos envolvendo pacientes em enfermarias psiquiátricas que cuspiam no 

rosto ou batiam em membros da equipe. Por mais que, em geral, esses atos sejam 

tratados pela equipe médica como sintomas patológicos, sociologicamente eles são 

unidades simbólicas que comunicam desrespeito. Nesse caso, diz Goffman, pouco 

importa o que se passa na mente de um paciente ao atirar merda num atendente. 

Aquele ato estará carregado de uma simbologia debochada, cínica e iconoclasta. 

O mesmo pode ser disto de Testemunhas de Jeová e desassociados que não 

respeitam as regras cerimoniais. Os desassociados e dissociados que assumiram 
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uma carreira desviante e que ingressaram na comunidade virtual, em certo sentido, 

podem ser vistos como assassinos ou profanadores do “eu” e das cerimônias 

ritualísticas. Eles parecem agir deliberadamente para destruir a antiga imagem que 

os outros tinham deles e a imagem que eles tinham dos outros. 

Isso só é possível porque uma ordem constituída foi abalada, embotando o 

entendimento moral mútuo. Segundo Goffman (2011), a tendência é que indivíduos 

que se conduzem através de regras não reflitam sobre a própria ação e que, quando 

confrontados, afirmem que assim se comportam por uma questão de vontade 

individual. Tal ideia é desmontada quando algo se impõe à rotina e percebemos que 

as regras são uma emanação e exigência do grupo que pertencemos, e que sua 

violação poderá resultar em humilhação. 

Como na humilhação a sensação predominante é a de que a nossa reputação 

foi manchada de forma irreversível, as pessoas humilhadas sentem que podem levar 

a pecha do estigma por toda a vida. Elas acreditam que estão num beco sem saída. 

Katz (2013) argumenta ser algo comum quando a imagem pública do indivíduo é 

atingida, por estar além do controle individual. Podemos negociar o sentido de 

realidade, manipular a expressividade de gestos e comportamentos, assumir linhas 

de ação que correspondam uma determinada fachada que desejamos ter, mas é 

impossível o controle total sobre nossa imagem pública. 

É importante compreender que a humilhação afeta diretamente o eu, levando 

o indivíduo a duvidar de seu próprio caráter. A capacidade de agir em relação a si 

mesmo é uma característica tipicamente humana. Ela pressupõe a posse de um self 

que permite que indivíduos dirijam-se a si mesmos como quando falam a sós em voz 

alta, enaltecem ou se admoestam mentalmente. 

A humilhação, segundo Katz (2013), é capaz de provocar o “enterro” do eu. 

Podemos esperar, portanto, alguma resistência daqueles que foram submetidos a 

experiências humilhantes. Em alguns casos, ela pode se expressar por meio da 

violência. Esse é o elemento central da tese de Katz sobre o homicídio típico, que 

chamou de massacre justo. Ele se refere a indivíduos que se veem sem saída e são 

tomados por uma ira incontrolável. Acabam, por fim, tentando reparar a experiência 

vexatória da humilhação por meio da violência. 
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Não são todos os casos de humilhação que resultam em massacres justos. 

Há quem se veja completamente impotente diante de tal situação ou que reconheça 

na humilhação alguma legitimidade, como se tratasse de uma pena bem aplicada a 

determinado comportamento desviante. A pessoa humilhada se sentirá vulnerável. 

Isso acontece com vários desassociados.  

Segundo Katz (2013), tal sentimento suscitará no indivíduo a imaginação do 

futuro e a tentativa de encontrar lugar seguro, onde o antigo status possa ser 

restabelecido. Uma técnica usada é a de se apoiar em referências e ensinamentos 

culturais, como a crença de que o tempo é capaz de curar esses males. Planejar 

viver entre outras pessoas e criar nova rede de amizades, as possiblidades são 

diversas. Enquanto o sentimento de humilhação não desvanecer, tais saídas 

parecerão estéreis. Somos seres que raciocinam, interpretam e justificam seu modo 

de ser no mundo.  O que está em jogo, portanto, é o reconhecimento do indivíduo no 

mundo social, sua dignidade.  

A reversão da humilhação e dos sentimentos negativos que a acompanha 

passa pelo “restabelecimento do eu”. Entre os desassociados que frequentam o 

Fórum virtual, esse processo assume dimensões coletivas, sendo retroalimentado 

através de experiências compartilhadas. A comunidade virtual é uma comunidade 

afetiva; espaço para construção de novas subjetividades. 

 

 

4.2 Mortificação e ressurreição do eu 

 

Goffman (2001) percebeu que instituições como manicômios, internatos, 

conventos e prisões são estruturadas de maneira a reduzir ao máximo a autonomia 

individual, estabelecendo regras e procedimentos burocráticos rotinizados. Os 

indivíduos são isolados e vivenciam a experiência do confinamento e a constante 

vigilância. Tais espaços são lugares de trabalho e moradia. A experiência nessas 

instituições tende a reconfigurar a autoimagem num processo no qual o “eu” dos 

internos é mortificado e remodelado. A perda da autonomia é expressa nas 

vestimentas obrigatórias, no controle das atividades, horários, alimentação, 
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humilhações e no compartilhamento de um senso de nós e outro que forçaria os 

indivíduos a redefinirem suas identidades. 

Por maiores que sejam as restrições e o controle que a Sociedade Torre de 

Vigia impõe sobre os membros da Igreja eles não vivem, no sentido estrito, numa 

instituição total. Exceção feita aos integrantes dos “Lares de Betel”, isto é, as filiais 

do Corpo Governante espalhadas pelo mundo. Milhares de TJs residem e trabalham 

voluntariamente nessas subsedes operando o aparato burocrático da Igreja. Suas 

vidas são planejadas e condicionadas às necessidades organizacionais. Pertencer a 

Betel, no entanto, é um sinal de status; a carreira religiosa simbolicamente mais 

valorizada entre as TJs. 

De qualquer maneira, se tornar Testemunha de Jeová é experiência que 

pressupõe a internalização de programas institucionais. O fato de que a aceitação 

de novos membros está condicionada a um treinamento é sintomática. Ninguém 

pode se declarar Testemunhas de Jeová sem ter passado antes por um intenso 

treinamento com base em estudos bíblicos. O que envolve horas e horas de leituras 

de livros religiosos e a apreciação do desenvolvimento individual por instrutores e 

dirigentes congregacionais. Espera-se que, por fim, o rito do batismo em água seja 

apenas uma expressão simbólica que confirme os resultados obtidos com os 

procedimentos pedagógicos. A transformação se conclui quando o indivíduo adquire 

outra sensibilidade, linguagem, senso moral, estética e o sentimento de 

pertencimento ao novo grupo. 

Como sabemos, esse vínculo com a comunidade é rompido com a 

desassociação. Nesse processo, a experiência da humilhação faz desmoronar a 

fachada dando lugar a uma autoimagem deteriorada pelo estigma. O indivíduo 

deslocado, em desencaixe, busca o reequilíbrio através da reconstrução da 

autoimagem. Dois caminhos são possíveis: a) o retorno à religião; b) a saída 

definitiva e a incorporação de um novo senso de realidade. Esse é um processo 

sociológico por excelência, mas com efeitos psicológicos importantes. 

Os momentos emocionalmente tensos e profundos são decisivos para os 

processos de alternação de visões de mundo e reconfiguração da autoimagem. A 
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desassociação é uma espécie de rito de passagem125 com efeitos desagregadores 

que coloca à margem indivíduos desviantes por meio da inversão de seu status 

moral. Em última instância, tal procedimento visa forçar o indivíduo desviante a 

retomar um padrão de conduta anteriormente desempenhado. 

Ao contrário de outros ritos de passagem, a agregação é incerta. Os 

indivíduos banidos estão sujeitos às influências externas da comunidade religiosa e 

emocionalmente fragilizados. Os sentimentos de culpa e vergonha atuam 

silenciosamente, em muitos casos a pressão abertamente desempenhada pela 

família é um dos principais pontos de desequilíbrio. É possível afirmar que “os 

indivíduos saíram da comunidade religiosa, mas a comunidade religiosa não saiu 

deles.” 

Como as relações no interior da comunidade religiosa tendem a gerar laços 

sociais fortes e quase sempre envolvem a família, os indivíduos desviantes têm 

pouca margem de espaço para fingir não terem sido afetados. Tornam-se alvos 

fáceis do ridículo e da difamação. Segundo Berger (1983), os sistemas de controle 

íntimo atuam mais eficazmente sobre os indivíduos nessa esfera, porque eles se 

sentem pouco preparados para reagir a pressões. A comunidade religiosa e a família 

são núcleos da vida cotidiana que podemos nos refugiar para fugir das tensões, 

deixando de lado as dificuldades enfrentadas no mundo competitivo do trabalho. 

A coisa se torna mais dramática, diz Becker (2008), considerando que as 

escolhas matrimoniais e amizades funcionam como mecanismo de autodefinição. As 

pessoas que nos conhecem intimamente são peças chaves para a elaboração, 

conservação e reafirmação de nossa autoimagem, de quem esperamos apoio diante 

de situações aflitivas. Os desassociados que sofrem com a deterioração de suas 

redes de amizade e com o desgaste das relações familiares correm o risco de 

“perder a si mesmos”. 

A comunidade virtual geraria, em contrapartida, as condições para que o 

indivíduo reestruture a autoimagem fora da instituição religiosa. É um espaço de 

igualitarização, de reconhecimento da humanidade comum e de afirmação da 

                                                           
125

Van Gennep (2011) concebia os ritos de passagem a partir de três momentos fundamentais: separação, 

margem e agregação. 



175 

 

dignidade. O fato de se reconhecerem iguais, dignos e injustiçados, favorece uma 

nova definição de nós e outros que inverte a antiga polaridade moral. 

A primeira etapa desse processo é tomar conhecimento da existência do 

Fórum. Muitas pessoas chegam a ele através de pesquisas no Google ou por meio 

de redes sociais. Por medo ou culpa vários participantes não comentam nada de 

início, vão acompanhando as discussões silenciosamente até decidirem entrar nos 

debates. 

Como podemos ver no relato abaixo do forista Marcelo Navarro: 

 

Eu tenho um real interesse nos visitantes por um motivo especial. Eu fui 
apenas espectador do fórum por muito tempo, pois me sentia culpado de 
visitar sites dissidentes e demorei para fazer minha apresentação por puro 
peso na consciência. Às ordens da Torre martelavam na minha cabeça de 
que eu não deveria estar aqui. Fui me libertando aos poucos, pesquisando, 
comparando tópicos com reportagens de tv e no caso de pedofilia, no início 
achei que fosse invenção, até ver o próprio Geoffrey Jackson confirmar tudo 
e mentir descaradamente. Ter me cadastrado foi muito bom, pois é 
impressionante o sofrimento de cada forista. Assim como fui ajudado 
também estou conseguindo ajudar outros que foram silenciados por 
injustiças na organização, mas aí que está o ponto, só recebi ajuda após 
fazer meu cadastro e desfrutar da área restrita do fórum. Muitos visitantes, 
visitam o fórum angustiados em busca de ajuda, mas o medo colocado pela 
Torre em sua consciência, “os paralisa”, porém aos poucos estamos 
plantando sementes positivas em prestar ajuda até psicológica com as 
histórias contadas aqui. Se está lendo e é um visitante, vença as amarras 
colocadas em vc e faça seu cadastro, você terá a resposta que tanto 
busca.

126
 

 

E também no depoimento de Malévola: 
 

[...] Petisco nesse fórum há algum tempo. Só que em 2015 escancarei ler 
com calma cada acusação, experiência, publicação, livros dissidentes e 
conclui que realmente minha mãe tinha razão: Eu sou uma apóstata. 
Cheguei à conclusão que não sou T.J no coração definitivamente quando li 
um tópico com todas as barbaridades que eram difundidas nas revistas 
antigas. (Alumínio, dinossauros em outros planetas, vacinas, etc...) Sempre 
me passaram que a organização estava à frente de seu tempo. Ledo 
engano!

127
 

 

A concepção que o indivíduo faz de si e da religião está em jogo. A 

apresentação no Fórum é passo importante para a reelaboração da autoimagem, 

pois as experiências e os sentimentos se tornarão públicos pela primeira vez. Uma 
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recepção positiva tende a estimular novas participações e o engajamento individual. 

A maneira como o grupo reage aos depoimentos ganha em importância. Os 

membros antigos costumam ser acolhedores, porém críticos. Um ponto importante é 

o compartilhamento de experiências. O que imprime um caráter de aprendizado 

coletivo. 

A história da forista Phoebe, que nasceu numa família de TJ, pode ilustrar 

bem esse ponto de vista. Durante a apresentação ela contou que foi invadida por um 

sentimento de culpa, logo depois que se descobriu bissexual. Via-se incapaz de 

relacionar esse fato com aquilo que os outros esperavam dela. Era angustiante viver 

em desalinho com ideal de virtude das Testemunhas de Jeová. 

