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RESUMO 

Esta monografia procura compreender os sentidos que homens e mulheres que se 

consideram bruxas (os) atribuem a essa identidade. No esforço para entender os variados 

discursos que dão forma a essa percepção sobre si, encontram-se conflitos e tensões 

permeadas, principalmente, por questões sobre a linhagem, o saber intelectual e a 

existência de um dom que permite a realização das práticas mágicas. De forma específica, 

foi preciso abarcar os pontos que colocam o feminino em uma situação de proeminênc ia 

dentro das vertentes de bruxaria. E, por eu mesma me considerar uma bruxa, uma 

“nativa”, em termos antropológicos, foi necessário também refletir sobre as ambiguidades 

do meu lugar no campo e sobre as condições de realização desta pesquisa. Desta forma, 

minha pesquisa se constrói a partir da observação e participação em eventos e escolas 

voltados ao tema de bruxaria existentes no Rio de Janeiro (RJ) e em Paranapiacaba (SP), 

assim como a partir do contato com interlocutores bruxos que frequentavam esses espaços  

e que permitiram entender como a diversidade de perfis e sentidos atribuídos à bruxaria 

ganhavam sentido em uma certa unidade, em uma noção de pertencimento partilhado.  

Palavras-chaves: bruxaria, feitiçaria, magia, identidade  
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ABSTRACT 

This monograph seeks to understand the meanings that men and women who 

consider themselves witches attribute to that identity. In the effort to understand the 

various discourses that shape this perception about itself, there are conflicts and tensions 

permeated, mainly, by questions about the lineage, the intellectual knowledge and the 

existence of a gift that allows the accomplishment of the magical practices. Specifica lly, 

it was necessary to include the points that place the feminine in a situation of prominence 

within the aspects of witchcraft. And because I considered myself a witch, a "native" in 

anthropological terms, it was also necessary to reflect on the ambiguities of my place in 

the field and on the conditions of this research. In this way, my research is based on the 

observation and participation in events and schools focused on the theme of witchcraft in 

Rio de Janeiro (RJ) and in Paranapiacaba (SP), as well as from contact with witches 

interlocutors who attended these spaces and allowed us to understand how the diversity 

of profiles and meanings attributed to witchcraft made sense in a certain unity, in a notion 

of shared belonging. 

Key-words: sorcery, witchcraft, magic, identity 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho insere-se dentro de um contexto atual no qual homens e mulheres 

passaram a assumir a identidade de bruxos e bruxas. Para essas pessoas, a bruxaria não 

possui o sentido de acusação e malefício próprios do período da inquisição (séc. XV ao 

séc. XVIII), que imputava à prática um valor demoníaco e perverso. Hoje, alguns fazem 

dela um guia para suas práticas espirituais (individuais ou coletivas) e outros vão além, 

constituindo-a como forma de trabalho – por exemplo, jogando runas e tarô1 para outras 

pessoas, vendendo diversos tipos de produtos, fazendo mapa astral2, utilizando-se de 

terapias holísticas para proporcionar bem-estar3, promovendo grandes eventos e feiras 

sobre o tema e até administrando e dando aula em “escolas de bruxaria”. 

É fato que os estigmas envolvendo a prática da bruxaria ainda persistem, 

principalmente fora dos ambientes em que pesquisei. Para os não bruxos e aqueles que 

não têm conhecimento sobre os estudos existentes sobre o tema, ela ainda pode ser 

considerada como algo sombrio, maléfico, “do demônio” e até mesmo, no senso comum, 

entendida como algo que não existe ou que é próprio das sociedades tidas como menos 

desenvolvidas. Além disso, nos próprios espaços em que a bruxaria está presente, a 

acusação de usá-la para fazer ações valoradas como “maldosas” ou “ruins” a outras 

pessoas está presente como forma de regular o que pode e o que não pode ser feito pelo 

seu praticante.  

Como expressão religiosa da bruxaria existe a Wicca – considerada a religião 

moderna de bruxas e bruxos, foi objeto de inúmeras pesquisas sobre a sua história e a dos 

seus praticantes. No entanto, chamou minha atenção o fato de que não havia muitos 

trabalhos dentro das ciências sociais que levassem em conta uma ressignificação da 

imagem da bruxaria (quando comparada com a da Idade Média) e abordassem os sentidos 

                                                                 
1 Chamados de métodos oraculares, servem para se comunicar com os deuses, com outros espíritos e para 

saber dos desdobramentos do passado, presente e futuro. Tradicionalmente, o tarô é composto por cartas 

enquanto que as runas são símbolos que costumar ser marcados em peças de madeira ou pedras.  
2 O mapa astral é a representação gráfica do céu no momento em que a pessoa nasceu. Ele tem o propósito 

de mostrar traços de personalidade, potencialidades, habilidades e tendências da pessoa com base na análise 

dos signos e posições dos planetas.  
3 As terapias holísticas partem do princípio de que é necessário tratar o paciente a partir de uma visão geral 

dos problemas e doenças, buscando chegar a um equilíbrio físico, emocional e energético. A profissão de 

terapeuta holístico é reconhecida e regulamentada pelo Conselho de Auto -Regulamentação da Terapia 

Holística (CRT). Alguns tipos de terapias holísticas são: acupuntura, florais, cromoterapia, terapias com 

cristais, fitoterapia e reiki. De maneira geral, tais terapias fazem parte da medicina oriental. 
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que essas pessoas atribuem à sua identidade de bruxa e bruxo para além dessa perspectiva 

religiosa. Assim, surgiu o interesse em sanar algumas lacunas das investigações acerca 

desse tema. Entendi que esse espaço precisava ser explorado porque eu mesma me 

identifico com a prática de uma bruxaria que não corresponde à propagada pela religião 

Wicca. 

Seguindo o preceito da sinceridade metodológica, enfatizada por Malinowsk i 

(1988), assim como por Favret-Saada (1977, 1990) entre outros autores, é muito 

importante e necessário explicitar a centralidade da bruxaria na minha vida. Antes de ser 

estudante de Ciências Sociais eu já me considerava uma bruxa devido ao contato que tive, 

por meio de um amigo, com os temas relacionados ao tema. Eu sabia que existiam bruxas, 

que elas entendiam que a natureza era sagrada, que haviam livros ensinando a magia e 

que se cultuavam deuses antigos. Mas eu ainda achava que a bruxaria era algo mantido 

em segredo, porque eu aprendi que as bruxas escondiam sua identidade -  ainda era muito 

perigoso se assumir como tal.   

  Porém, a entrada na universidade significou para mim o contato com uma 

literatura acadêmica que, até então, eu não sabia que existia. Fiquei fascinada com a 

possibilidade de estudar os clássicos trabalhos de antropologia acerca da bruxaria, 

feitiçaria e magia. E foi estudando o tema para diversos trabalhos acadêmicos que pude 

descobrir que tudo que meu amigo havia me ensinado estava sendo aprendido por outras 

pessoas por meio de grupos na internet, de cursos, da literatura sobre história, 

antropologia e também sobre esoterismo. Elas não estavam escondidas. Ao contrário, 

muitas delas faziam questão de se mostrarem presentes. Essa primeira investigação, 

conduzida em trabalhos de curso, mostrou que as bruxas estavam incluídas em uma 

categoria que abarcava muitas religiões antigas: paganismo (ou neopaganismo), um termo 

que abrange uma grande parte das espiritualidades pré-cristãs. 

Neste momento eu tinha certeza que queria entender mais o que era paganismo, 

como a bruxaria dialogava com isso e como essas bruxas existiam dentro de um contexto 

que eu e muitas outras pessoas desconhecíamos. É importante salientar que, até esse 

momento, eu não sabia muito sobre os eventos que eram realizados com essa temática. 
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Vivia a minha prática de bruxaria com alguns amigos4 e não tinha contato com eventos, 

palestras, seminários, muitos livros ou outros praticantes.  

Para construir esta pesquisa optei por participar de diversos eventos, palestras, 

seminários e rituais que acontecem de forma pública no Rio de Janeiro. Nestes espaços 

foi possível conhecer outras bruxas e bruxos que se tornaram interlocutores deste 

trabalho. De forma especial, participei com maior frequência das atividades oferecidas 

por uma escola de bruxaria situada na Tijuca  chamada Círculo de Brigantia5.  

A dimensão “online” também foi considerada durante a pesquisa devido ao fato 

de que muitos dos meus interlocutores faziam referências a comunidades virtuais e a 

bruxas (os) que utilizam a internet para divulgar seus trabalhos, falar sobre as práticas e 

até mesmo para dividir conhecimentos sobre o tema. Além disso, os eventos que eu 

frequentei são divulgados principalmente dentro do meio virtual.  

