
AS BRUXAS E 0 TRANSE. DOS NOMES As PRATICAS 

POSFAcIO 

Quando a vida se diz em transe 

No contexto da sociologia da religiiio em Portugal, 0 estudo de 
Jose Garrucho Martins e um trabalho pioneiro, em varios aspectos. 
Tem sobretudo 0 merito de contrariar um persistente equ(voco na 
avaliar;iio da natureza do fenomeno religioso. 

E, com efeito, frequente identificar a religiosidade do povo portu
gues com as manifestar;oes sociais da religiiio maioritaria em 
Portugal, ou seja, com as praticas religiosas do catolicismo. 0 transe 
e as Bruxas. Dos nomes as pniticas e uma boa demonstrar;iio de que 
niio so 0 campo religioso em Portugal se niio restringe ao campo/cir
cunscrito pela religiiio catolica, como tambem a religiosidade tem 
dimensoes que niio siio subsumidas pela pratica religiosa. 

Entendemos hoje por religiosidade "toda a manifestar;iio, exterior 
ou interior, da relar;iio entre a Divindade e 0 homem", pelo que a 
mera considerar;iio da pratica religiosa consiste em limitar a analise 
apenas aquilo que manifesta "a obediencia exterior que uma pessoa 
ou grupo social prestam a certas obrigar;oes (preceitos) ou a certos 
conselhos (devor;oes) dados por uma /greja"*· Analisar um campo 
religioso supoe, deste modo, a considerar;iio das varias dimensoes da 
sua estrutura. E e poss(vel hoje, com aajuda dos trabalhos de Glock 
(1961), Stark e Glock (1968), Benveniste (1969), Bourdieu (1971), 

* F. Demarchi, apud Silva e Pato (1981:2) 
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Michelat (1990), entre outros, identificar seis dimensoes de analise. 
Uma dimensao experiencial, que contempla a comunica~ao com a 
divindade, e que e constituida pelos sentimentos, percep~oes e sensa
~oes religiosos, experimentados por um individuo. Uma dimensao 
ideol6gica, que incide sobre os pensamentos, sobre as representa~i5es 
da natureza da realidade divina. Uma. dimensao ritual, que se reporta 
aos aetos que os individuos cumprem no dominio religioso. Uma 
dimensao intelectual, que da conta dos conhecimentos que os indivi
duos tem dos dogmas que fundam a sua te. Uma dimensao pragmiiti
ca, que se relaciona com aquilo que os individuos fazem, assim como 
com as atitudes que tomam, em virtude dos conhecimentos, praticas, 
pensamentos e experiencias que tem. Uma dimensao institucional, 
que considera 0 vinculo institucional que objectiva a religiao, ou seja, 
que a oficializa. Esta ultima dimensao esta estreitamente associada a 
etimologia religare, que com Lactancio e Tertuliano vem substituir a 
mais antiga etimologia de relegere (uma hesita~ao que retem, um 
escrupulo que impede, e nao um sentimento que oriente para uma 
ac~ao). Na acep~ao crista, a religio e uma for~a exterior ao homem e 
e explicada em termos objeetivos, dado que e 0 vinculo da piedade, 
isto e, uma dependencia do fiel face a Deus, uma obriga~ao no senti
do pr6prio da palavra. 

Ainda sem entrar no pormenor do ensaio apresentado, a sugestao 
etimo16gica encoraja-nos a colocar uma primeira questao sobre as 
origens da bruxaria. Em nossa opiniao, as praticas de bruxaria sao 
menos 0 reflexo de uma religiosidade ancestral anterior ao cristianis
mo, do que a manifesta~ao de uma apropria~ao rudimentar do cristi
anismo, misturada e certo com elementos ex6genos que eventualmen
te 0 precedam, mas onde a ideia de media~ao ("intermediaria" diz-se 
da bruxa) nao deixa muitas duvidas sobre 0 caracter tardio da origem 
desta religiosidade, por corresponder a etimologia religare. 

o estudo aqui apresentado por Jose Garrucho Martins, embora 
nao sistematize 0 campo religioso nos exactos termos que referimos, e 
sem duvida modelar do ponto de vista em que nos coloeamos. 
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Vejamos, capftulo a capftulo, 0 modo como 0 autor realiza 0 seu 
plano. 

Na Introdw;;iio, delimita 0 objectivo: tratar-se-a de desocultar os 
sistemas de cren<;;as nos campos portugueses (sobretudo nos do 
Ribatejo, mas tambem nos das Beiras, Tras-os-Montes e Alentejo) e 
estudar a Jun<;;iio neles desempenhada pela "intermediaria ", que 
mantem uma relar;;iio privilegiada com 0 sobrenatural, atraves do 
processo do transe. 