A internet acabaria se transformando numa válvula de escape. Possibilitou 

amizades com pessoas diferentes, conversas sobre séries e temas seculares... O 

que a fez sentir com um pouco de liberdade e ter boa impressão das pessoas que 

não eram parte de sua religião. Sua desvinculação da comunidade religiosa foi um 

processo lento e doloroso. Não é fácil ser sincero, diz, quando isso implica 

sofrimento: 

Foi um processo lento e extremamente doloroso. Com muitas ondas de 
culpa, medo e desespero. Minha teoria é que quanto mais sincera você for 
ali dentro, mais você sofre. Primeiro tive que aceitar que não tinha mais 
volta, eu não pertencia mais lá. Então tentei aceitar que só seria destruída 
mesmo. Eu sentia tanta culpa, que o plano era me confessar e daí ser 
julgada e expulsa, como a pecadora que eu tanto me sentia. Olha a que 
ponto chega a mente da gente! Sofri por isso, mas esperei o tempo. Ainda 
bem, pois superei isso. Com orações chorando, eu perguntava pra deus por 
que. Por que é errado, se eu nunca escolhi, se eu nunca tive culpa? Por que 
eu não podia ser feliz também? Por que não poderia amar? Não tive 
respostas de deus. Nada do que eu já sabia sobre ele, nada que eu 
pesquisei, nada nada mais justificava nem se aplicava a realidade. O preço 
seria escolher obedecer completamente às cegas e abdicar de tudo que eu 
finalmente vivi e enxerguei. Uma vida sem ser eu mesma, sem ser feliz e 
sem amor. Não valia mais a pena. Daí em diante desacreditei do deus que 
eu conheci a vida inteira juntamente com o livro sagrado dele. Perdi meu 
chão. Foi difícil demais. Me dar conta que eu não tinha ideia do que seria do 
futuro, encarar que não tinha as respostas que tanto me orgulhava de ter 
achado.

128
 

 

 

Phoebe segurou toda barra sozinha. Não disse nada a ninguém, não dividiu 

angústias com seus amigos TJs. Nos momentos derradeiros que antecederam sua 

dissociação, passou a diminuir o ritmo do trabalho de campo e o comparecimento às 
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reuniões. Como árvores que perdem suas folhas no inverno, se despiu lentamente 

da culpa e das amarras mentais. Tomou a decisão de contar aos pais o que 

realmente sentia: 

 

(...) Meu coração sangrava só de pensar na dor que causaria nos outros, 
sobretudo minha família, minha mãe. Mas eu entrei por Jeová, porque 
acreditava, e se ele não era mais meu motivo de estar lá, nenhum outro me 
era suficiente, nem todos os meus amigos e família. Eu precisava viver 
minha vida, não aguentaria mais seguir infeliz e nunca conseguiria ser feliz 
vivendo pela metade assim, nem de aparências. Chega de culpa! Quando 
me senti pronta, mais de ano nesse inferno todo, pensei muito no que falar 
e até onde falar e então juntei minha família. Nervosa, suando e tremendo 
sentei de frente pra eles e abri meu coração até onde deu, chorei muito e 
falei que dali em diante, seguiria minha vida sozinha.

129
 

 

Sua experiência pessoal se tornou algo público. Agora dividida com membros 

da comunidade virtual e acessível aos navegantes anônimos da web. Começa assim 

a se delinear uma nova carreira moral aparada numa narrativa de autorrealização. A 

interpretação da realidade e a reconstrução da autoimagem passam, assim, por 

processos de interação e pelo reforço grupal. 

Durante a apresentação Phoebe recebeu muitas palavras de incentivo, 

admiração e acolhimento. O destaque a sua coragem se repete em vários 

comentários. Fêconfusa, por exemplo, diz: 

 
Que história maravilhosa, você é muito forte e corajosa! Me identifiquei em 
muitos pontos, estou passando por uma situação muito parecida com a que 
você passou. Fiquei curiosa pra saber como foi a reação da sua família 
quando você abriu seu coração, conte mais. Seja muito bem vinda!

130
 

 

Residente Temporário exalta os feitos de Phoebe: 
 
Seja bem-vinda, realmente você foi muito corajosa. Considerando minhas 
atuais circunstâncias, nunca terei a coragem de fazer o que você fez, se 
dissociar. Pretendo um dia me afastar e apenas me tornar inativo, assim 
poderei manter algum contato com minha família. Com 27 anos você ainda 
está nova, da pra recuperar o tempo perdido. Boa sorte e tudo de bom pra 
você.

131
 

 

Outro fator importante na apresentação, além das palavras de incentivo e 

acolhimento, é a capacidade que os membros mais antigos têm de criar 
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identificação. De início, esse é um dado que resulta de uma condição comum, mas 

que ganha realmente sentido ao longo da conversa e das trocas de experiências. O 

comportamento sexual desviante pode ser ressignificado e até aplaudido como ato 

de exaltação à liberdade. Como vemos abaixo: 

 
Puxa, que história! Adoro relatos longos. Você escreve muito bem. Espero 
que tenha terminado a faculdade. Sua história tem partes parecidas com a 
minha. Também perdi boa parte da vida lá na organização. Quando me 
assumi gay, descobri a “verdade”. Foram quase 15 anos suprimindo minha 
identidade, vivendo a vida dos outros, não a minha. Quando não suportei 
mais, pedi dissociação. Passei a “viver”, sem grilos. O mundo não é só 
devassidão como querem nos fazer crer. É necessário muita coragem para 
vivermos nossa vida sem ter que “atuar”, sendo nós mesmos, nos 
aceitando. Se Deus é mesmo Amor, Ele nos entende e nos ama da mesma 
forma. Seja bem vinda e parabéns pela bravura!

132
 

 

A carreira desviante para ser bem sucedida necessita, entre outras coisas, 

que o indivíduo mude aspectos centrais sobre as suas antigas concepções de certo 

e errado. A nova visão de mundo precisa ser incorporada e resultar numa prática 

que ultrapasse o imediatismo e se associe à identidade do novo grupo. 

Entre as ex-Testemunhas de Jeová o sentido de grupo é construído com base 

num trauma coletivo e no reconhecimento de um inimigo comum. Para 

compreendermos melhor essas questões, acho importante a ideia de Illouz (2011) 

sobre a narrativa terapêutica da autorrealização ter saído dos textos médicos e 

debates acadêmicos para os livros de autoajuda, filmes de hollywood, sites, revistas, 

sessões terapêuticas, programas de televisão, organizações civis como os 

Alcoólicos Anônimos, e, acrescento, o fórum das ex-Testemunhas de Jeová. 

É preciso destacar algumas características desse tipo de narrativa. Illouz 

(2011) enfatiza seu caráter regressivo e progressista que segue um modelo cultural 

comum às religiões, ao relacionar problemas vivenciados, aqui e agora, com eventos 

negativos e traumáticos do passado. As narrativas de autorrealização prometem a 

redenção futura do indivíduo; visa criar condições para que perceba a continuidade 

do eu como algo coerente e conectado com as demais esferas da vida. 

Nesse tipo de narrativa a responsabilidade sobre o bem-estar psíquico, diz 

Illouz (2011), é individual e a ideia de falha moral praticamente desaparece. Isso é 

importante, lembremos que o que sustenta os sentimentos de culpa, vergonha e 
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humilhação dos desassociados, é justamente a crença na falha moral. É comum que 

as narrativas de autorrealização remetam a traumas da infância, o que diminuiria a 

reponsabilidade do sujeito. 

O que nos interessa especialmente é que a narrativa da autorrealização, de 

modo geral, está relacionada a um tipo de performance que ultrapassa a dimensão 

de uma história. Segundo Illouz (2011), ela operaria de forma a organizar a 

experiência durante o processo narrativo. Os grupos de autoajuda fornecem, 

portanto, as “estruturas simbólicas performáticas” e dão forma a “comunidades 

afetivas”. O depoimento do forista Bruce D. reforça essa ideia: 

 

O fórum me ajudou a abrir os horizontes, a enxergar o outro lado das 
coisas, a desenvolver e apurar o senso crítico. As experiências dos foristas, 
tanto dos recém-chegados como dos veteranos, nos mostram que os 
sentimentos, as dores, as decepções e o desejo de termos um futuro onde 
podemos lidar com as cicatrizes que ganhamos ao pertencer o mundo TJ 
são comuns. Percebemos que não estamos sozinhos, que podemos 
desabafar, ser ouvidos e compreendidos. Ao contrário do que a torre prega, 
podemos sim encontrar empatia fora dela e a encontramos aqui. Aqui como 
disse a Prior Dissidente podemos e realizamos terapia em grupo.

133
 

 

É necessário acrescentar que essas também são “comunidades morais e 

políticas”, porque um dos elementos mais importantes da narrativa da 

autorrealização é o reconhecimento e a busca por diretos. Illouz enfatiza essa ideia 

quando diz: 

Por último, e talvez de importância mais crucial, a narrativa terapêutica 
surge do fato de o indivíduo ter se inserido numa cultura impregnada pela 
ideia dos direitos. Indivíduos e grupos têm reivindicado cada vez mais seu 
“reconhecimento”, ou seja, exigindo que seu sofrimento seja remediado 
pelas instituições. (ILLOUZ, 2011, p.82) 

 

O tema do reconhecimento seria alçado ao primeiro plano do debate político 

contemporâneo, visto por alguns como uma resposta a problemas oriundos dos 

processos de globalização. Na visão de Fraser (2008), é a ampliação da antiga 

noção de justiça social baseada na ideia de redistribuição e seu aspecto 

essencialmente econômico. O reconhecimento traz para o debate político questões 

de moralidade. Isso inclui bens simbólicos imensuráveis como honra, prestígio, 

dignidade e respeito, que não podem ser reduzidos a simples valorização da 
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identidade. Antes de tudo, falamos de uma forma de superar assimetrias que 

impedem a “vida social plena” e o reconhecimento da condição de igualdade entre 

os seres humanos, com efeito, da igual consideração de interesses. 

 
O Fórum representa o grito dos excluídos, o grito dos amordaçados, o grito 
daqueles que são pressionados a calar-se. A Torre de Vigia representa o 
Excludente, o amordaçador, o discriminador e punidor. Comparar os dois é 
no mínimo “desigual”. O fórum existe em resultado do dogmatismo e da 
intolerância da Torre de Vigia, e não o contrário. Não se deve trocar os 
papéis de algoz e vítima. O Pessoal do fórum não “proíbe” as pessoas de 
obterem informações de fontes diferentes.

134
 

 

O conflito assume papel central na luta por reconhecimento, como 

argumentou Honneth (2003). É o conflito que coloca em evidência o não 

reconhecimento e a luta pela dignidade humana. O não reconhecimento é a 

negação da diferença transformada em desigualdade. Em contrapartida, o 

reconhecimento estaria fulcrado na dimensão ética dos atores sociais, na busca da 

superação de desequilíbrios e consolidação de direitos.  

Um dos aspectos principais da luta das ex-Testemunhas de Jeová é o 

reconhecimento da dignidade. Sentimentos e moralidade se tornaram, assim, alvo 

dos embates políticos. O direito de sentir e a noção de igualdade que é expressa 

através da ideia de pertencimento à humanidade estão em disputa. A prática da 

dissidência e seu embate com a Torre constitui uma micropolítica com feições 

bastante específicas. Ela não está necessariamente relacionada à política nacional, 

econômica, ao ambientalismo, etc. O ato de dissidência é, em si, um ato de 

micropolítica dotado de historicidade, sentido e lógica própria. 

 

 

4.3 Assumindo a identidade desviante 

 

Certamente o grande problema da teoria do desvio é responder a questão: 

por que indivíduos adotam uma linha de comportamento não convencional? É 

comum que o desvio seja tratado como um problema de vontade. O que parece não 

dizer muita coisa quando o analisamos mais a fundo. Todos nós deveremos sentir, 

em algum momento, desejos desviantes. Isso é evidentemente uma tendência 
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universal. Apesar disso, a maioria das pessoas costuma se empenhar em atividades 

convencionais que convergem com as normas oficiais.  

Na visão de Becker (2008), o compromisso que o indivíduo assume com 

linhas convencionais de ação seria, no fundo, resultado de uma sequência de 

comportamentos executados no passado. É mais vantajoso agir convencionalmente 

depois que assumimos rotinas institucionais, temos uma fachada e um papel social 

que pode ser afetado pelo desvio. É por isso que, de modo geral, as TJs não 

frequentarão boates e babás evitarão cheirar cocaína, pelo risco de perder o 

emprego e a reputação. É preciso acrescentar um detalhe: a submissão a 

determinado conjunto de regras será acompanhada da sujeição a padrões 

emocionais correspondentes. 