Desde a decisão inicial até as delimitações necessárias para a construção desta 

pesquisa o tema escolhido passou por modificações e, inclusive, desvios, até que ganhasse 

a configuração atual deste objeto de pesquisa (BEAUD; WEBER.2007). A princípio, meu 

interesse era pesquisar os movimentos pagãos no Rio de Janeiro. Da tentativa de recortar 

o campo em questão eu cheguei ao estudo sobre a bruxaria, pois muitos pagãos também 

se consideravam bruxas e bruxos. 

Sendo assim, a opção pelo método etnográfico, com sua ênfase nas vivênc ias 

obtidas em campo, foi fundamental para que esta pesquisa tivesse o resultado aqui 

apresentado. Considero que o trabalho de campo é um momento crucial na pesquisa do 

antropólogo que permite conhecer o “todo” através do qual a observação irá adquirir 

sentido (LÉVI-STRAUSS, 1991). Foi justamente a imersão no campo, o contato com 

diferentes discursos e as anotações sistemáticas durante e depois de cada evento que 

possibilitaram a concretização desta pesquisa através da “sacada” (MAGNANI, 2009) da 

importância do “ofício” para a compreensão da bruxaria na contemporaneidade. Nas 

palavras de José Guilherme Magnani: 

(...) a “sacada” na pesquisa etnográfica, quando ocorre – em 

virtude de algum acontecimento, trivial ou não – só se produz 

                                                                 
4 Com os quais eu costumava celebrar a passagem das estações, as noites de lua cheia, além de fazer feitiços 

para diversos fins, medições e estudos sobre ervas. 
5 Brigantia é uma deusa celta que é cultuada pelos fundadores da escola. 
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porque é precedida e preparada por uma presença continuada em 

campo e uma atitude de atenção viva. Não é a obsessão pelo 

acúmulo de detalhes que caracteriza a etnografia, mas a atenção 

que se lhes dá: em algum momento os fragmentos podem 

arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo 

entendimento. (MAGNANI, 2009, p.136) 

 

Entrei no campo sempre deixando claro aos meus interlocutores que eu era uma 

estudante de Ciências Sociais que estudava a bruxaria, mas que também era uma bruxa. 

Durante nossa aproximação eu percebia que eles me viam muito mais como uma “igua l” 

do que propriamente como uma pesquisadora. Essa posição ficou em segundo plano para 

eles, embora muitas vezes se referiam ao meu trabalho e mostravam interesse em lê-lo 

quando estivesse pronto. Estar nessa posição ambígua fez com que me questionasse sobre 

as chances de sucesso nessa empreitada.  Entretanto, autores como Jeanne Favret-Saada 

(1990) e Gilberto Velho (1980) serviram-me como inspiração. De um lado, via como o 

tema da feitiçaria ou da bruxaria poderia se constituir num objeto legítimo de pesquisa 

científica. Por outro, aprendia sobre a atitude epistemológica necessária para conduzir 

uma pesquisa sobre algo que me era “familiar”. 

Embora o meu tempo de pesquisa, de aproximadamente dois anos, seja pouco 

quando comparado aos dez anos que Favret-Saada levou para escrever Les Mots, la Mort, 

les Sorts (1977), ele foi fundamental para que eu obtivesse meus primeiros resultados, 

minhas primeiras reflexões. Como afirma Goldman “o passar do tempo, entretanto, não 

é apenas o passar do tempo” (GOLDMAN, 2005, p.150). O tempo faz com que os nativos 

possam se sentir mais abertos e íntimos para então revelar coisas não abordadas 

anteriormente. Foi um dos fatores que permitiu que Favret-Saada fosse “afetada” e 

também afetasse seus pesquisados, possibilitando assim que a pesquisa se desenvolvesse  

a partir do momento em que percebiam que ela havia sido pega pelo sistema de feitiça r ia 

– já que ela apresentava sintomas que eram entendidos como enfeitiçamento: acidentes 

de automóveis, tremor nas mãos, um certo brilho no olhar. 

Da mesma forma, minha constante presença nos espaços em que meus 

interlocutores frequentavam foi decisiva para me que contassem certas coisas - que, por 

vezes, eram íntimas - e para que eu pudesse entender e fazer parte de um processo de 

comunicação não-verbal. Nesse sentido, a metodologia do “ser afetado” de Favret-Saada 

torna-se importante também para minha pesquisa, pois é através dela que são 
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estabelecidas as relações que vão além da fala. Não se tratava, em nenhum momento, de 

medir a validade daquelas crenças (nem tendo a ciência como parâmetro e tampouco 

usando minhas crenças no assunto como medida), mas sim de me deixar afetar pelas 

forças e sentimentos que afetavam meus interlocutores. Nas palavras de Marcio Goldman: 

Basta que os etnógrafos se deixem afetar pelas mesmas 

forças que afetam os demais para que um certo tipo de 
relação possa se estabelecer, relação que envolve uma 
comunicação muito mais complexa que a simples troca 

verbal a que alguns imaginam poder reduzir a prática 
etnográfica. Trata-se em suma, como escreve a autora 

(Favret-Saada 1990a:7-9), de conceder “estatuto 
epistemológico a essas situações de comunicação 
involuntária e não intencional”, evitando a “desqualificação 

da palavra indígena” em benefício da “promoção da do 
etnógrafo”, assim como a armadilha suprema de imaginar 

que fazer etnografia significa “explorar as trevas com uma 
filosofia das Luzes”. (Favret-Saada, 1981, apud. Goldman, 
2005, p.150) 

 

Antônio de Salvo Carriço (2018) ressalta o fato de que “ser afetado” foi importante 

para Favret-Saada no momento em que falar diretamente do tema da bruxaria não era 

possível naquele contexto. Embora o meu tema de pesquisa, assim como o de Favret-

Saada, trate de questões pertinentes à bruxaria, no meu caso era possível que 

conversássemos sobre o assunto abertamente em campo, diferentemente do que 

aconteceu na pesquisa dela. Mesmo assim, ambas estamos lidando com os afetos 

pertinentes ao estudo desta temática.   

As informações que obtive, portanto, não foram fruto de entrevistas, mas são 

reflexos da comunicação que foi se desenhando à medida que as relações foram surgindo, 

que as piadas começavam a fazer sentido e que as conversas aconteciam sem roteiro 

estabelecido, através de uma escolha consciente: a de não fazer entrevistas. É interessante 

destacar a afirmação de Antônio Carriço sobre seu lugar no campo:  

As dificuldades encontradas apenas confirmavam a importânc ia 

da minha condição em campo. Era sobretudo porque me colocava 
naquela posição de aluno (muito mais que de etnógrafo) diante de 
outras pessoas e, por que não, diante da própria produção de pães, 

que podia alimentar (e me alimentar de) esse fluxo de falas, ações 
e reflexões. (CARRIÇO, 2018, p. 13) 
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Ao mesmo tempo em que me colocava como pesquisadora também me afirmava 

como bruxa aos olhos de meus interlocutores. Se, em algumas ocasiões, eles me falavam 

das aflições que a bruxaria gerava, como, por exemplo, à espera da realização de um 

feitiço ou a incompreensão dos sinais dos deuses, eu falava também das minhas. Assim, 

misturando essas duas posições, é que meu próprio lugar se desenhava. E por conta desse 

lugar é que consegui compreender o que compreendi.  

E, da mesma forma que Carriço (2018), que não se limitou a fazer pães apenas 

quando estava no SENAI e seguiu participando e colaborando no ambiente da sala de 

aula, eu continuei minha prática mágica para além dos espaços do campo de pesquisa. 

Inclusive, trocava experiências de erros e acertos, principalmente com Mateus, que ao 

longo do trabalho tornou-se um grande amigo para mim.  

Sobre os eventos que frequentei, em muitos momentos era necessário manter uma 

atenção alternada: voltava-me às interações e falas, mas se em alguns momentos as 

informações passadas, por exemplo, em palestras, serviam para esclarecer alguma dúvida 

que eu, pessoalmente, tinha sobre o assunto, contribuindo para minha pesquisa, em outros 

momentos, me forneciam elementos para um novo feitiço ao qual poderia me dedicar 

mais tarde.6 

Na mesma medida em que conhecia mais sobre essas pessoas, eu também aprendia 

sobre magia de bonecos, magia com perfume, magia com espelhos, runas e tarô. Da 

mesma forma que as falas sobre a diferença entre bruxaria e feitiçaria passaram a fazer 

parte da pesquisa, elas foram muito importantes para eu compreender qual tipo de bruxa 

eu era dentro daqueles espaços. E foi dessa forma, escolhendo um objeto de pesquisa tão 

familiar e, ao mesmo tempo, tão exótico (VELHO, 1980), que esse trabalho foi se 

construindo. 