Na Conclusiio, enuncia, em s{ntese, a junr;;iio social da bruxaria. 
Na relar;;iio que mantem com os consumidores, a intermediaria "pro-

~ duz e reproduzJormas de reconhecimento do social", mas e a propria 
sociedade que nesta actividade produz 0 seu proprio sentido e assim 
constroi a sua identidade. Alem disso, sendo consequencia das rela
r;;oes de Jorr;;a, por um lado, e reJorr;;o dessas relar;;oes, por outro, 0 

sentido produzido niio so da conta das di/visoes da realidade, como 
concorre tambem para a realidade das divisoes. 

Um primeiro reparo, no entanto. Tambem estamos convencidos de 
que "as versoes legftimas siio aquelas que servem mais eJicazmente a 
pratica ", isto e, de que as melhores versoes siio as mais uteis, residin
do na pratica 0 criterio de utilidade. Gostarfamos, porem, de chamar 
a atenr;;iio para urri-aspecto a que Garrucho Martins e indiferente. A 
questiio da legitimidade e a questiio da autoridade, como bem obser
vou Pierre Bourdieu. Numa representar;;iio da sociedade joga-se a 
autoridade de quem representa, a autoridade de quem deJine a reali
dade social. Uma deJinir;;iio leg{tima do mundo social e, deste modo, 
uma visiio, ou uma "versiio ", hegemonica no campo social, que con
corre para a existencia daquilo que enuncia, pelo Jacto de 0 prever, 
de 0 tornar concebfvel e sobretudo crfvel, e de assim criar a vontade 
colectiva que 0 tome poss{vel. 

Um segundo reparo. Lendo as paginas Jinais deste estudo, reJorr;;a
mos uma impressiio, que a leitura do con junto do trabalho nos causa
ra ja. A nosso ver, e omitida uma variavel importante na definir;;iio e 
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na construgtio da identidade colectiva. Entendemos, com efeito, que 
as definigoes da identidade colectiva ntio podem deixar de contar 
tambem com urn processo de civilizagtio de ordem global. E ntio nos 
parece que 0 autor conceba nesta obra outra realidade que a "socie
dade" (entenda-se, a comunidade camponesa) e a "intermedidria". 
Como assinalamos, esta impresstio sai reforgada pela leitura das 
paginas finais. Af escreve Garrucho Martins: "A sociedade, ao pen
sar-se a ela propria atraves da intermediaria, pensa-se como se fosse 
outra sociedade; ao pensar-se produz 0 sentido que the permite a 
construgtio da identidade". No entanto, alim da comunidade campo
nesa e da intermedidria, seria importante, julgamos nos, a considera
gtio de urn processo de civilizagtio de ordem global, que pouco a 
pouco desertifica os campos e impoe uma raztio universal, a do 
modelo unico de sociedade urbana e industrial, 0 que tambem quer 
dizer, a do modelo unico de uma sociedade laicizada. 

No r capftulo, traga 0 autor 0 plano estrategico da pesquisa. Duas 
duvidas, no en tanto. Vejamos a primeira. Sera 0 "discurso do investi
gador" dis tin to do "discurso da investigagtio"? Ntio nos parece. Pelo 
contrario, entendemos que 0 discurso da investigagtio e produzido 
pelo investigador. Passemos a segunda. Escreve 0 autor: "Descrevi e 
interpretei as regras do sistema [de crengas], 0 que permite entender 
o funcionamento da pratica". Pensamos que ha aqui uma manifesta 
cedencia ao postulado estruturalista da explicagtio do uso pelo codi
go. Felizmente, esta ja desusada tendencia imanentista ntio e confir
mada pela sequencia do trabalho. 

Em quatro dos nove cap{tulos seguintes, Garrucho Martins analisa 
a dimenstio institucional da bruxaria, isto e, 0 vfnculo que a objectiva 
e oficializa. No quarto, ana lisa 0 caracter construfdo das representa
goes, de acordo com objectivos praticos, para realizar fungoes prati
cas, e da conta daquilo que stio as lutas pela definigtio simbolica. 
Bruxas, videntes, mulheres de virtude, curandeiras, espfritas, benze
deiras: estas palavras exprimem objectivos, exprimem lutas, polimi
cas, tentativas apaixonadas para delimitar pertengas e identidades. 
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No capitulo setimo, volta a insistir nas relar;oes de poder enos esta
dos de dominar;lio que atravessam 0 mundo da bruxaria, esclarecen
do que as lutas simbolicas slio lutas pelo poder. No capitulo oitavo, 
coloca a questlio da legitimidade: legitimidade das praticas terapeu
ticas; hegemonia e monopolio da gestlio da representar;lio legitima da 
saude; autoridade funcional e autoridade carismatica do medico, do 
padre e da intermedidria. Finalmente no nona capitulo, interroga 0 

regime de produr;lio e de consumo dos servir;os de bruxaria, assim 
como 0 regime de definir;lio das clientelas. 