A tendência, segundo Becker (2008), é que a nossas vidas se desenvolvam 

de maneira a gerar níveis crescentes de compromissos com as regras 

convencionais. É assim, naturalmente, com as Testemunhas de Jeová que 

organizam seu dia a dia com base nas rotinas institucionais da igreja. Os indivíduos 

que rompem com esses compromissos convencionais, obrigatoriamente, terão que 

lidar com os efeitos que essa situação vai produzir. Sobretudo, quando assumem 

carreiras desviantes. Esses efeitos são amenizados quando temos pouco a perder, 

somos cínicos ou dispomos de meios de neutralização. 

O Fórum fornece vários meios de neutralização, o que é esperável de um 

grupo desviante. Na apresentação dos novos membros, percebemos como a 

identificação e os elogios ajudam a neutralizar a sensação de culpa e a criar um 

ambiente de acolhimento. Para que o processo de mudança da autoimagem se 

aprofunde, é indispensável que os desviantes elaborem justificativas para suas 

novas práticas. 

Em parte essas justificativas se amparam, como bem observou Becker 

(2008), em ideologias cuja principal função é dar aos outsiders motivos plausíveis 

para que se sintam moralmente respaldados. É importante acrescentar que além de 

produzir alívio psíquico, também funcionariam de modo a aplacar dúvidas, mudando 

a perspectiva valorativa que o sujeito tem do mundo. Trata-se essencialmente de 

uma ação política. Outra coisa importante para Becker é o fato de que os grupos 

desviantes oferecem conhecimentos sobre como agir em diferentes situações que 
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envolvam impositores de regra. Disseminando táticas e estratégias de ação entre 

seus membros. A tendência é que membros mais velhos facilitem as coisas para os 

novatos contando relatos de experiências pessoais. 

Alertar a família a respeito de problemas da religião, por exemplo, é uma 

preocupação recorrente entre os foristas. Essa questão se tornou um tema bastante 

discutido entre eles. Sugestões sobre como lidar com membros da família podem ser 

obtidas no Fórum. Uma delas é evitar conflitos abertos que possam criar rejeição e 

dar a impressão de mudança negativa de caráter, como conta abaixo TJ Moderado: 

 
Aprendi que somente temos bons resultados se a realidade sobre a 
“verdade” nos torne melhor como pessoa, cônjuge... Se cair no laço de ficar 
debatendo, com raiva ou crítico demais, aumentará mais ainda a barreira 
mental em seu lar. Quando as pessoas que amamos passam a notar 
melhoras, independente de fazermos tudo o que o escravo que manda nos 
diz, então passam a refletir. Isso é automático, pura psicologia. A própria 
torre usa esse argumento para atrair incautos. Faça o mesmo...

135
 

 

A ideia de plantar a dúvida é comumente defendida como forma de quebrar a 

resistência. Muitos relatos dão conta da tenacidade das TJs que sempre procuram 

refutar qualquer argumento que seja contrário às doutrinas religiosas. Uma 

estratégia é demonstrar o quanto se tornou uma pessoa feliz depois que saiu da 

religião, e que as coisas estão dando certo: 

 

Pra mim não funcionou a técnica de plantar a semente da dúvida. 
Refutaram todos os meus argumentos irrefutáveis com discursos ridículos. 
Então, venho seguindo mais ou menos o conselho do TJ Moderado... 
mostrando a todos o quanto estou feliz, o quanto estou tendo de sucesso... 
coisas que eles acreditam impossível de se ter longe da torre. Esperam que 
o dissidente seja uma pessoa amargurada e rancorosa, que tenta a todo 
custo arrancar as pessoas de dentro do Salão. Não estão vendo isso na 

minha pessoa...
136

 

 

Outra saída pode ser a de combinar a dúvida com carinho, paciência e 

sutileza, como aconselha Carminha: 

 

Meu marido nunca foi TJ, então de vez enquanto ele me questionava sobre 
alguma incoerência da torre e eu também vinha com os argumentos 
ridículos que só fazem sentido pra quem tem o cérebro lavado pela torre... 
por isso também acho que com esposa/marido tem que ter muita sutilidade, 
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senão TJ acha que é perseguição e não abre a mente. Faça como já foi 
aconselhado aqui e no salão, “ganhe sua esposa”, seja carinhoso, 
atencioso... não há mulher que resista e isso vai aproximar mais vocês. Ah! 

E seja paciente também.
137

 

 

Pascoal Naib, membro fundador do Fórum, argumenta que o ponto de partida 

para uma TJ ter dúvidas são as experiências negativas, como as decepções na 

congregação. O que reforça a ideia de Berger sobre a alternação ser favorecida em 

momentos emocionalmente dolorosos: 

Eu ainda penso que para uma Testemunha de Jeová começar a duvidar 
deverá ter passado por algo pessoal que afetará sua forma de ver o mundo. 
Uma decepção na congregação, uma injustiça, um problema pessoal. Não 
existe (dentro da Torre) para pessoas com dificuldades apoio sincero e 
correto, existe sim críticas e punições e é justamente nessas ocasiões que 
muitas TJs despertam que o mundo lá não é perfeitinho e ficam por assim 
dizer, sensíveis e curiosos a certas coisas que são proibidas.Depois disso 

todo o material mais racional da dissidência começa a fazer efeito!
138

 

 

Um dos mecanismos de neutralização mais importantes é a ressignificação. 

Tratei anteriormente do problema do estigma e de como sua associação direta com 

o desvio produz efeitos sobre a imagem. O rótulo negativo tende a ser reforçado 

através de palavras depreciativas. Elias (2000) demonstrou como o uso de 

palavrões é uma arma usada por grupos estabelecidos para inferiorizar outsiders. 

Trata-se de um elemento importante para compreendermos os mecanismos da 

estigmatização grupal. Os grupos estabelecidos terão êxito no processo de 

estigmatização sempre que estiverem numa situação vantajosa de poder. 

Os estabelecidos, por sua vez, tiram proveito das assimetrias de poder e das 

posições privilegiadas de seus membros. Não é por acaso, diz Elias (2000), que 

quanto maior é essa discrepância mais intensa acaba sendo a desonra e o desprezo 

imputados aos outsiders. O opróbrio pode chegar a níveis quase absolutos como o 

que acontecia com os párias da Índia, os barakumins do Japão e os negros no 

regime de apartheid. Taxar os outros com marcas de inferioridade é artifício para 

manutenção de privilégios. Um marcador social da distinção. 

Grupos estigmatizados sofrem com o uso de termos pejorativos e com a 

desonra grupal. Termos como bicha, sapatão, puta, gringo, crioulo, entre outros, são 

usados para inferiorizar grupos outsiders. Entre as Testemunhas de Jeová a 
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expressão apóstata carrega uma carga negativa muito forte. A capacidade de atingir 

moralmente os indivíduos, de causar constrangimento e envergonhá-los, entretanto, 

variará de acordo com o grau de desigualdade de poder entre os grupos. 

Elias (2000) percebeu que a fragmentação e o isolamento dos indivíduos 

outsiders são decisivos para inviabilizar qualquer possibilidade de reação. As 

relações de poder entre estabelecidos e outsiders, porém, não é estática. Ela não 

pode ser expressa em termos absolutos. Cabe ao sociólogo compreender como 

operam a “força relativa dos jogadores”, seus empuxos e efeitos recíprocos. 

Segundo Elias (2008), o poder deve ser entendido como uma relação cujo nível de 

eficácia e extensão muda de acordo com os participantes. Tal concepção retira 

qualquer traço substancial do poder. As figurações, portanto, são dinâmicas e estão 

sujeitas a diferentes composições, tal qual uma balança é passível a reequilíbrios. 

Em situação de profunda assimetria como as relações entre senhor e escravo, por 

exemplo, os instrumentos de controle e depreciação moral atingem níveis 

extremados. 

 A existência de uma comunidade virtual das ex-TJs criou as condições para 

quebrar o isolamento dos outsiders. Esse foi um passo fundamental na superação 

do problema da anomia. Com a criação do grupo virtual, os dissidentes conseguiram 

estabelecer uma interação regular, elaborar uma nova autoimagem e “espírito 

coletivo”. A internet foi decisiva nesse processo, como afirma o TJ Curioso: 

 

WATCHTOWER ESTÁ APAVORADA COM A DIVULGAÇÃO EM MASSA 
DE TODAS AS FALCATRUAS, ENSINOS DETURPADOS E 
INCOERÊNCIAS NAS SUAS PRÁTICAS ATRAVÉS DOS MEDIA, 
INTERNET E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. Ela sabe que assim, 
como uma barragem quando entra no ponto de rotura é difícil de segurar as 
águas armazenadas, da mesma forma com o advento da internet, e por 
consequência das redes sociais (facebook, fóruns, blogs, etc.), as verdades 
sobre ela são difíceis de segurar. Lembro-me de quando era publicador 
não-batizado, fazia-me confusão ouvir falar sobre apostasia e livros e 
escritos de apóstatas. Perguntava para mim mesmo, o que poderia ser que 
estas pessoas escreviam sobre a Organização assim tão perigoso para nós 
não podermos ler, com o risco de ficarmos afetados por eles. Naquele 
tempo, não havia internet e por isso, quem quisesse se expor aos apóstatas 
teria que comprar livros e/ou folhetos produzidos por outras denominações 
religiosas contra nós. Acontece que hoje em dia, com um simples “clic”, 
podemos na privacidade do nosso lar, pesquisar sobre a religião, escutar e 
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ler argumentos prós e contras e chegar às nossas próprias 

conclusões.[...]
139

 

  

Os apóstatas são chamados de traidores de Jeová, divulgadores de ensinamentos 

falsos e adoradores fingidos. As TJs creem que em cada um de nós há uma 

tendência pecaminosa que deve ser superada, mas que tomou conta dos apóstatas. 

Eles são vistos como um estorvo à fé, um risco de contaminação à Congregação. 

Satanás, o Diabo, é identificado como o primeiro apóstata da história. 

Enganou Adão e Eva com ensinamentos falsos que resultaram numa cadeia de 

acontecimentos indesejáveis para os seres humanos. As outras religiões e os 

dissidentes da TJ são encarados, portanto, como semeadores da apostasia e 

identificados como o Anticristo. O apóstata não é apenas um antagonista das TJs, 

mas um inimigo do próprio Deus. São responsáveis por desviar as pessoas do 

caminho da verdade e da vida eterna com mentiras. O alerta do Escravo Fiel e 

Discreto é bastante claro: 

 

[...] Alguns professos cristãos tinham adotado ensinos falsos; ainda assim, 
continuavam fazendo parte da congregação. À primeira vista, esses 
apóstatas talvez não parecessem diferentes dos outros irmãos na 
congregação. Mas sua apostasia representava um grande perigo para os 
cristãos fiéis. Esses lobos em pele de ovelha começaram a ‘subverter a fé 
de alguns’. (2 Tim. 2:16-18) Mas Paulo tinha certeza de que Jeová via além 
do óbvio. Ele sabia como Jeová tinha lidado com Corá e seus apoiadores 
séculos antes. [...]

140
 

  

 Dirigentes da Igreja costumam incitar ódio contra os dissidentes. Num 

Congresso de Distrito na Dinamarca, em 2013, as ex-Testemunhas de Jeová foram 

chamadas de “cobras venenosas e vírus mortais”. O caso ganhou repercussão na 

mídia do país e deu vida a um processo judicial com base na acusação de 

racismo.141 Segundo os relatos, essas práticas são frequentes. Os dissidentes são 

vilanizados, retratados como pessoas violentas e abjetas. Podemos imaginar, então, 

as dificuldades de se lidar com o rótulo de apóstatas e os resultados práticos desse 

estigma. 
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Exatamente isso. Fui condicionado por anos, minha vida inteira a 
pensar: Apostata é um cara ruim que deixou de servir a Jeová agora quer 
tirar todo mundo da adoração verdadeira... e fazem a gente acreditar que 
são o pior lixo que existem. Que não tem alma, objetivo, que são 
amargurados, golpistas sabem a verdade e ensinam mentira. Se voltam 
contra Deus. Quer pecado mais grave que esse? Infelizmente esse é um 
resquício que sobra do que me foi ensinado. Não há sabão que limpe essa 

lavagem cerebral tão facilmente.
142

 

  

  Diante desse cenário, membros do Fórum deram conotação política e crítica à 

apostasia. Antes de qualquer coisa eles se autodenominam dissidentes da Torre de 

Vigia, que é tratada como inimiga. Parte desses dissidentes é formada por 

indivíduos que deixou a religião, enquanto a outra parte é de infiltrados. 