É importante destacar que esta pesquisa só tomou corpo e se concretizou através 

dos diferentes contatos que fiz, principalmente durante as idas a campo. Para uma melhor 

                                                                 
6 Neste sentido, é inspirador o modo como Antônio Carriço relata sua experiência: “Como nem todos os 

pães me atraíam da mesma forma (me importava muito mais com a baguete recheada que com o pão de 

milho, por exemplo, já que não gosto de fubá), busquei alternar o olhar, ora mais “pesquisador”, atento às 

interações à minha volta, ora mais “aluno”, preocupado em aprender a preparar um tipo de pão” 

(CARRIÇO, 2018, p.10) 
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compreensão sobre quem são meus interlocutores7, eu os dividi em  dois grupos: a) 

aqueles com quem mantive um contato exclusivamente em eventos de bruxaria – assistia 

às suas palestras, me informava sobre as atividades que exerciam e sobre seu lugar dentro 

daqueles espaços; b) os interlocutores que, de fato, pude acompanhar em diversos 

ambientes, conversar de forma mais pessoal, ouvir reflexões e, por vezes, confidências – 

a maior parte deles eu conheci por causa do trabalho e em lugares que frequentei  movida 

pela pesquisa. Porém, por conhecer algumas pessoas que já eram bruxas antes de começar 

a pesquisa, incluí suas colaborações aqui. Entre os que já faziam parte da minha 

convivência antes da pesquisa estão: Hana, Vinicius, Roberto e Manuela.  

Seguem abaixo algumas informações sobre eles: 

Nome 

 

Idade Trabal

ho 

Local 

onde 

mora 

Cor 

da 

pele 

Gênero Classe 

Social 

Exerce 

função 

remunerada 

ligada à 

bruxaria? 

Orientaçã

o sexual 

Pessoas com quem mantive contato exclusivamente nos eventos de bruxaria 

 

Conrado Aprox. 

50 anos 

Empresa 

de 

turismo 

Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

média 

Cursos e 

atendimento 

com oráculo 

- 

Camila Aprox. 

40 anos 

Psicóloga São 

Paulo 

(SP) 

Branc

a 

Feminino Classe 

média 

Cursos sobre 

bruxaria; 

atendimento 

com oráculos 

e 

aconselhament

o mágico 

- 

Cristiano Aprox. 

30 anos 

Bruxo - 

(RO) 

Negr

o 

Masculin

o 

Classe 

média 

Possui loja 

online, oferece 

atendimentos 

com oráculos 

e 

aconselhament

o mágico 

Gay 

Pâmela Aprox. 

50 anos 

Empresa 

de 

turismo 

Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

a 

Feminino Classe 

média 

Cursos e 

atendimento 

com oráculo 

- 

Paulo Aprox. 

50 anos 

- Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

média 

Cursos e 

atendimento 

com oráculo 

- 

                                                                 
7 Alguns nomes foram alterados para garantir anonimato aos interlocutores, p rincipalmente quando se 

tratava de situações delicadas que poderiam causar algum tipo de constrangimento. 
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Sabrina Aprox. 

50 anos 

- Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

a 

Feminino Classe 

média 

Cursos e, 

atendimento 

com oráculo 

- 

Walter Aprox. 

60 anos 

Bruxo São 

Bern

ardo 

do 

Cam

po 

(SP) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

média 

Ministra 

cursos sobre 

bruxaria; 

atendimento 

com oráculos 

e 

aconselhament

o mágico 

Gay 

Interlocutores 

 

Bianca Aprox. 

25 anos 

 

Historiad

ora 

Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Negra Feminino  Não Bissexual 

Cecília Aprox. 

50 anos 

Tradutora Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

a 

Feminino Classe 

média 

Sim. Bênçãos 

e casamentos. 

- 

Ivan Aprox. 

25 anos 

Estudante Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

baixa 

Não Heterossex

ual 

Juliano Aprox. 

25 anos 

Administ

rador 

Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

baixa 

Não Heterossex

ual 

Leandro Aprox. 

25 anos 

Professor 

de artes 

Curiti

ba 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

baixa 

Não Gay 

Hana Aprox. 

25 anos 

Atendent

e 

Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Negra Feminino Classe 

baixa 

Não Bissexual 

Mateus Aprox. 

25 anos 

Jornalista Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

média 

Não Gay 

Manuela Aprox. 

30 anos 

Estudante Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

a 

Feminino Classe 

média 

Não Heterossex

ual 

Roberto 

 

Aprox. 

30 anos 

Químico Fribu

rgo 

(RJ) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

baixa 

Não Gay 

Fernando Aprox. 

25 anos 

Atendent

e 

Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Negr

o 

Masculin

o 

Classe 

média 

Não Gay 
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Augusto 

 

Aprox. 

55 anos 

Policial 

Militar 

Rio 

de 

Janei

ro 

(RJ) 

Branc

o 

Masculin

o 

Classe 

média 

Sim. Ministra 

cursos sobre 

bruxaria, 

também vende 

artigos 

religiosos e é 

terapeuta 

holístico 

Heterossex

ual 

Vinícius Aprox. 

30 anos 

Dançarin

o 

Rio 

de 

Janei

ro 

Negr

o 

Masculin

o 

Classe 

baixa 

Sim. Jogos de 

tarô e feitiços 

Gay 

 

Dos dezenove interlocutores que contribuíram para a concretização desta 

pesquisa, sete dos que possuem idade superior a 40 anos exercem um trabalho 

remunerado ligado à prática de bruxaria. Enquanto que, dos outros doze, com idade 

inferior a 40 anos, apenas dois exercem algum tipo de trabalho que envolve técnicas 

mágicas. É interessante notar que apenas dois, de todos os interlocutores, têm como renda, 

exclusivamente, o ofício de bruxo. Outro dado interessante é que, dos doze homens, sete 

são assumidamente gays - esse dado demonstra uma realidade presente em muitos 

espaços de bruxaria. Além disso, cabe notar que mais pessoas brancas participaram desta 

pesquisa e isto é uma realidade que predomina visivelmente nos espaços que frequentei. 

*** 

Esta monografia é composta por três capítulos. Nestes,  abordo questões teóricas 

pertinentes ao estudo da “bruxaria moderna”8 nos espaços nos quais me inseri e apresento 

os dados etnográficos obtidos na pesquisa de campo. No primeiro capítulo, apresento uma 

contextualização acerca da bruxaria moderna, trazendo referências sobre o paganismo (ou 

neopaganismo) e a religião Wicca, importantes movimentos que compõem a 

ressignificação da imagem da (o) bruxa (o) no contexto atual. No segundo capítulo, trato 

mais especificamente sobre como o “ser bruxa (o) ” aparece como uma das possíveis 

identidades dentro do campo e como a bruxaria pode ser algo que impulsione um 

                                                                 
8 Bruxaria moderna é um termo utilizado pelas bruxas contemporâneas para designar as práticas de magia 

e espiritualidades que remetem ao paganismo. De maneira geral, existe uma discussão em torno de quem 

teria sido o pai da bruxaria moderna. Um grupo defende que a bruxaria moderna teria surgido com Gerald  

Brosseau Gardner através da Wicca, em 1950. Outra corrente defende um surgimento anterior, com Charles  

Godfrey Leland entre o fim do século XIX e início do XX. O uso deste termo está relacionado à necessidade 

de atribuir a essas práticas mágicas, que continuam a existir na atualidade, uma diferenciação em relação 

ao contexto ao qual a bruxaria estava inserida anteriormente e do lugar que ela ocupa hoje. Ou seja, na 

atualidade, essas práticas não estão necessariamente atreladas a um povo ou uma sociedade em particular, 

mas utilizam-se dos conhecimentos oriundos de vários costumes, de forma simultânea ou em diferentes 

vertentes.  
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posicionamento de luta contra as desigualdades sociais, principalmente no que diz 

respeito às mulheres. Por fim, no terceiro e último capítulo, exponho as tensões e disputas 

presentes no campo a partir de três construções diferentes sobre a bruxaria – a linhagem, 

o saber intelectual e o dom.  

A partir destas considerações, atento para o fato de que a bruxaria contemporânea 

está em uma situação de desconstrução dos estereótipos forjados sobretudo no período da 

Inquisição; ocupa lugares públicos e não está em uma dimensão oculta - tendo em vista 

que há eventos públicos, escolas e feiras abertas sobre o tema – e que sua existência na 

modernidade não se dá, exclusivamente, através da religião Wicca. As bruxas e bruxos 

se mostraram como pessoas que imputam diferentes sentidos à sua identidade de bruxa 

(o), mas que se unificam através da percepção de que a bruxaria é composta de um ofício 

– de técnicas e métodos de trabalhos que integram a prática mágica.  