Slio pois quatro os capitulos consagrados a analisar os aspectos 
institucionais da bruxaria. Esta insistencia talvez deva ser interpreta
da como um bom indicio da dificuldade que a bruxaria tem em se 
afirmar institucionalmente. 

A dimenslio ideologica da bruxaria constitui 0 objecto do segundo 
capitulo. Sobressaem ai a ideia da separar;lio entre acontecimentos 
vulgares e acontecimentos extraordinarios, a ideia de normalidade 
moral associada a normalidade social, e ainda, a ideia de uma 
"moral utopica ", que e parte integrante da memoria social. 

o capitulo terceiro nlio tem um objecto unico. Reparte-se por duas 
dimensoes de analise do fenomeno da bruxaria: pela dimenslio expe
riencial e pela dimenslio intelectual. Com efeito, ana lisa, por um 
lado, uma experiencia ligada a ruptura da normalidade social. E 0 

caso da experiencia que converte alguem numa "vitima do sobrenatu
ral" e 0 torna fraco, e que simultaneamente the concede 0 "caris
ma ", 0 dom do sobrenatural, e 0 torna forte. Por outro lado, ana lisa 
a dimenslio intelectual da bruxaria e centra-se em tres aspectos. 
Mostra como as nor;oes de sorte e de azar estlio associadas a ideia de 
sobrenatural. Mostra, tambem, como a bondade e a maldade de um 
homem, numa palavra, a sua moralidade, slio funr;lio da sua conduta 
social. Explicita, ainda, as categorias estruturais do sistema simboli
co que avaliam a moralidade de um individuo, a saber: a) sujeito 
activo, cor po fechado, genero masculino, estado de forr;a; versus b) 
sujeito passivo, corpo aberto, genero feminino, estado de fraqueza. 
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a capitulo quinto e todo ele consagrado a analise da dimensao 
experiencial. Fixa-se no corpo, nas suas peJj(jtnances e metamoJjo
ses. a proprio transe e aqui analisado como uma metamorfose do 
corpo. Veja-se a seguinte descri~ao: "As contrac~oes musculares 
seguidas de distensoes, os movimentos rapidos dos globos oculares, 
de baixo para cima e inversamente, 0 pestanejar cont{nuo, os movi
mentos intensos da glote como se estivesse engorgitando, as mudan
~as do ritmo respiratorio acompanhadas por modifica~oes no ritmo 
card{aco, modifica~oes de tonalidade e textura de pele f. .. }". 

E objecto do cap{tulo sexto a dimensao pragmatica da bruxaria. 
Especificamente, e-nos apresentado 0 percurso de transforma~ao de 
uma mulher comum numa intermediaria. Notamos, no entanto, que a 
analise incide sobretudo nos produtores de transe. au seja, a pratica 
da bruxaria tem consequencias pragmaticas que neste trabalho quase 
se restring em as vidas das intermediarias, quando e de supor que 
tambem ha consequencias pragmaticas na vida dos consumidores, 
dadas as suas cren~as, conhecimentos, praticas e experiencias de 
bruxaria. 

a capftulo decimo e um capftulo generalista, mas ocorrem a{ varias 
insistencias: uma, na dimensao ritual (refira-se, a proposito, que a 
dimensao ritual nao tem-tratamento em capftulo autonomo); outra, na 
dimensao pragmatica;outra ainda, na dimensao institucional. 
Chamo a aten~ao para a dimensao ritual da bruxaria. Sao assinala
dos tres momentos rituais: antes do transe, durante 0 transe e apos 0 

transe. Acompanhemos 0 processo. a autor come~a por dar conta de 
um processo de "adivinha~ao dedutiva indicial", que ocorre no pri
meiro contacto com 0 consumidor e e geralmente feito atraves de 
contacto telefonico. Durante 0 transe, da-se um processo de adivinha
~ao inspirada. Neste processo, a intermediaria e um instrumento do 
sobrenatural e manifesta os esp{ritos. A sa{da do transe, procede-se a 
uma distribui~ao de ac~oes: aquelas que exigem carisma sao realiza
das pela intermediaria; aquelas que 0 nao exigem sao cumpridas pelo 
consumidor. 
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Aqui esta, na sua inteireza, 0 estudo feito por Garrucho Martins. 
Um excelente trabalho. Estd de parabens 0 autor, assim como 0 esta a 
sociologia da religiiio, que passou a contar com um investigador de 
fibra. 

Moises de Lemos Martins 

Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho 
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