 A perspectiva adotada é a de desmascarar as políticas autoritárias da Torre, 

apontando os riscos que as pessoas correm com a religião. A alienação parental, as 

questões relacionadas a transfusões de sangue, os encobrimentos dos crimes de 

pedofilia, a prática de segregar os ex-membros, a estigmatização do ensino superior, 

o discurso de ódio, os erros proféticos e os encobrimentos de fatos históricos 

comprometedores são algumas questões que eles pretendem combater. 

 Os dissidentes construíram uma espécie de subcultura com entendimentos 

sobre temas específicos, possuem o mesmo inimigo, linguagem, problemas e 

atividades desviantes. O processo de reconstrução da autoimagem dos dissidentes 

passa, dialeticamente, pela desconstrução da imagem das Testemunhas de Jeová e 

do Corpo Governante. Como um jogo de espelhos. 

 O Corpo Governante, que representaria Jeová na Terra, é retratado como 

opressor: 

Engraçado que a Bíblia diz que Jesus se apresentaria qual pastor, ele traria 
a paz que tranquiliza a alma e ameniza a dor. O que estes do CG fazem é 
só oprimir o povo, eles não entendem que as pessoas se afastam da 
Organização e não de Deus, eles condicionam paz a Serviços Sagrados e 
limitam a vida das pessoas. A manipulação contribui para que as pessoas 

sejam bitoladas a ponto de renegar a si mesmo.
143

 

 

 O suposto desinteresse do Corpo Governante em relação ao dinheiro e aos 

bens materiais também é duramente questionado. As orientações para que os fiéis 
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doem prêmios pagos por seguro, títulos públicos, ações, e façam testamento 

fideicomisso para Sociedade Torre de Vigia, em detrimento de suas próprias 

famílias144, estão entre os principais alvos de crítica. 

 Essa tentativa de se apoderar da herança contrasta com aspectos 

importantes da doutrina religiosa. Como a ideia de que a Organização de Jeová 

possui desapego pelo dinheiro, e que isto seria prova de sua excelência moral. 

Basta lembrar que, segundo Rutherford, o capitalismo é um dos instrumentos do 

Diabo. Outro detalhe curioso é que, de acordo com a profecia de 1914, estamos na 

iminência do fim do mundo. De que maneira se justificaria, então, a apropriação 

dessas heranças pela Torre? 

 As práticas de arrecadação de dinheiro se tornariam mais abertas nas últimas 

décadas. Contudo, vale ressaltar que as Testemunhas de Jeová não fazem oferta de 

dízimo, nem coleta. A venda de revistas e livros para os membros da igreja – que 

depois são repassadas no trabalho de campo – representa umas das principais 

fontes de arrecadação. Como vimos anteriormente, o trabalho de campo é 

racionalmente controlado. Cabe a cada membro associado declarar a quantidade de 

horas trabalhadas mensalmente. A Torre possui um exército com milhões de 

trabalhadores não remunerados a sua disposição. 

O forista Expioneiro discorre, abaixo, sobre o uso do dinheiro arrecadado: 

 

Fazem isso porque sabem que muitas ovelhas têm o coração sincero, e que 
acham que estão realmente ajudando a “obra”. Mas a verdade conhecemos 
bem, usam o dinheiro das caixinhas para benefícios próprios, Warwick e 
aquela mega construção, acham que o dinheiro daquele local brotou do 
chão? Quando frequentava o salão fui instruído a dar mensalmente uma 
quantia X decidida por mim mesmo, era um contrato entre mim e deus disse 
meu instrutor. Isso nada mais é do que manipulação, a pessoa passa a crer 
que está ajudando a obra de deus, quando na verdade olhando claramente 
estamos apenas subsidiando obras gigantescas e esses fanfarrões dessa 
seita, que usam e abusam do dinheiro suado daquela caixinha do salão a 
seu bel prazer. Você que é testemunha ativa, já pensou como é usado o 
dinheiro das caixinhas? afinal são várias. Muitas religiões usam o dinheiro 
que tem para fazer projetos sociais, e eu nunca vi TJ com proposta de um 

projeto assim.
145
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 Os dissidentes também colocam dúvidas sobre o estatuto religioso das 

Testemunhas de Jeová quando a consideram uma seita. Não é uma ideia unânime, 

naturalmente, mas parece ser majoritária146. O que funciona, por conseguinte, como 

mecanismo de estigmatização da religião. Repousa sobre as seitas a aura de 

obscuridade; geralmente descritas como grupo religioso que rompeu com uma 

organização de maior tamanho e adotou culto e ritos diferentes. Elas seriam 

marcadas pelo forte apelo emocional; a ascendência de uma liderança carismática; 

o controle dos membros por meio da doutrinação e pelo incentivo ao distanciamento 

de pessoas fora do grupo. 

 Os comentários do Estudante da Bíblia ilustram bem essa história: 

 

São uma seita, e na minha opinião, a mais bem estruturada dentre todas 
elas, mais até do que os Mórmons, Cientologistas e Adventistas. As 
Testemunhas de Jeová seguem sim os ditames de uma liderança humana, 
são exclusivistas, vítimas de um poderoso controle mental, desincentivam a 
liberdade de pensamento, separam famílias e condenam/destratam com 
rigor a todos os que saem. Todas estas características mais do que 
evidenciam: a Torre de Vigia é uma organização que se encaixa muito bem 
na descrição de uma seita religiosa, não importa o quanto neguem este 

fato.
147

 

  

Há quem defenda que as TJs são uma espécie de seita adventista que teria 

resultado do Reavivamento Americano do século XIX, contrariando os ensinamentos 

do Corpo Governante de que as TJs restauraram o cristianismo primitivo. Como 

vimos no segundo capítulo, Charles T. Russel frequentou a religião adventista. Ele 

inclusive reconheceu a importância desse fato na sua formação teológica e 

compreensão bíblica. Daí essa associação. 

Uma acusação curiosa é a de que as TJs seria uma seita satânica. Ela não 

goza de ampla aprovação, devo frisar, mas algumas pessoas acreditam que 

realmente essas coisas estão interligadas. As profecias apocalípticas falsas como a 

de 1914 e os ensinamentos religiosos que vão de encontro à Bíblia seriam os 

indícios, já que a tarefa primordial de Satanás, dizem, é afastar os seres humanos 

de Deus. O raciocínio inverte o discurso religioso oficial como os papéis atribuídos 
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ao Corpo Governante. Este deixa de ser o representante de Deus na Terra para se 

transformar num agente satânico. 

Outra coisa que corroboraria essa tese seriam alguns elementos 

comprometedores na biografia dos líderes da religião. Charles Russel, por exemplo, 

é acusado de charlatanismo por ter vendido trigo sagrado148 e, supostamente, ter 

sido membro da maçonaria149. As alegações se baseiam nos discursos feitos por 

Russell na sede da Maçonaria em Pasadena150 e no túmulo em forma de pirâmide 

onde foi enterrado e que podemos ver na imagem abaixo: 

 

 

Tumulo de Russell. 
Fonte: http://manualdomacom.blogspot.com.br/2015/09/o-tumulo-de-charles-russell.html 
 

Esse tema, entretanto, divide opiniões. Alguns, como o forista Ellipsis, acham 

“certo e líquido” o envolvimento de Russell com a Maçonaria: 

 

[...] Era Russel um maçon? Para mim não fica qualquer dúvida: SIM! Este 

livro
151

 revela muita informação relativa à ligação do Russell à maçonaria, 
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Tratei disso no segundo capítulo. 
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A Maçonaria, no imaginário popular, é alvo de inúmeras teorias da conspiração: a morte do Papa João Paulo I 
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ao satanismo e a grandes acontecimentos políticos.  
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http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=13426 
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O livro citado se chama Bloodlines of Illuminati, de Fritz Springmeier.  
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às sociedades secretas em que ele cresceu e participou. A ligação dele com 
os Illuminatie... aqui fiquei verdadeiramente pasmo era um Satanista 
importante tendo adquirido um cemitério em Pittsburgh onde, desta forma, 
poderia escoar os sacrifícios humanos que ele e seus companheiros 
realizavam. Também é deixado claro no livro que a STV participa na 
construção de Uma Nova Ordem Mundial, que é um dos objetivos dos 

Illuminati.
152

 

 

Alguns acreditam que o fundador das TJs era apenas um simpatizante da 

Maçonaria. Essa é a opinião de Sherazade: 

 

Fica difícil saber se Russel era ou não maçom, por esta ser uma sociedade 
secreta. Mas mesmo ele não tendo sido, o fato é que nem mesmo ele sendo 
uma simpatizante da maçonaria é admitido por uma TJ. Mas um 

simpatizante fica claro que ele era.
153

 
 

 Muitas questões comprometedoras são levantadas contra a Sociedade Torre 

de Vigia. Entre elas sua associação com a ONU154. O que não seria nada demais 

não fosse sua veemente defesa de neutralidade política e os ataques históricos que 

desferiu contra a ONU – vista pelas TJs como uma instituição satânica. 

Os dissidentes questionam também a postura da Torre em relação aos casos 

de pedofilia e abusos sexuais. As principais críticas dizem respeito a uma suposta 

conivência burocrática com esses crimes. Orientações seriam dadas aos anciãos 

para que esses crimes sejam tratados internamente, sem a intervenção das 

autoridades seculares. 

As denúncias a tais crimes se multiplicaram nos últimos tempos ao redor do 

mundo, levando a ações mais duras de governos, ONGs de proteção a vítimas de 

violência e uma crescente exposição na mídia. Em 2002, o jornal New York Times155 

noticiou um caso, de grande repercussão, envolvendo o ancião Bill Bowen que 

apresentou uma denuncia à Sociedade Torre Vigia sobre um colega ancião que teria 

abusado sexualmente de uma criança. A Sociedade procurou abafar o caso e Bill se 

viu desolado. Tal reação o levou a renunciar ao cargo de ancião e a criar um grupo 

para investigar as práticas de abuso sexual na igreja. Não tardou muito para que 

fosse desassociado. 
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Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=4489&st=0&sk=t&sd=a&start=15 
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Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=4489 
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O documento de desfiliação pode ser encontrado no endereço: http://www.un.org/en/search/index.shtml 
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Matéria do jornal:http://www.nytimes.com/2002/08/11/us/ousted-members-say-jehovah-s-witnesses-policy-

on-abuse-hides-offenses.html 
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Segundo as regras da Torre, para que a acusação a uma TJ seja formalmente 

aceita, é preciso que esteja amparada no depoimento de pelo menos duas 

testemunhas. O que dificulta, consideravelmente, a apuração de casos. Outro fator 

importante é que abusadores mudam de congregação para evitar a má exposição e 

possíveis atritos, muitas vezes sem que os anciãos de sua nova congregação sejam 

avisados. 

Isso aconteceu com a norte-americana Candace Conti, abusada aos 9 anos 

de idade por Jonathan Kendrick – membro respeitado de uma congregação na 

cidade de Fremont, Califórnia. Os abusos costumavam acontecer durante o trabalho 

de pregação de “porta em porta”, momento que Kendrick encontrou para levar a 

menina para casa sem que os pais desconfiassem. Ela conta que isso aconteceu 

durante vários meses por um período de aproximadamente dois anos e que cresceu 

isolada do mundo, presa à crença de que as pessoas fora da organização eram 

ímpias e na expectativa do fim do iminente fim do mundo. 

Já adulta, Candace encontraria o nome de Jonathan Kendrick numa lista de 

pedófilos. As informações na internet diziam que tinha molestado outra criança. Essa 

descoberta fez com que se sentisse culpada por não ter contado sobre o que lhe 

havia acontecido, de modo a evitar outros casos de abuso. Tomada por um 

sentimento de justiça, decidiu relatar sua experiência aos anciãos que, porém, não 

foram receptivos à denúncia e exigiram que provasse o que dizia por meio de duas 

testemunhas. 

Candece, então, resolveu procurar ajuda da polícia e processar a Sociedade 

Torre de Vigia. O advogado Rick Simmons que a representou tinha larga experiência 

com esse tipo de crime, havia trabalhado em casos semelhantes contra a Igreja 

Católica, o que deu novos contornos ao processo. O curioso é que antes dos abusos 

praticados contra ela ocorrerem, os anciãos já sabiam que Kendrick era pedófilo. Ele 

já tinha molestado sua própria enteada e confessado aos anciãos. Não houve 

punição legal, apenas perda do cargo de liderança religiosa. A polícia e os membros 

da congregação sequer chegaram a ser alertados. Quando perguntado no tribunal 

por que não tornou público o acontecimento, um ancião disse que seguia uma regra 

da Organização. 
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A preocupação evidente da Torre em evitar a publicização desses casos é 

devido ao medo de processos judiciais e de publicidade negativa. Em 2012, a 

Sociedade Torre de Vigia foi condenada a pagar 15 milhões de dólares em 

indenização a Candace. Com a publicidade e o alcance midiático que a história 

tomou vários outros casos vieram à tona156. 