Por este motivo, a (o) bruxa (o) é aquela (aquele) que prática a bruxaria. E a bruxaria é 

entendida aqui como o conjunto de conhecimentos e práticas (que podem ou não estar 

relacionadas a divindades e espíritos), mas que, obrigatoriamente, tem como objetivo 

atingir um fim – seja ele prever o futuro, ter o emprego que se deseja, conseguir um amor, 

se conectar com a natureza ou realizar qualquer outro feito que o seu praticante entenda 

como possível. Dentro do entendimento deste trabalho, também é necessário diferenc iar 

feitiço e magia. O feitiço aqui é entendido como se fosse a “receita do bolo”, ele contém 

ingredientes e falas que precisam ser proferidas para que a prática dê certo. Já a magia 

pode ser entendida como a ação prática. É importante assinalar que esses conceitos foram 

formulados a partir das explicações dos meus interlocutores sobre o assunto – ou seja, 

contém definições “nativas”. Desta forma, é possível que nos deparemos com outras 

formulações em outros contextos. Baseio-me numa classificação nativa, mas é importante 

que se tenha em mente que, na prática, esses três conceitos – bruxaria, feitiço e magia - 

estão interligados.   
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CAPÍTULO I 

A bruxaria nos dias atuais 

 

Os estudos sobre bruxaria já foram conduzidos pelos pesquisadores a partir da 

percepção de um sistema de acusação de malefícios, como no exemplo clássico dos 

estudos de Edward Evans Evans- Pritchard sobre os Azande (1976)9. Ou, ainda, estiveram 

marcados por algum tipo de resistência, como na pesquisa de Jeanne Favret-Saada (1977, 

1990, 2005) que precisou de bastante tempo até que seus pesquisados começassem a lhe 

falar sobre a feitiçaria. Em suas primeiras tentativas para construir uma interação, seus 

interlocutores negavam a existência da feitiçaria. Eles se recusavam a participar do jogo 

que, na partição ocidental, os remeteria para o polo dos supersticiosos, dos “crentes”, 

enquanto que o pesquisador ficaria ao lado da verdade, da “ciência”. A crença na feitiça r ia 

normalmente era abordada pelos pesquisadores ou folcloristas como algo que pertencia a 

um passado ou, então, pertencia a pessoas tidas como ignorantes. Favret-Saada só 

conseguiu avançar em sua pesquisa quando seus interlocutores consideraram que ela 

havia sido pega pela feitiçaria – ela apresentava sintomas que eram entendidos como 

enfeitiçamento: sofreu repetidos acidentes de automóveis, tinha um tremor nas mãos e 

um brilho estranho no olhar. Entre seus pares, os pesquisadores, sua investigação foi vista 

com maus olhos. Ela chegou a ser acusada de usar sua bolsa da pesquisa, concedida pelo 

governo francês, para aprender a feitiçaria. Entretanto, em suas publicações, ela descreveu 

esses lugares que passou a ocupar:  a resistência que enfrentou forçou-a a desenvolver um 

método inovador, pelo qual passou a ser admirada, mas persistia o olhar da estranheza. 

Reflete, assim como sua obra, o lugar um tanto ambíguo que a bruxaria ocupava, e ainda 

ocupa, enquanto tema a ser estudado cientificamente (GOLDMAN, 2005). 

Marcel Mauss e Henri Hubert (2003) afirmam que a história dos trabalhos 

científicos sobre a magia começa com os escritos dos irmãos Grimm. Em uma 

retrospectiva sobre o estudo da magia na antropologia, os autores afirmam que James 

George Frazer concordava que a magia era como uma ciência antes da ciência. Isso 

porque entendia-se que a magia constituía toda a vida mística e cientifica do primitivo. A 

princípio, as explicações para tudo o que acontecia ao homem e ao seu redor envolviam 

                                                                 
9 Em relação às pesquisas mais recentes possíveis é possível citar Susana de Azevedo Araújo (2007) sobre 

a bruxaria na Ilha da Pintada (Porto Alegre- RS) e Sônia Weidner Maluf (1993) sobre a bruxaria na Lagoa 

da Conceição (Florianópolis – SC).  
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a crença na magia. Primeiro, os homens não precisavam de intermediários para a 

execução das coisas mágicas, mas, com o passar do tempo, dos erros e dos fracassos, 

passaram a povoar o mundo de deuses e a devotá-los. 

A magia constitui assim, ao mesmo tempo, toda a vida mística e 
toda a vida científica do primitivo. Ela é a primeira etapa da 
evolução mental que podemos supor ou constatar. A religião 

resultou dos fracassos e dos erros da magia. O homem, que havia 
inicialmente, sem hesitação, objetificando suas ideias e seus 

modos de associá-las, que imaginava criar as coisas assim como 
sugeria a si mesmo pensamentos, que se acreditara senhor das 
forças naturais assim como era senhor de seus gestos, acabou por 

perceber que o mundo lhe resistia; imediatamente, dotou-o das 
forças misteriosas que se arrogara para si mesmo; depois de ter 

sido deus, povoou o mundo de deuses. Esses deuses, eles não mais 
coagem mas devota-se a eles pela adoração, isto é, pelo sacrifíc io 
e a prece. (MAUSS, 2003, p.51) 

Interessados em uma “noção clara, completa e satisfatória da magia” (MAUSS ; 

HUBERT, 2003, p.52), os autores buscaram conhecer o maior número de práticas de 

magias, mas sabiam que encontrar essa totalidade seria uma tarefa muito difícil, devido 

às incertezas dos próprios limites dos fenômenos mágicos. Mesmo assim, se debruçam 

na pesquisa de tais práticas em sociedades primitivas e em sociedades mais complexas, 

além do estudo da história da magia na Idade Média, no folclore francês, germânico, celta 

e finlandês e nas culturas gregas e latinas. 

Se para Mauss e Hubert foi importante separar os fatos mágicos entre os poderiam 

ser entendidos dessa forma e aqueles que eram considerados científicos a partir do olhar 

do pesquisador e não dos nativos, Bronislaw Malinowski (1988)10 afirma que todos os 

povos possuem religião, magia e ciência, que tais coisas não seriam próprias de 

sociedades primitivas, mas que estariam em todas as sociedades. Isso porque embora 

muitos povos não tivessem os rudimentos da ciência, ainda assim havia a observação da 

regularidade dos processos naturais. 

Em minha pesquisa, entretanto, magia e a ciência não estavam desconectadas ou 

em uma relação de oposição. Para meus interlocutores, a magia estava inserida dentro da 

ciência na medida em que alguns praticantes estudam sobre física, química, botânica e 

                                                                 
10O livro Magia, Ciência e Religião, de Bronislaw Malinowski, foi consultado através da sua versão 

disponível em pdf no site https://antropologiadareligiaoufpe.wordpress.com/downloads/. Acesso em 

21/11/2018. 

https://antropologiadareligiaoufpe.wordpress.com/downloads/
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demais áreas de conhecimento para fundamentarem sua prática. Além disso, era comum 

ouvir que o que a ciência ainda não esclarecia sobre a magia um dia ainda seria explicado, 

remetendo ao fato de que o fazer da bruxa não era algo sem lógica, apenas não havia sido 

ainda inteiramente explicado pela ciência. Estabelecendo essa relação com a magia e a 

ciência, não havia a necessidade de uma comprovação científica para que meus 

interlocutores continuassem nesse caminho.  

Hoje, quem deseja buscar conhecimentos sobre o assunto, que não sejam os 

produzidos pela academia, pode se utilizar de algum site de busca na internet que 

encontrará uma infinidade de livros, blogs e cursos sobre o tema. Sendo assim, a bruxaria 

se apresenta no mundo contemporâneo como algo que pode vir a ser acessível a todos – 

praticantes e pesquisadores. No que tange aos praticantes, existe a possibilidade destes se 

auto identificarem como bruxas e bruxos, fazendo com que a bruxaria possa ser uma 

forma de construir suas subjetividades e de se colocar no mundo.  

No entanto, não é possível afirmar que essa disseminação de conteúdo sobre 

bruxaria tenha feito com que todas as barreiras de preconceito e de julgamentos que a 

enxergam como algo maligno, uma prática de povos não civilizados e passível de dúvida, 

desaparecessem. A bruxaria continua sendo vista com olhar de desconfiança, sobretudo 

por aqueles que praticam fés cristãs, e permanece sendo negada por aqueles que vêm na 

ciência um instrumento para rejeitar a sua existência.  

Dessa forma, afim de diferenciar da bruxaria ou feitiçaria estudada em outros 

contextos ou tempos históricos - e que remete à acusação ou a algo que aparece através 

de resistências dentro do campo -, denomino o fenômeno que pesquiso de “bruxaria 

moderna”, da mesma forma que chamo seus praticantes de bruxas e bruxos modernos, 

pois eles é que dão tal nomenclatura à sua prática. É interessante notar como as práticas 

de bruxaria tradicional encontrada em textos antropológicos e históricos são fontes de 

inspiração e ensinamentos para as novas bruxas, mas estas, reconhecendo que seus 

contextos são diferentes, se atribuem essa valoração “moderna”11. 