Histórias semelhantes eclodiram em outras partes do mundo. Na Austrália 

uma investigação trouxe ao conhecimento público1006 casos de abuso sexuais de 

TJ não revelados, de 1950 até os dias atuais157. Todos esses tratados internamente 

por meio da abertura de tribunais judicativos ou de outros procedimentos 

burocráticos. Muitas vezes as vítimas e os abusadores eram obrigados a ficar frente 

a frente. O que é relatado pelas vítimas como algo extremamente constrangedor e 

traumático. 

Dissidentes organizados no Fórum consideram que uma de suas tarefas é 

alertar as TJs sobre a política adotada pela Torre em casos de abuso sexual. Em 

geral, as TJs desconhecem essas histórias e não imaginam os riscos que podem 

estar correndo. Kaarlo Luhtanen fala sobre a falta de conhecimento: 

 

Meu Deus! Como é horrível isso. A pedofilia é algo bem gritante na Torre. O 
pior é que a maioria das Testemunhas de Jeová não tem conhecimento 
disso, vemos isso pelos comentários de um post recente no facebook. O 
pior é que elas são brutalmente alienadas, pois chegam até mesmo a por a 
mão no fogo pela Torre de Vigia, achando que não existe forma alguma 

casos de pedofilia na Torre.
158

 

 
O forista Curioso D + ressalta a importância do Fórum: 
 

Obrigado a todos, mas não fiz nada. Vocês é que fazem salvando crianças 
e adultos dessa seita ao fazê-las abrir os olhos. Esse fórum é muito 
importante em relação a isso, e se houver jovens que acessam e que leem 
a isso, e já foram ou estão sendo abusadas, que não deixem de denunciar 

na POLICIA para que ela e outras crianças não sofram o mesmo.
159

 

 

O Fórum não funciona apenas como caixa de ressonância dos casos 

noticiados pela mídia. É também um espaço de trocas de experiências sobre abusos 
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A história de Candace foi amplamente noticiada pela mídia norte-americana. O canal de televisão ABC fez 

uma matéria importante em um de seus telejornais, que pode ser vista acessando esse endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx2VxqMrPGk  
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A rede de notícias CNN deu destaque ao caso:https://www.youtube.com/watch?v=7r1xmVaZiA0 
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 Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=16723 
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e assédio. Algumas pessoas relatam suas vivências, como a forista Lininha, que 

começou a ser assediada aos 12 anos por um rapaz de 18 anos de sua própria 

congregação. Ela conta que tinha uma queda por ele, mas que na época era 

bastante ingênua e certinha. Depois de muito assédio, aos 13 anos acabou 

cedendo. Os encontros aconteceram na casa em que ele trabalhava e também na 

sua, quando a família não estava. A experiência lhe renderia humilhação pública e 

um trauma: 

 

Sim, eu, criança com 13 anos (e naquela época, uma criança era muito 
mais inocente, não tinha computador, informação...) passei por uma 
comissão judicativa, fui considerada CULPADA, fui repreendida 
publicamente, fui exposta e fizeram de minha vida um inferno. Eu tinha 13 
anos. Eu sinto vontade de chorar ao escrever tudo isso, mas meu marido 
está ao meu lado e não quero que ele leia, que ele saiba disso em 
detalhes... Eu tinha 13 anos, e além de ter sido vítima, era a vadia da 
história. Ele também foi apenas repreendido. Meus pais nunca foram 
orientados a denunciá-lo. MAS O QUE ELE FEZ ERA E CONTINUA 

SENDO CRIME!!! Se fosse com minha filha, eu denunciaria sim.
160

 
  

Lininha se sente injustiçada ao lembrar que toda culpa recaiu sobre ela e que 

o rapaz continuou a frequentar festinhas como se nada tivesse acontecido. Na sua 

visão, a religião é machista e protege criminosos. Após os acontecimentos fora 

obrigada a enfrentar a vexação, as idas para sala B, os olhos marejados de tristeza, 

a vergonha e a culpa. A descoberta do Fórum a ajudou a superar esse trauma: 

 

E ele continuava indo às festinhas e sorrindo, porque além de protegerem 
um criminoso, eram machistas, e a culpada de tudo era eu. Eu era 
apaixonada por ele, fui até os 18 anos. Nunca mais falei com ele. Ele 
tentou, eu tinha 18 anos quando ele tentou, eu não fui. E hoje eu me dou 
conta de quão vítima eu fui desta organização pervertida que protegeu um 
criminoso, que me condenou, que me destruiu. Estou afastada há 7 anos. 
Foi este site quem me ajudou a me libertar. Hoje venho aqui contar que eu 
fui vítima, não apenas das mentiras e enganos, mas da perversão desta 

organização maldita.
161

 

 

 

4.4 Remodelando os sentimentos 
 

Até aqui vimos como as experiências emotivas e a autoimagem dos 

indivíduos foram afetadas por um sistema de controle íntimo e um senso de 
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moralidade. Berger (1983) nos ajuda a perceber como a perda do reconhecimento 

social, de maneira repentina, cria dificuldades para a manutenção da antiga 

identidade e da autoestima dos desassociados. No primeiro momento, a tendência é 

que indivíduos desviantes percam suas referências e que sejam afetados quando os 

outros o veem de maneira negativa e desprezível. Não seria, por acaso, que muitas 

vezes os condenados acabam se comportando da forma como se espera que se 

comportem. 

Segundo Berger (1983), não se trata de uma “desintegração da 

personalidade”, mas de um processo de reintegração parecido com o da aquisição 

da antiga personalidade. As nossas vidas estariam sujeitas às dinâmicas de 

reconhecimento e não reconhecimento. Cada indivíduo se encontra no interior de 

sistemas de controle social, de um campo semântico moral específico e seus 

padrões emocionais. O reforço dos laços íntimos, assim como a intensificação do 

controle e gerenciamento expressivo, é um passo importante para a valorização da 

identidade. 

Hochschild (2013) alertou para o fato de que no senso comum os sentimentos 

e a experiência emotiva aparecem como algo instável e imprevisível. A vida social, 

por outro lado, revelaria uma realidade mais estruturada. A vida psíquica e 

emocional dos adultos podem ser examinadas com base na ideia de convenções de 

sentimentos ou regras emocionais. Por que, então, via de regra, nos sentimos tristes 

em enterros e felizes em festas? 

Essa questão pode ser respondida à maneira goffmaniana, ou seja, a partir de 

práticas de controle expressivo desempenhadas pelos atores sociais em situações 

de interação, que permitiriam estabelecer convergência com as regras sociais. A 

ideia é que ajustaríamos a forma como exteriorizamos nossos sentimentos, de 

acordo com as convenções e palcos sociais. Essa perspectiva está voltada para 

concepção de um ator que está empenhando em negociar o sentido e a 

expressividade da sua performance. 

Hochschild (2013) vê em Goffman uma ênfase ao “situacionismo”. Trata-se de 

uma abordagem situada no interregno entre a estrutura e a ação, mais preocupada 

em compreender o comportamento dos indivíduos durante encontros sociais. Caso 

desejemos avançar na compreensão da experiência emocional dos participantes da 
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comunidade afetiva, precisamos adentrar num nível mais profundo de 

gerenciamento emocional. Por mais valiosa e rica que seja a abordagem do 

gerenciamento de impressões, ela não permite que avancemos para uma dimensão 

mais profunda. 

Hochschild (2013) usa o exemplo de um ator que se prepara para interpretar 

determinada peça de teatro. Ele pode, por exemplo, seguir uma técnica de atuação 

típica à escola inglesa, preocupada em pequenos detalhes expressivos da 

personagem como a sua aparência. Outra opção, porém, é adotar uma técnica de 

“atuação profunda” tal qual a escola americana ou o método Stanislavsky, que 

forneceriam ao ator as condições para desenvolver, em si mesmo, os pensamentos 

e emoções das personagens. A perspectiva do gerenciamento emocional, portanto, 

mira a compreensão para [...] “aquilo que as pessoas tentam sentir e não, como no 

caso de Goffman, para aquilo que tentam aparentar que sentem.” (HOCHSCHILD, 

2013, p.184) 

Estamos falando de algo que não pode ser reduzido ao simples controle das 

emoções. O termo usado por Hochschild (2013) é trabalho emocional, que deve ser 

entendido como a tentativa de alterar o grau de intensidade ou a qualidade de 

determinada emoção. É importante deixar claro que estamos falando do 

gerenciamento, isto é, da tentativa empreendida por um sujeito de remodelar, fazer 

surgir ou suprimir seus sentimentos. Esse assume papel ativo e reflexivo no 

processo, que não é necessariamente exitoso. Os tipos mais gerais de trabalho 

emocional, a evocação e a supressão são fundamentais para que os membros da 

comunidade afetiva possam superar a humilhação e os sentimentos de culpa. 

Uma questão que aflige muitos desassociados e dissociados é a superação 

da influência que a religião continua a ter sobre suas vidas após o desligamento. A 

memória é elemento chave nesse processo. Ela não é estática, sendo passível a 

ressignificações. A experiência do gerenciamento profundo das emoções passa 

também pela reconfiguração semântica da memória. Vejamos o que diz a forista 

Maria sobre o assunto: 

 

O meu “sonho” é desligar-me completamente da Torre, quer dizer 
emocionalmente porque as memórias da infância e de quase 30 anos não 
se apagam, seria como apagar a minha vida. Sei que no meu caso, alguns 
dos meus problemas e traumas existiram na mesma se não tivesse sido TJ. 



196 

 

Simplesmente estar na Torre agrava-os, há pessoas mais sensíveis ao 
controlo mental que eles exercem. Não tenho família nem amigos na Torre 
e quase nunca me cruzo com TJ conhecidas. Então porque insisto? Que 

vício é esse de andar todos os dias no fórum português?
162

 

  

Como perder a memória seria uma espécie de “assassinato biográfico”, 

ressignificar a própria história de vida parece ser caminho menos complicado. A 

convivência no Fórum acaba contribuindo para que seus membros aprendam 

gradativamente a lidar com seu passado. Entrar em contato com livros e músicas 

religiosas ou até mesmo participar de alguma reunião na igreja costuma despertar 

sentimentos adormecidos. A maneira como os indivíduos lidam como a situação 

varia. 

 

Galera, eu tenho que compartilhar com vcs o que me aconteceu ontem no 
último discurso de sábado no congresso onde foi lançado o DVD para as 
crianças, quando foi tocado aquele cântico 120 e depois terminou com o 
cântico 89 e a oração emocionada do irmão não pude conter as lágrimas, 
chorei emocionado no final assim como muitos outros presentes, concluí 
que a minha emoção foi uma mescla de sentimentos, como eu nasci na 
''verdade'' eu lembrei do meu tempo de criança, do meu pai (ancião já 
falecido), da minha mãe que ainda me enche saco pra servir mais a Jeová, 
outro fator emotivo também foram os cânticos, como alguns me emocionam 
e me trazem recordações agradáveis! acho que isso acontece devido a eu 
ser músico e ter uma sensibilidade musical à flor da pele. Não me arrependi 
de ter chorado, me fez até bem! Apesar de saber da grande farsa que é a 
Torre e não me declarar mais como TJ, essa minha emoção foi inesperada 
mais ao mesmo tempo gostosa. Ah! e nesse “belo” congresso tive a alegria 
de encontrar por acaso um forista, já velho conhecido, o Castal!!Castal!! 

aquele abraço.
163

 

  

Hochschild (2013) argumentaria que o trabalho emocional pode ser facilitado 

a partir da influência do grupo sobre o indivíduo. Desse modo, a tentativa de sanar o 

desacordo entre o que sinto e como quero me sentir passa a ser um trabalho 

coletivo. É importante perceber que o gerenciamento emocional poder ser um ato 

rápido, feito do indivíduo para o indivíduo, como também um processo mais 

duradouro. 

Seguindo as ideias de Hochschild (2013), o trabalho emocional pode assumir 

algumas características. A primeira delas é mais cognitiva, porque se basearia na 

tentativa de modificar imagens, ideias e pensamentos associados a certos 
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sentimentos. Quando desassociados e dissociados passam a tratar com 

naturalidade comportamentos antes considerados pecaminosos, como a leitura de 

livros filosóficos e a comemoração de aniversários, desarmam um importante gatilho 

da culpa. Sentimentos estão intrinsicamente associados à internalização de ideias, 

sobretudo quando essas assumem caráter moral. 

O segundo ponto é a linguagem emotiva corporal, que muitas vezes se 

expressaria involuntariamente. É possível, porém, gerenciar nossas lágrimas, 

tremeliques e demais sintomas emocionais. O terceiro fator, diz Hochschild (2013), é 

a manipulação expressiva com a finalidade de mudar nossos sentimentos. Por 

exemplo, chorar, gritar, correr, cantar em voz alta, para criar algum tipo de sensação 

nova. Não se trata, portanto, de um controle expressivo goffmaniano operando sobre 

a fachada, mas de uma ação profunda. Os conselhos do forista sobre como se 

desligar da religião ajudam e ilustram bem essa ideia: 

 

Talvez não saibamos qual o objetivo de nossa vida, ou o porquê de lutar. 
Mas nunca esqueça de que o objetivo da sua vida é fazer o que for 
necessário para você ser feliz! Crie o seu rumo e o seu caminho! Existem 
maneiras de sair da desorganização sem ser a dissociação. Sair por 
inatividade tem sido uma boa alternativa para muitos aqui. Todos os dias de 
manhã eu penso em uma frase, que vi aqui no fórum pelo (Barbosa). Ela me 
da ânimo e força. Lute e vença! Dance e cante! Faça exercícios! Somos 
como escravos libertos! No início a liberdade é assustadora, são tantas 
decisões, pensamentos e planos a fazer; mas com o tempo pegamos gosto 

pela liberdade e não aceitamos mais que nos acorrentem.
164 

 

Alguns importantes exemplos dessa atuação profunda, gerada a partir de 

interações e trocas de experiência no Fórum são os casos que envolvem depressão 

e pensamentos suicidas. Esses se multiplicam nas discussões da comunidade, o 

que nos leva a inferir que o número de pessoas que sofrem do problema e que 

continuam na religião também deve ser alto. 

Os foristas agem como terapeutas uns dos outros: através de conselhos, 

falando sobre suas próprias trajetórias, criando laços afetivos. A forista Leila relatou 

sua experiência com médicos e a sensação agradável de ajudar pessoas que 

sofrem do mesmo problema vivenciado por ela: 
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Em primeiro lugar, buscar ajuda médica e terapia. Acredito ser essencial. E 
junto a isso, buscar estar com amigos verdadeiros e a família. Essa 
aproximação com pessoas que gostam realmente da gente é muito 
confortante e dá sensação de segurança. E tentar se abrir com eles, falar o 
que te machuca, o que te deixa triste. Outra coisa que me tem ajudado 
também é procurar ajudar e ouvir meus amigos que tanto sofreram e ainda 
sofrem por conta da torre. É muito gostosa a sensação de que estou sendo 

importante na vida deles.
165

 

 

O pertencimento a uma “comunidade de destino” parece ter sido fundamental 

para a melhora de Leila, fazendo como que se sentisse útil e capaz de modificar o 

mundo para melhor. O Fórum assume, portanto, a característica de um grupo de 

referência. Nele os indivíduos se autoavaliam, reorientam suas ações, redefinem 

ideias e sentimentos com base nos demais membros do grupo. Os medos são 

questionados e suavizados pela experiência dos outros. 

Como observou Becker (2008), sistemas de controle social operam 

essencialmente por meio da lógica do castigo e recompensa, mas vão bem mais 

além. A sua exequibilidade depende da forma como os indivíduos percebem as 

atividades alvo de controle. Por isso, devemos tratar as carreiras desviantes, antes 

de qualquer coisa, como eventos que transformam as concepções de mundo e as 

experiências emocionais. 

A ruptura com sistemas religiosos possui o agravante de abalar alicerces 

ético-morais e a plausibilidade de um mundo socialmente construído. Berger (1985) 

tratou muito bem desse tema ao considerar o caráter legitimador da religião, que não 

pode ser reduzido a um arranjo de dominação de classe. Ela compreenderia um dos 

mais poderosos mecanismos de naturalização da realidade social, responsável por 

extrair os seus aspectos fortuitos, históricos e humanos. Aquilo que há de 

contingente na vida em sociedade. Os empecilhos encontrados para manutenção da 

plausibilidade do mundo esbarrariam na tentativa de torná-lo subjetivamente 

razoável. 

Para entendermos melhor essa ideia, precisamos considerar que parte do 

conhecimento que adquirimos através da socialização é irrefletido e de natureza pré-

teórica. Isso nos leva a um conjunto de esquemas interpretativos do mundo, 

gramáticas morais e regras de sentimento. Tais crenças são parcialmente 
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sustentadas pela razão. As regras morais, em especial, são fundadas em emoções. 

Um dos exemplos mais destacados é a relação entre a moralidade “primitiva” e o 

tabu, como as crenças culturais na mana (substância da qual a magia é feita 

segundo tribos polinésias), ou na existência de alimentos impuros que, se 

consumidos, podem levar à morte. Os castigos resultantes do tabu não teriam como 

meta a justiça.166 

Berger (1985) é muito claro ao afirmar que uma fissura radical entre um 

indivíduo e determinado mundo social é acontecimento de grande perigo. O 

raciocínio é o de que ele não corre o risco de perder apenas os laços afetivamente 

construídos, mas o mapa que utiliza para se orientar no mundo. Como a ordem é 

condição primeira da vida social, sem coordenadas, ele sofreria a ameaça concreta 

de “se tornar anômico”. 

Os programas institucionais, em geral, agem de modo a imprimir um caráter 

ontológico à realidade. No caso específico das ex-Testemunhas de Jeová, a 

ontologia que ameaça se deteriorar é da ordem do sagrado. O sagrado costumaria 

ser percebido como algo que está além do humano, mas que mantém relações com 

ele. Berger argumenta que a oposição fundamental ao sagrado é o caos, e enfatiza 

que: 

 

[...] O cosmos sagrado, que transcende e inclui o homem na sua ordenação 
da realidade, fornece o supremo escudo do homem contra o terror da 
anomia. Achar-se numa relação correta com o cosmos sagrado é ser 
protegido contra o pesadelo das ameaças do caos. Sair dessa “relação 
correta” é ser abandonado na beira do abismo da incongruência. Não é fora 
de propósito observar aqui que a palavra “caos” deriva de uma palavra 
grega que quer dizer “voragem” e que “religião” vem de uma palavra latina 
que significa “ter cuidado”. (BERGER, 1985, p. 17) 

 

 Precisamos levar em consideração que as experiências de desassociação e 

dissociações aqui estudadas acontecem dentro de um contexto histórico específico. 

Cabe lembrar que o próprio surgimento das Testemunhas de Jeová se deu numa 

conjuntura marcada pela secularização, o individualismo e o aumento da 

reflexividade. Berger (1985) defende que em tal cenário a religião perderia a 

capacidade de legitimar o mundo social em todas as suas esferas. Ela deixaria de 

fornecer o fundamento último da realidade. 
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 Bertrand Russel discute essa questão na obra Ética e Política na Sociedade Humana. 
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Isso levaria ao surgimento do fenômeno da “privatização do sagrado”. 

Segundo Berger (1985), a adoção de valores religiosos passaria a ocupar “espaços 

compartimentados” da vida cotidiana. Um homem de negócios, por exemplo, pode 

guiar-se no campo profissional pelo cálculo racional. Provavelmente usará o mesmo 

expediente quando estiver doente, procurando um médico ao invés de um 

curandeiro. É possível, entretanto, que faça orações diante de situações difíceis ou 

mesmo antes de dormir – como aprendeu quando criança. 

Falamos de uma sociedade plural, qualquer tentativa de estabelecer o 

fundamento último da realidade esbarrará em outros sistemas simbólicos, grupos 

organizados com ideias diferentes e intenções semelhantes. As Testemunhas de 

Jeová, com efeito, é uma religião moderna que pugna contra os fundamentos da 

modernidade. Essa é a sua ambiguidade constitutiva. No núcleo do pensamento 

teológico das TJs está a crença de que a autonomia individual é um mal que pode 

ser curado por meio da obediência irrestrita às leis divinas. Tentativa de reconduzir a 

religião à centralidade, imprimindo um caráter totalizante sobre a vida. 

A Torre não detém o monopólio religioso como a Igreja Católica desfrutou no 

passado. Ela atua num mundo plural, sem os instrumentos necessários para garantir 

submissão aos seus interesses. Berger (1985) enxerga aqui uma situação análoga à 

que acontece no mercado. Os indivíduos não são obrigados a se submeter à 

religião, por mais agressivos que sejam as propagandas e as outras formas de 

pressão social. Em última instância, toda submissão à religião no mundo plural é 

voluntária.  

A submissão entre as TJs opera através de um mecanismo mais sofisticado 

que engloba meios de controles cognitivos e morais, e um sistema de controle 

íntimo. Podemos assim falar da formação de um habitus, isto é, do inculcamento de 

costumes duradouros e de uma competência moral, estética e afetiva. Tal 

internalização, por sua vez, é responsável por práticas de autocontrole associadas a 

sentimentos de vergonha, culpa e embaraço. 

Elias (1994) demonstrou como a consolidação de hábitos duradouros na 

modernidade teve implicações diretas sobre o controle dos impulsos e das emoções. 

O que se traduziu num policiamento dos comportamentos e a elevação do patamar 

da vergonha e culpa. Os níveis de embaraço, vergonha e culpa tendem a mudar de 
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sociedade para sociedade, grupo para grupo, de acordos com aspectos histórico-

culturais e os programas institucionais internalizados. 

Às vezes acontece de sentirmos envergonhados diante de certas pessoas 

enquanto que de outras não. A vergonha está, portanto, diretamente ligada à 

estrutura social. As “razões de moralidade”, afirma Elias (1994), se tornaram 

indispensáveis para condicionar indivíduos a aceitar determinado padrão social. 

Com o inculcamento de hábitos duradouros e consequente modelagem dos 

sentimentos, o comportamento moralmente aceitável se torna automatizado. A 

autoadmoestação diante de comportamentos desviantes é assim percebida 

mentalmente como natural ou fruto de uma decisão individual. 

O gosto, as afinidades eletivas e o senso de moralidade, porém, só adquirem 

uma unidade de sentido quando interligado a um sistema de signos. Essa 

compatibilidade que unifica coisas e pessoas, diz Bourdieu (2011), são orientadas 

pelo habitus que, por sua vez, estaria correlacionado às condições objetivas que o 

engendraram. Bourdieu está preocupado em superar o que ele chama de ilusão 

subjetivista, que limitaria o espaço social às redes de interação. Sua perspectiva 

privilegia as estruturas de relação objetivas que são responsáveis pela forma como 

as interações e representações acabarão assumindo. 

Seguindo essa lógica, as regras de sentimento expressariam as formas de 

pertencimento social. Para Hochschild (2013), elas guardam algumas características 

comuns com os demais tipos de regras, como os padrões de etiqueta em encontros 

de interação face a face. Isso porque definiriam uma zona de conforto que podemos 

trafegar sem que nos sintamos culpados ou envergonhados, livres de embaraços e 

constrangimentos. Como as demais regras, também podem ser quebradas gerando 

consequências diversas. 

Essas regras muitas vezes são latentes, mas não é difícil tomar conhecimento 

delas. Hochschild (2013) diz que podem vir à tona em conversas triviais. Basta 

lembrar que em certas ocasiões afirmamos que temos o direito de ficar com raiva ou 

agradecidos em relação a alguém. Em determinas situações, por outro lado, 

observamos que há um desacordo entre aquilo que esperamos sentir e o que 

realmente sentimos. O que é muito comum nas interações no Fórum das ex-TJs. 
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Nesse tipo de comunidade afetiva os outros assumem a responsabilidade de 

nos alertar sobre os “sentimentos certos”, quando dizem que “não devemos nos 

sentir culpados”, etc. Há aqui uma noção tácita de direito ao sentir. Esses “direitos e 

deveres do sentimento”, na concepção de Hochschild (2013), sinalizariam a 

abrangência das convenções e do controle social. 

Os participantes do Fórum das ex-TJs foram introduzidos a um novo saber 

afetivo. Illouz (2011) argumentaria que esse saber assume a forma de competência 

afetiva. Ou seja, através da capacidade que temos de monitorar sentimentos, 

distingui-los e articulá-los à “ação correta”. Assim como os campos culturais se 

mantêm com base num habitus (Bourdieu) que gera uma competência, isto é, a 

capacidade de apreciar e julgar bens e artefatos simbólicos, os campus afetivos 

representariam a capacidade que temos em mobilizar um determinado padrão 

afetivo. 

Segundo Hochschild (2013), as formas de gerenciamento das emoções estão 

contidas em qualquer perspectiva ideológica – na medida em que esse seria o seu 

“lado oculto”. A ideologia, nessa perspectiva, é encarada como um tipo de 

enquadramento interpretativo. Em outras palavras, é a partir desses enquadres que 

definimos os significados das experiências. A partir do enquadramento, por exemplo, 

as Testemunhas de Jeová se sentiriam culpadas por frequentar festas de 

aniversário, ter relações sexuais antes do casamento ou assistir filmes de terror. Da 

mesma forma uma demissão para um comunista pode ser interpretada como efeito 

da exploração capitalista do trabalho, causando-lhe revolta. Enquanto um liberal 

pode encarar o mesmo tipo de situação como um problema de reengenharia 

administrativa e má qualificação individual, o que pode levá-lo a sentir-se um homem 

fracassado. 