De modo a contextualizar as formas de bruxarias que estão presentes no mundo 

contemporâneo é necessário falar sobre dois movimentos que corroboraram para que a 

                                                                 
11 Existe, dentro do campo, aqueles que são resistentes a esse tipo de pensamento por entenderem que suas 

práticas remetem diretamente a conhecimentos antigos. Porém, foi quase unânime a percepção de que como 

os tempos são outros, sua prática também mudou.  
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bruxaria moderna se tornasse o que ela é hoje: o movimento pagão (ou neopagão) e a 

Wicca. 

O paganismo12 é um movimento de cunho religioso que ganhou força no século 

XX, a partir do resgate de tradições religiosas pré-cristãs. Para alguns autores, o seu 

surgimento aparece atrelado à expansão do movimento New Age e do Neo-esoterismo 

(MAGNANI, 1996). Como movimento religioso, o paganismo possibilita unificar 

diversas práticas religiosas que possuem “uma espiritualidade centrada na percepção da 

terra como sagrada” (OLIVEIRA, 2009). A palavra “pagão” tem origem do latim 

“Paganus”, que é aquele que mora no campo e, embora sugira o pertencimento a um 

contexto histórico europeu, ele passou a englobar todas as religiosidades pré-cristãs que 

envolvem a sacralidade da natureza e também celebrações sazonais (CASTRO, 2016). 

De acordo com Araújo (2007): 

O neopaganismo, que circula em escala mundial, retira sua 

inspiração das culturas dos povos nativos indo-europeus, abarca 
as culturas "pagãs" do Sul (a Helênica e a Druídica) e as culturas 

"bárbaras" do Norte (Céltica e Nórdica) da época pré-cristã. Na 
América do Norte, inclui tribos indígenas nativas, e, na América 
Central, as culturas astecas e maia (Campbell, 1997). No Brasil, 

os deuses da religião afro-brasileira são entendidos nessa 
percepção, como forças da natureza. (ARAUJO, 2007. p.96) 

 

Desta forma, enquanto religiosidade moderna, o paganismo possui diversas 

vertentes que buscam inspiração em culturas antigas. O que elas têm em comum é o 

resgate de religiosidades antigas e da sacralidade da natureza na modernidade (CASTRO, 

2016). Cada uma das vertentes possui suas especificidades e histórias. Como exemplos 

encontrados durante o trabalho de campo temos grupos que buscam referências dos povos 

celtas, nórdicos, romanos, etruscos e gregos. Muitos buscam a reconstrução histórica, 

artística e mitológica como forma de adaptar-se às inquietações da modernidade 

                                                                 
12 Alguns estudiosos e praticantes preferem o termo Neopaganismo para definirem suas práticas. Os 

argumentos para se usar um termo ou outro são inúmeros. Neste trabalho, usarei ambos como sinônimos, 

sem especificar o que os difere, tendo em vista que o central neste trabalho é a “bruxa”. Rosalira Oliveira 

(2009) faz a mesma escolha quando escreve sobre religiosidades que resgatam a sacralidade da terra: 

Embora muitos estudiosos façam uma distinção entre os dois termos e 

considerem o Neopaganismo contemporâneo como um tipo específico dentro 

de uma tradição mais ampla intitulada “Paganismo”, optei por uma 

conveniência de estilo, por utilizar os termos “Neopaganismo” e “Paganismo” 

como sinônimos, ambos se referindo ao movimento moderno de adoração da 

Terra e da natureza inspirado nas tradições politeístas pré-cristãs, em particular 

aquelas originárias da Europa. (OLIVEIRA, 2009, p.2) 
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(OLIVEIRA, 2009). Essa reconstrução histórica é entendida como um processo muito 

importante para alguns bruxos na modernidade e enfrenta dificuldades devido ao fato de 

que muitas culturas não deixaram material escrito acerca de sua religiosidade.  

Outro forte movimento que também se integrou à bruxaria moderna e corroborou 

para a sua expansão foi a Wicca, uma religião neopagã, criada por Gerald Gardner nos 

anos 1950. A Wicca é muito importante para se pensar em bruxaria moderna, pois ela é 

uma vertente que se considera a “religião das bruxas”. Embora nem todas as bruxas façam 

parte dessa religião, é muito expressiva a sua participação no contexto pesquisado. Como 

uma religião organizada, com dogmas e livros sobre o tema, a Wicca é uma porta de fácil 

acesso para os interessados em bruxaria. 

Muitas das (os) bruxas (os) que pude conhecer afirmavam a importância da Wicca 

no processo de descobrimento da bruxaria em suas vidas. Movidos pela curiosidade 

acerca do tema, alguns de meus interlocutores, antes de saberem da existência do 

paganismo ou de uma bruxaria moderna que existe para além da religião Wicca, tiveram 

através dela o primeiro contato com o tema.  

Mateus, aluno de Jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro  

(UFRRJ) foi um dos criadores do Círculo Pagão da universidade (grupo que reúne adeptos 

do paganismo). Quando eu o conheci, ele ainda se identificava como wiccano. Mais tarde, 

essa identidade sofreu alterações, mas a Wicca foi seu primeiro contato com a bruxaria. 

Bianca, aluna de História da UFRRJ e membro ativo do Círculo Pagão da UFRRJ 

na época em que eu fazia o trabalho de campo, embora não dissesse que se considerava 

wiccana, contava que logo que começou a procurar pela bruxaria encontrou bastante 

material sobre a Wicca. Outras pessoas que foram em apenas uma das reuniões do Círculo 

Pagão da UFRRJ, ao se apresentarem, também falavam da importância da Wicca neste 

processo de conhecer a bruxaria e o paganismo. O próprio Círculo Pagão da UFRRJ no 

início era chamado de Círculo Wicca da universidade, pois seus idealizadores se 

identificavam como wiccanos.  

Em uma conversa com bruxos cariocas que estavam indo para a Convenção de 

Bruxas e Magos de Paranapiacaba (SP), a Wicca foi citada como um importante início de 

caminho dentro da bruxaria, porém, eles afirmavam que era interessante procurar também 

por outras vertentes. Andréa Osório (2011), ao pesquisar a trajetória de bruxas wiccanas 
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no Rio de Janeiro, e também por meio da internet entre os anos de 1999 e 2000, afirma 

que a Wicca tem se desenvolvido principalmente a partir da década de 1990 e que um dos 

fatores que colaboraram para isso é o espaço virtual e a publicação de livros em português. 

Nos termos da autora, ”grupo religioso minoritário, com sujeitos oriundos de diferentes 

backgrounds religiosos, os wiccanos provavelmente não formariam um grupo nacional 

sem os instrumentos da rede mundial de computadores”. (OSÓRIO, 2011, p.51) 

Reconhecendo a importância da Wicca no processo de ressignificação da imagem 

da bruxa, acredito que é de extrema importância apontar que muitos trabalhos da 

atualidade sobre bruxaria e sobre wicca consideram ambas como sinônimos. Porém, 

existe uma diferença fundamental, que é, inclusive, a base deste trabalho: a wicca é uma 

religião, a bruxaria não é uma religião. Nesse sentido, nem todos as bruxas e bruxos com 

quem mantive uma relação são wiccanos, porém alguns se consideram como tal. 

Wiccanos e bruxas (os) têm em comum a bruxaria, mas a noção de pertença a uma 

identidade de bruxa (o) não está relacionada diretamente ao pertencimento a uma religião, 

mas sim a outras variáveis que serão abordadas nesta pesquisa. 

Portanto, é a partir dos movimentos neopagãos, da disseminação da Wicca como 

a religião das bruxas na década de 1950 e de publicações de livros sobre o tema a partir 

do século XX (OSÓRIO, 2011) que o imaginário sobre a bruxaria começa a se apresentar 

de outra forma, não voltado ao malefício. Isso possibilitou que existam hoje eventos, 

cursos, palestras e uma série de atividades voltados a esse grupo que se auto identifica 

abertamente como sendo bruxas e bruxos. 

No campo em questão, as pessoas dizem “eu sou uma bruxa”, “eu sou um bruxo”, 

“eu faço bruxaria”. Além disso, existem escolas de bruxaria onde são oferecidos diversos 

cursos e atividades; eventos são realizados com o mesmo propósito; feiras e pessoas 

oferecem diversos serviços13 e produtos que vão desde materiais para se executar algum 

feitiço até mesmo ao feitiço pronto. 