As regras de sentimento, por sua vez, determinam o que é legítimo ou não 

sentir. O nosso senso do que é certo ou errado sentir. O que é direito ou injustiça é 

passível de mudança. A adoção de uma nova perspectiva ideológica – na visão de 

Hochschild (2013) – dá aos indivíduos nova competência cognitivo-emocional para 

lidar com suas experiências na vida social. É assim que o senso de direitos e 

deveres dos sentimentos se altera. Um exemplo são as regras de sentimento 

envolvendo homens e mulheres, culturalmente machistas. Elas estão fundadas 
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numa suposta diferença ontológicas entre ambos os gêneros, que faz com que os 

homens sejam considerados mais racionais e ligados ao mundo do trabalho, 

enquanto as mulheres mais emotivas e adaptadas ao cuidado dos filhos e do lar. 

Esse é também um sistema de formas de classificação invisíveis que 

pressupõe determinada hierarquia moral. O movimento feminista ao longo do último 

século deixou evidente a possibilidade de esmiuçar o funcionamento de um sistema 

de classificação invisível, desnudando o modo pelo qual a dominação masculina se 

reproduz. Tudo isso graças a um sofisticado instrumental político-ideológico. 

 

À medida que algumas ideologias ganham aceitação e outras decaem, 
conjuntos rivais de regras de sentimento ascendem e declinam. Os 
conjuntos de regras de sentimento disputam lugar nas mentes das pessoas 
como um padrão de orientação com o qual comparar a experiência vivida 
real, digamos, do baile de formatura, do aborto, do casamento, do parto, do 
primeiro emprego, da primeira demissão, do divórcio. Aquilo que chamamos 
de “mudança do senso comum” envolve parcialmente um enquadramento 
alterado do “mesmo” tipo de evento. Por exemplo, duas mães podem se 
sentir culpadas por deixar seus filhos pequenos na creche enquanto 
trabalham o dia inteiro. Uma delas, feminista, pode sentir que não deveria 
se sentir culpada. A outra, mais tradicional, que deveria se sentir mais 
culpada do que de fato sente. (HOCHSCHILD, 2013, p.197) 

 

De acordo com Hochschild (2013), o enfrentamento a uma determinada 

posição ideológica pode ser feito assumindo outro enquadre diante de uma situação 

específica. É possível ainda adotar uma atitude desviante e de caráter político ao 

recusarmos certos afetos. O indivíduo pode abrir mão do gerenciamento de 

determinado sentimento como forma deliberada de recusa ideológica. Os grupos 

sociais lutariam para poder estabelecer regras de enquadramento e sentimento 

legítimas. 

 

 

4.5 Um novo enquadramento 

 

As articulações entre estrutura social, regras de sentimento, gerenciamento 

emocional e ideologia são colocadas em ação nas práticas de interação social. 

Hochschild (2013) trata a questão a partir da ideia de troca social. A troca, nesse 

caso, compreenderia os “atos de demonstração” baseados num entendimento 

comum sobre uma situação específica. Ela pode acontecer num nível mais 
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superficial com gestos e deferências típicos às regras de etiqueta e civilidade, como 

também em um nível mais profundo que envolveria trabalho emocional. 

Essas duas coisas acontecem com membros do Fórum e estão de certa 

maneira interligadas. No nível superficial (goffmaniano), a autoimagem deteriorada 

pelo estigma será primeiramente combatida. Os indivíduos tentarão como resposta à 

exclusão social se mostrarem fortes, éticos e felizes. Como se tentassem reformular 

a fachada manipulando o estigma. É por meio de uma fundamentação 

autojustificadora que os desviantes de carreira encontram uma forma de racionalizar 

a sua posição. 

 

Estou afastada há 1 ano. Minha vida é muito melhor hoje.  
Sou muito feliz. Como a Débora disse, há problemas, mas nem são 
comparados com os da Torre. Porém a dona Torre ainda me persegue. 
Amigos? Fiz novos, e tenho outros que são dissidentes ou desassociados. 
Pois todos viraram a cara para mim, e outros quando me encontram olham 
torto. Mas tirando a parte da dona Torre, vivo bem. Bem mesmoooo. Que a 

Força esteja com vc!!!
167

 

 

Goffman (1980) argumenta que pessoas ao se verem livres de um estigma, 

geralmente, são tratadas pelos outros e por si mesma como alguém que mudou de 

personalidade; o inverso ocorre com quem subitamente experimentou a perda da 

fachada. A saída de um estado estigmatizado para uma situação de “normalidade” 

precisa ser amparada psicologicamente. 

Os desviantes de carreira estarão engajados na alteração de algum aspecto 

da ordem social, afirmando a recusa em relação a seu lugar no mundo. Dentro de 

comunidades, diz Goffman (1980), eles se sentem iguais e muitas vezes superiores 

aos “normais”. Exaltam seu novo estilo de vida e se estabelecem como modelos 

para possíveis novos desviantes. 

O foristas Petrucci fala sobre a influência do Fórum em sua vida: 

 

Sou desassociado desde 2007, mas só fui me libertar mentalmente dela a 
partir de agosto de 2010, quando descobri o fórum. Durante esse período 
não sabia o q fazer da minha vida: Voltar ou não pra torre? eis a questão! 
Na verdade, já não tinha mais vontade nenhuma de voltar, mas não 
conseguia tirar essa questão da mente. Perdi amigos, perdi a autoestima, a 
moral... perdi tudo. ERA frustrante! Bem, hj sou um dos q andam com o El 
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Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=21076 



205 

 

Tapevino
168

 de cabeça erguida... Graças ao fórum e sempre destaco meu 

amigo El Tapevino... porque consegui! Meu muito obrigado a todos...
169

 

 

 O Fórum parece agir como uma espécie de “terapeuta coletivo”, criando a 

sensação de pertencimento a uma comunidade de destino e aliviando os 

sentimentos negativos. Traumas e uma gramática moral são compartilhados, o que 

estabelece um entendimento comum. 

 

Sem o FORUM, sem as informações e os depoimentos muitas ex-
Testemunhas estariam perdidas.O FORUM é nosso psicanalista. Me 
ajudou e me ajuda muito, reconforta Saber que somos 
compreendidos, é reconfortante. Ex Testemunha compreende ex 
Testemunha.170 

  

A forista Prior Dissidente questiona a condição das mulheres na religião: 

 

Pois é meninas, é tanto potencial desperdiçado. Lembro que em discursos 

já ouvi irmãos dizerem que Eva por não ter sido submissa e não ter 

consultado seu marido causou muito sofrimento. Mas o marido dela foi tão 

mais sábio e experiente (já que tinha mais tempo de vida), que 

simplesmente comeu, nem enganado foi. Não permitam que estes 

ensinamentos sexistas entrem na mente de vcs. Somos muito mais do que 

eles dizem que somos. Não abaixei a cabeça para homem nenhum. O fato 

de terem um p****, não os tornam superiores. Não aceitem isto meninas!
171

 

 

O Fórum também pode ser um gatilho para dissociação. Os indivíduos 

encontram nele segurança e estimulo para deixar a religião. Como conta abaixo o 

forista Mjperes: 

 

Quando encontrei este fórum, em 2007, já estava inactivo desde cerca de 
2002. Afinal, as mudanças doutrinais e as incoerências da STV e seu CG 
eram tantas que eu, sozinho, já as havia detectado. Então, um dia numa 
reunião, olhei para o meu filho de 6 anos na altura e decidi que não ia criar 
o meu querido filho numa organização que estava tão longe de ser a 
"VERDADE" como qualquer outra. Falei com a minha mulher que também 
era TJ a esse respeito (hoje estou divorciado) e ela simplesmente me disse: 
pensei que nunca mais ias tomar uma atitude em relação a estes disparates 
todos. Ela tinha-se tornado TJ para poder casar comigo. Ter descoberto o 
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 Um dos membros do Fórum. 
169

Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=8830&st=0&sk=t&sd=a 
170

Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=8830&st=0&sk=t&sd=a 
171

Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=22198&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p40

1535 
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fórum foi óptimo, pois ajudou-me a descobrir ainda mais disparates, 
dislates, falsidades e abusos com os quais eu nem sonhava. OBRIGADO 

POR ISSO A TODOS VOCÊS!!!!
172

 

  

Talvez a questão central na luta dos membros dos dissidentes seja o 

reconhecimento de sua humanidade. O tabu do contato é uma das práticas mais 

contestadas. O seu teor aviltante se ampara em mecanismos de controle sociais 

simbólicos, emocionais e “práticos” (especialmente a fofoca). As vítimas são 

estigmatizadas e vilanizadas, isso alimenta a repulsa em relação aos 

desassociados. Além do que o contato com essas pessoas é um pecado que pode 

significar a perda da vida eterna. Pascoal Naib narra a sensação que tinha quando 

se deparava com desassociados: 

 

Eu tratava inicialmente com medo, pois fui ensinado a evitar qualquer 
contato pois era uma norma muito séria. Eu ficava muito constrangido ao 
ver um desassociado e na grande maioria das vezes não sentia “pena”. Isso 
era algo tão sério que num determinado congresso (eu era recém-batizado) 
me encontrei com um “irmão” que me conhecera sendo estudante. 
Conversamos um pouco e quando ele saiu de perto já veio 2 irmãos me 

avisar que ele era desassociado e que eu teria que evitá-lo.
173

 

 

O forista Marcos Jan também se lembra do asco que sentia ao encontrar com 

os desassociados. O fato de ter se tornado um deles o levou a redefinir seus 

conceitos e sentimentos. 

 

Eu virava o rosto, tinha repulsa de desassociados, eu os via como falsos 
traidores e tudo mais que não presta assim como fui ensinado pela torre. 
Estou desassociado e vejo que não é nada disso que eu pensava me 
arrependo de ter criado uma imagem tão ruim de quem muitas vezes foi 

enganado e injustiçado.
174

 

 

A mudança de papel e status social tende a interferir nos julgamentos dos 

indivíduos que passam pela desassociação. A experiência do sofrimento e do 

estigma produziria, geralmente, uma reinterpretação sobre as condições dos 

desassociados. É o que argumenta Pascoal Naib: 
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Fonte:http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=7667 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=5035&start=15&st=0&sk=t&sd=a 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=21&p=337761 
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Mas, só percebemos realmente o que é a desassociação quando temos alguém muito 
próximo ou sofremos alguma punição, ou seja, quando sentimos na pele. Eu fui 
repreendido uma vez publicamente e mesmo não tendo cometido fornicação (eu era 
jovem) o caso já tinha se espalhado pela congregação e só restava aos anciãos fazerem 
isso. Pois bem, mesmo com todos da congregação me apoiando e muitos chorando ao 
ouvirem a repreensão (fiz questão de ir e sentar na primeira fileira) senti também da 
parte dos outros os pequenos efeitos de uma pseudo-desassociação, pois quer queira 
ou não passei a não ser mais o irmão exemplar. A partir daí mudei meu comportamento 
para com desassociados. Percebi que todos falham e que todos precisam é de apoio e 

não de críticas para serem pessoas melhores.
175

 

  

A perda do carisma grupal e o sentimento de inferioridade que acompanha a 

desassociação podem ser estímulo para lutar por reconhecimento. Recai sobre os 

desassociados o desprezo e o sentimento de inferioridade moral. As correlações de 

força entre os grupos, entretanto, podem ser equilibradas ou se reverter. Elias 

(2000) fala de grupos estabelecidos que se tornaram outsiders, como também de um 

processo gradativo de superação à paralisia imposta pela dominação. Para tanto, 

seria crucial o aumento de consciência sobre a relação entre emotividade, poder e 

valor humano. O caráter autoengrandecedor resultante de uma assimetria de poder 

engendraria o amor-próprio que o indivíduo experimenta ao fazer parte de um grupo 

estabelecido. São as crenças na superioridade das regras morais do grupo que 

garantiriam a autoestima de seus membros. Há casos em que o poder do grupo 

estabelecido decai, mas a crença na virtude grupal ainda continua até que num 

momento futuro o choque de realidade se imponha. 

Não é o caso das Testemunhas de Jeová a inversão dos papéis de 

estabelecidos e outsiders. Contudo, a organização dos dissidentes representaria 

uma inflexão importante nas relações de força entre os ex-membros e o Corpo 

Governante. O surgimento de fóruns, blogs e associações de ex-Testemunhas de 

Jeová ao redor do mundo é um episódio novo na história dessa religião. Pela 

primeira vez a Sociedade Torre de Vigia tem que lidar com críticas sistemáticas de 

abrangência mundial às suas crenças e práticas feitas por ex-membros. A coesão 

dos desassociados e dissociados foi fundamental nesse processo. Ela permite a 

recriação de um senso de “nós” e a recusa da estigmatização. 