 

Encontros de bruxas e bruxos 

 

                                                                 
13 Como consulta a diversos baralhos (como tarô, cartas ciganas, cartas do caminho sagrado), runas, Reiki 

e bênçãos. 
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A minha entrada no campo se deu através de eventos públicos que reuniam 

pessoas interessadas em paganismo e em bruxaria. Embora eu já me considerasse uma 

bruxa, meu contato com tais espaços só se deu em função da pesquisa. Inicialmente 

participei do 1º Seminário sobre Paganismo da União Wicca do Brasil, com o tema ”A 

importância das religiões pagãs no Diálogo Inter-religioso”, na Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (UERJ). Depois, eu conheci o Círculo Pagão da UFRRJ; estive no Dia do 

Orgulho Pagão no Rio de Janeiro; na Convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba, 

em São Paulo; em duas edições da Mystic Fair, no Rio de Janeiro, e na 1ª Feira de 

Bruxaria e Esoterismo, em Paquetá, no Rio de Janeiro. Estes eventos contam com diversas 

atividades: venda de produtos, palestras, consulta com oraculistas14 e interações entre 

bruxas e bruxos. Nesses ambientes eu conheci meus interlocutores principais, assim como 

bruxas e bruxos que ministravam cursos e palestras que foram fundamentais para a 

construção deste trabalho.  

O seminário “A importância das religiões pagãs no Diálogo Inter-religioso”, na 

UERJ, consistiu em minha primeira ida a campo -  uma experiência muito importante 

porque foi a primeira vez que assisti a um debate sobre bruxaria moderna no contexto da 

universidade. Diferentemente dos outros eventos em que participei, que eram 

frequentados e divulgados para o público bruxo, este estava voltado a um público 

acadêmico interessado no debate sobre a liberdade religiosa. As mesas eram compostas 

por bruxas (os) que trabalhavam dando cursos e/ou em algumas formas de consulta e 

lideranças do movimento pagão. Foi também a primeira vez que vi bruxas e bruxos 

falando de sua identidade abertamente. Portanto, foi a partir desse evento e das pessoas 

que eu conheci ali que a possibilidade de estudar bruxaria começou a se desenhar. 

O Círculo Pagão da UFRRJ surgiu em setembro de 2015 por intermédio de Juliano 

(aluno do curso de Administração) e de Mateus (estudante de Jornalismo), praticantes da 

wicca e que também foram ao 1º Seminário sobre Paganismo da União Wicca do Brasil 

na UERJ. A ideia de criar um grupo de unisse praticantes de bruxaria surgiu justamente 

após a ida dos dois ao evento – eu não os conhecia na época do seminário, só fui conhecê-

los por intermédio do Círculo Pagão da UFRRJ. Tomei conhecimento da existência do 

grupo bem no início de sua formação, através de redes sociais que ligam vários alunos da 

universidade e consegui participar do primeiro encontro marcado por eles. Na ocasião, 

                                                                 
14 Nome dado a quem utiliza métodos oraculares que são métodos de adivinhação. Entre os mais conhecidos 

estão o baralho e as runas. 
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me apresentei falando do meu interesse em fazer pesquisa sobre paganismo e bruxaria e 

também falei que me considerava uma bruxa.15 

A princípio, o nome do grupo era Círculo Wicca da UFRRJ, mas nesse primeiro 

encontro, onde estavam praticantes wiccanos e não wiccanos, decidiu-se que o nome do 

grupo passaria a ser Circulo Pagão da UFRRJ. Na ocasião, a maior parte dos integrantes 

estavam de acordo com a mudança do nome do grupo, pois acreditavam que o “pagão” 

poderia englobar uma maior variedade de vertentes de bruxaria e assim aproximar mais 

bruxas e bruxos que estavam na universidade – já que o objetivo do grupo era esse. Mas, 

havia uma estudante de História que discordava do nome do grupo. Para ela, 

independentemente da vertente que se seguia, se alguém se considerava bruxa hoje em 

dia essa pessoa fazia parte da Wicca porque tal religião era uma manifestação da própria 

bruxaria na modernidade. Ela foi uma exceção entre os meus interlocutores. O que ouvi, 

na maioria das vezes, é que a wicca era uma religião e que embora a bruxaria fosse parte 

da wicca, ela não era a única forma de ser bruxa (o). 

Por intermédio do grupo, conheci Bianca e Ivan, ambos estudantes da UFRRJ e 

que tinham bastante interesse no tema. Bianca, que na época era estudante de História,  

não seguia nenhuma vertente específica. Ela jogava tarô, demonstrava conhecimento 

sobre diversas divindades e tipos de magias diferentes. Ivan, que cursava Engenhar ia 

Florestal, cultuava Diana (divindade romana lunar e da caça que é bastante adorada entre 

os praticantes de bruxaria), sabia bastante sobre xamanismo, história do paganismo e 

sempre estava aberto a dividir suas reflexões com todos.  

No ambiente do grupo, ora a identidade de bruxa era mais pulsante - com 

conversas sobre a bruxaria na modernidade, suas visões de mundo, suas práticas de magia, 

seus cultos aos deuses e trocas sobre feitiços – , ora era a identidade de pagão que se 

sobressaia , com discussões sobre roda do ano16, sobre costumes de determinados povos 

e sobre o contato com a natureza dentro da universidade.  

                                                                 
15 Nessas ocasiões de apresentação, eu falava sobre meu culto a Diana e Dianus (antigas divindades 

adoradas na Itália), sobre meus estudos sobre tarô, minha busca de me alinhar aos ciclos da natureza e da 

lua, da minha crença no povo das fadas, nos ancestrais e todas as formas de espíritos. De maneira geral, as 

apresentações no Círculo Pagão eram assim: falava-se um pouco das suas crenças e práticas e pessoais e se 

apontava o que se esperava encontrar no Círculo. 
16 Roda do ano é um calendário que simboliza uma concepção pagã de tempo, onde sua passagem se dá de 

forma cíclica e atrelada a eventos da natureza – como, por exemplo, as estações. 
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As reuniões iniciais foram baseadas em apresentações, nas quais as pessoas 

falavam da sua trajetória pagã, de suas práticas e do que esperavam do grupo. Na maior 

parte das vezes, elas falavam que o grupo era uma forma para que, em conjunto, eles 

pudessem aproveitar a natureza do campus da universidade em suas práticas e em seus 

contatos com os deuses sem que isso fosse um movimento solitário.  Esse contato com a 

natureza da UFRRJ é presente nas falas porque, de fato a universidade possui uma 

paisagem exuberante – o campus é repleto de arvores, campos abertos, lagos e até conta 

com um jardim botânico, onde muitas reuniões eram celebradas.  

Em uma das reuniões do grupo, cujo tema era "Amuletos"17, cada integrante do 

grupo levou material para confeccioná- los da forma que sabia fazer. Algumas pessoas 

levaram joias que seriam consagradas (tornadas sagradas levando em conta algum 

propósito mágico) através da energia da terra, do fogo, do ar e da água; outras 

confeccionaram amuletos em forma de saquinhos usando pedras e ervas correspondentes 

com seu desejo de criar seu amuleto; e teve ainda quem usou o momento para purificar 

anéis que utilizava e também objetos pessoais, como pêndulos, para limpá- los de qualquer 

energia negativa que pudessem conter. Todos esses rituais se deram em conjunto, com os 

praticantes sentados na grama, em forma de círculo, mesmo que, em si, eles fossem 

diferentes.  

Quando o círculo pagão começou a surgir na universidade, rapidamente a notícia 

de que existiam bruxas naquele meio se espalhou. Os colegas que sabiam do meu interesse 

em estudar paganismo e bruxaria logo vieram comentar se eu sabia que havia “um grupo 

de bruxas” na UFRRJ. Em todos os momentos essa notícia era tratada em um tom de 

novidade, pois a existência de uma bruxaria moderna que poderia integrar os espaços na 

universidade era algo novo para as pessoas.  

Durante um ano, o Círculo Pagão da UFRRJ manteve uma programação de 

diversas atividades. Nos encontros, as pessoas mostravam-se felizes por haver um espaço 

que as conectava dentro do ambiente acadêmico, muitas vezes hostil a crenças como a 

bruxaria e o paganismo, pois essas ainda são entendidas por grande parte dos estudantes 

como práticas de povos “não civilizados”, ignorantes, e associadas à visão de filmes nos 

quais as personagens são malvadas; ou, então, acreditam que a magia signifique soltar 

                                                                 
17Amuletos são talismãs que possuem alguma finalidade mágica; objetos que podem preservar a saúde, 

trazer prosperidade, atrair beleza, amor, sorte, afastar energias e espíritos negativos e diversos outros 

propósitos, cabendo à bruxa definir seu objetivo.  
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feitiços com os dedos e fazer coisas levitarem. Porém, o Círculo também recebia diversas 

pessoas que não conheciam o assunto e iam às rodas de conversa para compreender um 

pouco mais. Elas sempre se mostravam surpresas com o que aprendiam. E, no fim, muitas 

desconstruíram suas ideias equivocadas sobre as práticas mágicas. 

O Dia do Orgulho Pagão, que ocorre anualmente em diversos países, inclusive em 

capitais do Brasil, é um evento criado por um grupo de neopagãos norte-americanos para 

prover uma imagem positiva a respeito dos praticantes desta religiosidade através de "um 

movimento internacional de desmistificação e valorização do paganismo ou 

neopaganismo e em defesa da liberdade religiosa e diversidade cultural"18. Até o 

fechamento deste trabalho, o evento realizado em 25 de outubro de 2015 foi o último 

organizado no Rio de Janeiro de forma pública, que eu tenha conhecimento. Na ocasião, 

os organizadores informaram que devido a algumas desavenças dentro do meio pagão 

eles iriam suspender a organização do evento na cidade do Rio de Janeiro 19. Segue abaixo 

a minha descrição do Dia do Orgulho Pagão em meu Diário de Campo nesta data (25 de 

outubro de 2015). Na ocasião, Mateus (integrante do Círculo Pagão da UFRRJ) e eu já 

estávamos próximos e ele também tinha ido ao evento: 

O evento ocorreu no Aterro do Flamengo. A organização havia 
dado as orientações, através da sua página na internet, para chegar 
no ponto exato do Aterro: o Coreto Estrela. Durante o percurso 

sugerido, algumas fitas roxas, amarradas em lugares como grades 
e arvores, chamaram minha atenção. Mais tarde, conversando 

com outros participantes do evento, descobri que, de fato, aquilo 
era uma prática antiga usada marcar o percurso quando era 
necessário adentrar em uma floresta, para que a pessoa não se 

perdesse e para que, caso acontecesse algum problema, alguém 
pudesse ser encontrado ou, pelo menos, seu caminho estava ali 

sugerido. A ideia era ressuscitar aquela prática, mesmo que o 
formato da cidade não precisasse de tais marcações. Quando 
cheguei no Coreto Estrela, a cena que encontrei foi essa: um 

espaço grande, aberto, e no horizonte - não muito longe – estava 
o mar; no centro havia um coreto em formato semelhante ao de 

uma estrela e toda aquela extensão ao redor era usada para o 
evento. Havia uma "tenda", com um cartaz do evento e pessoas 
uniformizadas recebendo doações (para participar do evento era 

necessário levar 1 kg de alimento não perecível, que, 
posteriormente, seria doado a uma ONG de São Gonçalo, que 

dava suporte a mulheres que haviam tido câncer de mama). Em 
outro local, que ficava perto de umas arvores e de um banco 

                                                                 
18 Retirado do site http://orgulhopagaorj.wixsite.com/orgulhopagaorj. Acesso em 21/11/2018. 
19 Algumas questões sobre os conflitos e tensões serão abordadas no capítulo 3. 

http://orgulhopagaorj.wixsite.com/orgulhopagaorj
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comprido, de cimento, pintado de branco, ocorriam as palestras, 

chamadas por eles de vivência. E no próprio Coreto Estrela 
ficavam as pessoas que faziam atendimento: eram oferecidas 

sessões de reiki, jogo de tarô e runas e consultas20.   

O dia estava nublado. Receosa de que aquilo atrapalhasse o 

andamento no evento, perguntei a um dos organizadores o que 
seria feito se chovesse, e a resposta que recebi foi: "E em evento 

de bruxa chove?". De fato, não choveu até o último momento, 
quando as pessoas fizeram seus agradecimentos no "Rito 
Público", que é o momento quando se realiza uma cerimônia de 

celebração entre todos os pagãos e são invocadas diversas 
divindades de panteões diferentes afim de celebrar a diversidade 

no movimento.  

Durante todo o dia, foram realizadas quatro palestras, cada uma 

ministrada por alguém de um segmento específico. Por exemplo, 
a palestra sobre "Oráculo Secreto" foi feita por uma sacerdotisa 

wiccana chamada Ana Marques. Ela falava para os ouvintes que 
o oráculo secreto nada mais é que a própria intuição – conduzindo 
a todos por uma meditação sobre passado, presente e futuro, ela 

falava que todos podiam utilizar de sua intuição para saber do 
futuro.   

Outra palestra que assisti foi a do Wagner Périco, bruxo da 
tradição Wanen (uma vertente de bruxaria que é politeísta e de 

origem germânica). Ele ensinou um feitiço para ter o que se 
deseja, com um prazo de trinta anos para o desejo se concretizar. 
Para realizar o feitiço são necessários três fios de lã negra. Cada 

um deles deve ser entregue, junto a uma oferenda de mel e 
cerveja, para cada uma das Nornes21 pedindo que elas deem o que 

você deseja se você se mostrar merecedor. Depois da entrega e do 
pedido feito, junta-se os três fios e, para cada desejo formulado 
para até um prazo de trinta anos faz-se um nó.  

O evento durou cerca de cinco horas e foi finalizado com o "Rito 

Público", quando todos os pagãos presentes se reuniram em uma 
grande roda para fazer uma homenagem, uma espécie de 
reverência aos deuses. Diversos sacerdotes e sacerdotisas 

invocaram os deuses de suas tradições, entre eles, uma sacerdotisa 

                                                                 
20 O reiki é uma técnica japonesa de cura, de redução do estresse e de relaxamento através da imposição 

das mãos. Tem como base a ideia de que flui através de nós uma energia vital que se estiver em um nível 

baixo podemos ficar doentes. Em um nível alto somos capazes de estar felizes e saudáveis. O tarô é um 

baralho específico utilizado para consulta e aconselhamento sobre questões relativas à presente, passado e 

futuro. As runas, também podem ser utilizadas para os mesmos propósitos do tarô, porém elas também são 

letras usadas para escrever nas línguas dos antigos povos do norte da Europa. Os Florais de Bach são 

essências de flores e plantas utilizadas a para tratar ou complementar o tratamento de doenças e 

desequilíbrios emocionais. 
21 Chamadas de Urd, Verdandi e Skuld. São três divindades Nórdicas que são ligadas ao presente, passado 

e futuro. São conhecidas por controlar a sorte, o azar e a providência. 
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em especial chamou minha atenção. Mais tarde descobri que seu 

nome é Aline.  

Aline conduziu uma invocação de deuses indígenas brasileiros . 
Antes que fosse feito qualquer menção a deuses nórdicos, gregos, 
celtas ou de outro panteão, houve uma homenagem aos deuses da 

nossa própria terra, o Brasil, reconhecendo assim a origem de uma 
espécie de paganismo brasileiro. Os indígenas, antes de terem 

suas terras habitadas pelos brancos praticavam cultos de cunho 
pagão, louvando a terra e associando seus deuses à natureza, 
como os pagãos europeus e suas formas de plantar e colher.   

Assim, naquele dia, o paganismo foi celebrado de forma 

unificada, juntando todas as formas de adoração a deuses antigos, 
que foram engolidos pelo cristianismo, pela colonização e pela 
própria mistura de povos que é o Brasil. Naquele momento não 

havia a briga de egos e o objetivo havia sido cumprido: "celebrar 
todas as religiões neopagãs, as religiões da Terra e dos povos 

originários"22. 

 

Neste dia, eu pude conhecer mais sobre Cecília, uma Druidesa23 que segue os 

conhecimentos dos antigos Celtas. Ela também havia estado presente no seminário da 

UERJ e foi parte central desse trabalho, pois me proporcionou a possibilidade de conhecer 

várias bruxas e bruxos. Ela organiza uma escola de Druidismo e Cultura Celta no Rio de 

Janeiro, a qual, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer. 

Das escolas com as quais tive contato está o Círculo de Brigantia, que é um 

“templo-escola de bruxaria, wicca, druidismo24 e culturas antigas”25 - sua definição faz 

referência à bruxaria, à religião e ao paganismo. E o Via Paganus, que é um “local de 

práticas, aprendizagem e ofício focado na espiritualidade e conhecimentos pagãos”26.  

O Círculo de Brigantia fica localizado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O 

espaço é um casarão antigo que, por não conter nenhuma placa na entrada, passaria 

despercebido, como se fosse uma casa comum. Por fora, em nada se diferencia das outras 

casas da rua. Mas, de todos os lugares que eu conheci em razão da pesquisa, o Círculo de 

Brigantia tem uma atmosfera que fala diretamente ao meu trabalho: no meio da cidade do 

                                                                 
22 Retirado do site http://orgulhopagaorj.wixsite.com/orgulhopagaorj Acesso em 21/11/2018. 
23 Feminino de Druida, sacerdote celta que também tinha grande influência política, sendo o encarregado 

pelo ensino e orientações jurídicas e espirituais.  
24 O druidismo é uma vertente do paganismo que tem como central a cultura e es piritualidade celta. 
25 Retirado do site http://circulodebrigantia.wixsite.com/circulodebrigantia?lightbox=dataItem-ixqqn1py   

Acesso 21/11/2018. 
26 Retirado do site https://www.viapaganus.com/espaco Acesso em 21/10/2018. 

http://orgulhopagaorj.wixsite.com/orgulhopagaorj
http://circulodebrigantia.wixsite.com/circulodebrigantia?lightbox=dataItem-ixqqn1py
https://www.viapaganus.com/espaco
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Rio de Janeiro, um casarão onde bruxas se encontram para estudar, praticar e festejar. 