Esse senso de nós e o combate à discriminação implicam no despertar da 

compaixão em relação àqueles que sofrem com a rejeição. Honneth (2003) nos 

ajuda a compreender esse fenômeno com suas ideias sobre emoções primárias e 
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 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=5035&start=15&st=0&sk=t&sd=a 
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reconhecimento social. O amor é um sentimento indispensável para a 

autorrealização, autoconfiança e consolidação da identidade, proporcionando o 

reconhecimento do outro com base nos laços sociais e no engajamento afetivo; ao 

contrário do reconhecimento que conseguimos através do direito que depende mais 

de uma noção abstrata de igualdade e do respeito. 

 

 

Ex-Testemunhas de Jeová do Ceará protestando contra a discriminação. 
Fonte: http://bardoateu.blogspot.com.br/2012/02/testemunhas-de-jeova-sao-acusadas-de.html 

 

Uma terceira forma de reconhecimento é a solidariedade. Ela é muito 

presente entre os dissidentes. Segundo Honneth (2003), ela está diretamente ligada 

à valorização das qualidades dos sujeitos. Essa ocorria no interior de uma 

comunidade de valores. A depreciação dos indivíduos seria uma das formas de não 

reconhecimento. As humilhações, a negação de idiossincrasias, de culturas e estilos 

de vida estão no cerne do processo de retirada de indivíduos de um determinado 

universo de significação moral. Reside aqui a importância de ser reconhecido 

membro de uma comunidade de destino e de se compartilhar ideais políticos e 

morais. 

 

Bom, alguns acham que para se livrar completamente da Torre tem que 
desligar de tudo o que se relacione a ela, já eu penso diferente, quem um 
dia foi vítima da Torre vez por outra lembrará o que passou. Eu 
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pessoalmente me sinto mais aliviado por acessar esse fórum, comentar, 
ajudar pessoas e contribuir da melhor maneira possível para a luta contra a 
Torre, pretendo fazer sempre parte desse fórum mesmo quando eu deixar 
de ser TJ, pois com certeza eu sentiria um vazio muito grande das pessoas 
que fazem parte dele, das matérias que eu leio, dos comentários que eu 
deixo e da ajuda que eu tento prestar. Ser Ex-TJ pra sempre será uma 
honra, prova de que eu caí numa armadilha, mas que consegui me livrar 
dela de cabeça erguida, amo esse fórum e irei fazer parte dele pro resto da 

minha vida.
176

 

 

A não aceitação ao desrespeito levaria a tensões e conflitos que, por sua vez, 

produziriam lutas sociais por reconhecimento. As respostas emocionais dos 

indivíduos como a ira, o medo, o ressentimento, a vergonha e a humilhação estão 

relacionadas a alguma experiência concreta de desrespeito. Nesse caso, a fonte 

originária desse desrespeito é a humilhação imposta pela comunidade aos 

desassociados e dissociados. 

É por meio dessa experiência negativa e intersubjetiva que a consciência da 

injustiça se originaria. Os grupos sociais desrespeitados usariam diversas armas, 

entre elas a criação de uma linguagem moral auto-valorativa. Assim, afirma o forista 

Wlifeson: 

 

Minha linda, Rejeição! Que palavra feia! Tire isso da sua mente, olhe-se no 
espelho, veja quem você é. Está vendo? Uma pessoa que merece sorrir, 
sair para o mundo, rodopiar no parque de diversões e até ostentar um 
“quezinho” de arrogância, tipo “eu sou mais eu” quando o vir passar. Deixe 
livre o seu caminho, quem sabe para um outro envolvimento. Veja: 
enquanto você lê esse texto, o mundo está acontecendo, e, se esse filme 
não teve um final feliz; pegue outro na locadora, preferivelmente de 
comédia, pois se a paixão é ilusória e dói o peito, o humor dói a barriga, 
mas é de tanto rir, não é mesmo? Minha frase para você: “Passe uma 

rasteira na insatisfação e dê asas à liberdade. Afinal, você sabe voar!”
177

 

 

Não podemos separar a autoimagem e a autoestima individual da maneira 

como os outros nos percebem. Elias (2000) dizia ser uma crença fantasiosa a 

existência de um indivíduo dono de si capaz de se autodefinir e se determinar 

autonomamente. Desse modo a autonomia é sempre algo relativo, sendo vivenciada 

intersubjetivamente como as pessoas do grupo a que pertencemos. A saída da 

comunidade religiosa e o ingresso na comunidade virtual possibilitaria a criação de 

                                                           
176

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=15989&start=15 
177

 Fonte: http://extestemunhasdejeova.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=8975 
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novos vínculos reguladores morais e emocionas, dando origem a uma narrativa 

autojustificadora. 

Sendo assim, a mudança da autoimagem não pode ser pensada em termos 

ontológicos, mas dinâmicos e relacionais. Ela é instável como uma balança de 

poder. Não é à toa que o grau de coesão dos membros do Fórum facilitou o 

surgimento de ideologias e novos enquadramentos morais, emocionais e cognitivos 

que permitem o gerenciamento e a tentativa de restruturação das regras de 

sentimento. 

Isso deixaria claro o papel socialmente ativo que as ex-TJs desempenham em 

relação às próprias emoções e noções de moralidade. Essas adquirirem uma 

conotação política no interior da comunidade afetiva. 

 

*            *           * 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como vimos, as Testemunhas de Jeová acreditam que a tentativa de 

autodeterminação humana é a fonte originária de nossos males. O que poderia ser 

apenas parcialmente explicado pela crença em um livro sagrado com leis divinas, 

justas e imutáveis, ou pela noção de pecado e a ideia de corrupção da natureza.  

O interessante, porém, é que essa demonização da autonomia individual 

acontece no interior da modernidade. Num cenário histórico plural. De 

desenvolvimento urbano e tecnológico intenso, marcado pelo individualismo, a 

reflexividade, guerras, conflitos políticos e os mais variados tipos de incertezas. 

Bauman viu na incerteza e na vulnerabilidade os sustentáculos do poder político. 

Nessa perspectiva sociológica, é a partir do medo gerado por elas que o Estado 

Moderno se afirma como protetor de seus cidadãos. Em tempos que prevalecem a 

lógica do mercado, a volatilidade do capital financeiro, o excesso de informações 

descartáveis, conflitos étnicos e a intolerância, o medo invade os recônditos da vida. 

A promessa de proteção oferecida pelo Estado Moderno ganhou a forma de 

ilusão, transmutando-se num empreendimento individual. O ato de transferir para a 

esfera privada permite o estímulo do medo e a inevitável procura por segurança. Os 

indivíduos querem controlar os acontecimentos, mas esses são regidos pelas 

incertezas.  

Visto por esse outro ângulo, a tentativa das Testemunhas de Jeová de “abrir 

mão da autonomia” seria uma forma de conseguir certo tipo de segurança que a 

sociedade da “realização” é incapaz de oferecer. Como firmar um acordo – à guisa 

hobbesiana, no qual os indivíduos oferecem sua liberdade para a comunidade 

religiosa em troca de proteção. Engana-se quem vê nesse movimento um apego ao 

tradiconalismo ou uma volta irracional ao passado. Castells (2006) nos mostrou que 

a intenção é a de modificar a sociedade atual e que se trata de um fenômeno 

contemporâneo.    

Os indivíduos desejaraiam evitar, assim, a incômoda responsabilidade de 

fazer escolhas “às cegas”, sem antes lançar mão de valores morais “sólidos” e 

“verdades absolutas”. A STV diz ser capaz de ensinar a maneira certa de educar 

nossos filhos e de oferecer as diretrizes para um bom casamento. Ela estabeleceria 
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ainda quais são os “cuidados corretos” para o corpo e as regras relativas ao sexo. A 

forma que devemos agir em relação ao Estado, à política e à ciência. Como o 

caminho mais acertado para fortalecermos laços de amizade e de família... 

Contudo, a realidade social não é estática, mas um produto de natureza 

intersubjetiva e conhecimentos partilhados. Não existe, assim, nenhuma garantia de 

que as regras sociais sejam invariavelmente cumpridas ou reconhecidas como 

legítimas, apesar de todos os meios de controles que inventamos para impô-las. Em 

última instância, poderão ser negociadas, endossadas ou rejeitadas. A expectativa é 

que, em algum momento, ocorram divergências entre as normas que se pretendem 

universais e as circunstâncias particulares.  

Seguir uma regra moral diz muito mais sobre o sujeito do que sobre a própria 

regra moral. Em geral, a recompensa por seguir regras é o compartilhamento de um 

carisma coletivo. O prestígio de fazer parte da “boa sociedade”. A sujeição à 

determinada regra moral é também uma sujeição a padrões de sensibilidade. 

Quando dizemos “não matarás” ou “é pecado receber transfusão de sangue”, certas 

emoções são imediatamente acionadas. Elas estão ligadas a esquemas 

interpretativos do mundo e a regras de sentimento.  

Como dizia Illouz (2011), é por conter uma carga demasiadamente grande de 

cultura que os afetos assumiriam a característica de elemento pré-reflexivo da ação. 

Os arranjos sociais e os valores morais são permeados de afeto. Tornar-se uma 

Testemunha de Jeová, por exemplo, pressuporia a posse de características como a 

honestidade, a justiça, a obediência, o controle da agressividade e dos impulsos 

sexuais, etc.  

Entre as TJs as regras desempenham um importante efeito integrador, 

reforçando a crença no pertencimento a uma comunidade virtuosa. Por ameaçar 

essa ordem moral e simbólica, o desvio é um perigo a ser neutralizado. O que 

justificaria a existência do sistema interno de vigilância mútua e os tribunais 

judicativos. Podemos entender, com efeito, o porquê de o comportamento desviante 

muitas vezes redundar em estigmas, na exclusão social e no descrédito moral.  

O desvio se torna ainda mais perigoso quando ganha conotação política, 

como nos casos de desobediência civil. A tendência é sempre a criação de uma 

gramática moral, baseada em alguma ideologia autojustificadora. Esse seria o passo 
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fundamental para a ressignificação da imagem dos atores sociais e dos valores em 

jogo. Nesse universo é que os dissidentes do Fórum Ex-Testemunhas de Jeová 

atuam e se reposicionam no mundo.  

 É sociologicamente importante o fato de que eles não estão preocupados em 

criar uma nova denominação, com estrutura burocrática e organizacional 

semelhante à antiga – algo comum às dissidências religiosas. A mobilização tem 

como ponto de partida o direito de dizer não e de retomar, para si, o controle sobre 

as próprias vidas. Para que o “senso de direitos e deveres dos sentimentos” se 

modifique, será necessário o desenvolvimento de uma competência cognitivo-

emocional. A comunidade afetiva cria as condições objetivas para que os sujeitos 

hajam performaticamente, reorganizando suas experiências a partir de uma lógica 

intersubjetiva que, ao alimentar a ação, é retroalimentada por ela. 

Um detalhe importante que não pode passar em branco é o fato de que as 

sociabilidades no Fórum acontecem basicamente no mundo virtual, entre pessoas 

com pouca ou nenhuma experiência de contato face a face, geralmente escondidas 

atrás de avatares e nicknames. Ainda que as interações não ocorram entre 

indivíduos e máquinas, mas entre indivíduos e indivíduos mediados pela máquina, 

as relações são marcadas por certa frouxidão.    

Por outro lado, esse tipo de sociabilidade tende a gerar sensação de 

segurança naquelas pessoas que, mesmo dispostas a compartilhar experiências, se 

sentem receosas com a exposição de suas identidades na internet. No Fórum, por 

exemplo, existem áreas de conteúdo restrito que só alguns membros podem 

acessar. Numa demonstração clara de preocupação com a privacidade.  

A comunidade afetiva é um espaço de: a) igualitarização; b) liberdade; c) 

“ressacralização da pessoa”.  

Em primeiro lugar, porque não há hierarquias juridicamente constituídas e 

cargos de comando. Todos se colocam em pé de igualdade. É verdade que o Fórum 

possui moderadores e administradores para garantir seu funcionamento. Porém, 

suas funções são mais técnicas. Nada, além disso.  

Em segundo lugar, porque seus membros estão livres para expressar 

opiniões. Podem ir e vir a qualquer hora, e, de acordo com os interesses, esconder 

seus verdadeiros nomes ou desligar o computador.  
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Em terceiro lugar, porque a desassociação é um processo de produção da 

indiferença moral. O indivíduo é amaldiçoado com a própria desumanização. A vida 

perde, então, o seu caráter sagrado, tornando-se indigna como indigno é o ato 

desviante. A comunidade afetiva operaria de modo inverso, isto é, através de um 

processo de produção da obrigação moral.                  
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