Pessoas que se afirmam como bruxas, dentro de um contexto que não é exclusivamente 

religioso, participam de cursos, compram e vendem produtos, conhecem outras pessoas e 

trocam experiências sobre as suas práticas. 

Dentro do casarão, logo na entrada, há um cômodo pequeno com vários altares 

para diversas divindades. Os altares estão espalhados, alguns em cima de mesas e outros 

mais próximos do chão, mas eles estão presentes em todo o cômodo. Nos altares há 

estatuas de divindades, velas, flores, conchas, comidas (grãos, alhos, leite). Consigo 

perceber a presença de estátuas de deuses romanos, gregos, celtas, nórdicos, hindus e 

africanos. Em destaque, havia três estátuas grandes da Deusa Brigid, divindade que é 

homenageada no nome da escola (Brigantia é o outro nome da deusa). Todas as vezes que 

entrei naquela sala, as janelas estavam fechadas. Isso impedia que entrasse muita 

iluminação, então, mesmo enquanto ainda era dia, o ambiente estava mais escuro. Por ser 

mais fechado, faz com que vários cheiros (das flores, da comida, das velas, dos incensos 

e de óleos essenciais) se misturem. Não tinha o cheiro das igrejas, nem dos centros 

espíritas, tampouco os cheiros presentes nos centros de candomblé que já visitei.  

Além deste espaço com os altares, o local tem mais quatro cômodos. Em um deles 

acontecem as palestras, no outro há uma feira com expositores de diversos produtos 

voltados ao público que ali frequenta. A terceira sala, em alguns eventos, é usada para 

outras palestras e, em outros, para outros expositores mostrarem seus produtos. A quarta 

é onde ficam os produtos vendidos pela própria escola (como livros, estatuas, essências, 

incensos, ervas e pingentes). 

Lá são ministrados cursos de diversos tipos de tarôs, baralhos e runas, de magias 

variadas usando a energia de seres como dragões, ervas, cristais, Spirit Dolls e técnicas 

específicas de Hooddoo e de xamanismo. Além disso, o espaço conta com atividades 

como Sagrado Feminino, Sagrado Masculino, Massoterapia, Terapias Alternativas e 

Atendimentos de Oráculos. Abaixo, segue o panfleto de divulgação de alguns dos cursos 

e atividades fornecidos pela escola: 
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Imagem 1 – Panfleto distribuído pelo Círculo de Brigantia 

Na pesquisa de campo visitei algumas vezes o Círculo de Brigantia participando 

de eventos abertos, no quais havia um círculo de palestra e algum ritual ao final. Entre 

esses, destaco um evento sobre o deus Cernunnos27 – que se referia ao sagrado masculino ; 

um festival sobre a deusa Afrodite28 – que abordava o tema das divindades ligadas ao 

amor e ao sexo; uma celebração ao deus Ganesha29 e o Dia Mundial da Deusa30.  

O Via Paganus uma outra escola de bruxaria, com sede em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, que oferece cursos divididos em dois módulos: Curso de Feitiçaria 

(aprofundamento nas artes da magia) e Jornada de Bruxaria. As temáticas são bastante 

variadas, sendo possível encontrar cursos sobre história e fundamentos da bruxaria; uso 

de cristais, ervas, espelhos, bonecos, velas, cores, poções, pós e banhos nas práticas 

mágicas; conhecimentos sobre oráculos como tarô e runas; ensinamentos sobre magias 

envolvendo fantasmas, vampiros, fadas e dragões. 

                                                                 
27 Divindade celta, masculina, conhecido como senhor dos animais e guardião dos caminhos. Também é 

uma divindade ligada à fertilidade. 
28 Divindade grega, feminina, ligada ao amor e ao sexo de diversas formas.  
29 Divindade hindu, masculina, ligada ao intelecto, a sabedoria e a fortuna.  
30 Celebração mundial. 
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Imagem 2 – Panfleto informativo distribuído pelo Via Paganus 

 

Imagem 3 – Panfleto informativo distribuído pelo Via Paganus 
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No Via Paganus, a distinção entre os cursos de feitiçaria e de bruxaria baseia-se 

na interpretação de ambas como essencialmente diferentes. Os sacerdotes e bruxos 

Wagner Périco e Cris Morgan, criadores do espaço, em uma palestra sobre as formas de 

magia na Mystic Fair, explicaram que a bruxaria concentra em si a ideia de culto aos 

deuses. Já a feitiçaria trata das formas de magia que podem ser utilizadas e que não 

necessitam de culto a divindades. De maneira mais simples, para essa escola, bruxaria é 

a religião, o trabalho de devoção junto aos deuses e à natureza; feitiçaria é o próprio ofício 

da bruxa, seus métodos de trabalho e suas técnicas, que não dependem de um culto a 

qualquer divindade. É por isso que quem opta por fazer o curso de feitiçaria pode fazer 

os temas separadamente, de acordo com seu interesse. 

Essa interpretação, se utilizada para pensar os espaços que visitei e os 

interlocutores com quem tive contato, remete ao fato de que a bruxaria está muito presente 

nos assuntos abordados em eventos, palestras e seminários, mas é a feitiçaria, enquanto 

esse ofício da bruxa, que conecta diferentes manifestações de fé dentro dos mesmos 

espaços. Para este trabalho, escolhi trabalhar com a perspectiva de que os feitiços e a 

prática da feitiçaria é um fazer mágico, enquanto que a bruxaria contém este fazer mágico 

ao mesmo tempo que tem em si a prática devocional e a crença em diversos outros seres. 

De fato, não difere tanto da perspectiva do Via Paganus, porém, embora as práticas 

mágicas possam ser aprendidas e trocadas para além dos aspectos da fé, todos os meus 

interlocutores cultuavam divindades e pediam auxílios a diversos tipos de espíritos em 

suas práticas.  

No site do Via Paganus é possível encontrar a seguinte definição: 

Idealizado física e espiritualmente para ser um local de práticas, 
aprendizagem e ofício focado na espiritualidade e conhecimentos 
pagãos, nasce Via Paganus com o propósito de ser uma referência 

de bruxaria e dos temas que a abrangem. O Via Paganus entende 
que este caminho de ofício e espiritualidade deve ser conduzido 

com seriedade, respeito à arte31 e profundidade. Para isso conta 
com a condução dos sacerdotes e bruxos Wagner Périco e Cris 
Morgan, referenciados e conhecidos no meio pagão, com mais de 

vinte anos de experiência na arte.32 

 

                                                                 
31 Entender a bruxaria como uma arte significa ter a compreensão de que ela não é  simplesmente teórica. 

São necessários dedicação, observação e vivência e a prática necessita de diversos instrumentos. 
32 Retirado do site https://www.viapaganus.com/espaco Acesso em 21/11/2018. 

https://www.viapaganus.com/espaco
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O meu contato com Cris Morgan e Wagner Périco se deu por meio de palestras 

ministradas por ambos em eventos que eu frequentei. Ao contrário do Círculo de 

Brigantia, o Via Paganus não oferece atividades abertas ao público, de forma que, por 

razões financeiras, não pude conhecer sua sede no Rio de Janeiro. Dos meus 

interlocutores, nenhum deles realizou curso no espaço. Uma crítica recorrente que eu ouvi 

foi a de que os cursos eram caros demais, impossibilitando o acesso de muitas pessoas.  

Em suas apresentações, Wagner Périco costuma distribuir seu cartão de contato 

que contém um símbolo rúnico33 para trazer prosperidade financeira. Ele diz que o 

interesse é colaborar para que as pessoas ganhem mais dinheiro para que assim possam 

frequentar seus cursos. Ele considera que os cursos são “investimentos”, pois o 

conhecimento ali adquirido também poderá ser usado para magias de prosperidade 

financeira e para a melhoria de vida.  

Uma parte importante desta pesquisa está relacionada à minha participação na 

Convenção de Bruxas e Magos, em Paranapiacaba (SP). Trata-se de um evento que 

acontece anualmente e é organizado pela Casa da Bruxa - Universidade Livre Holística e 

Terapias Naturais, que fica em Santo André (SP).  A idealização desta Convenção é de 

Tania Gori, atual reitora da universidade e que se considera também uma bruxa. O 

objetivo do evento é desmistificar a imagem de bruxas e magos34 e criar um espaço onde 

as pessoas possam se conhecer.  

São três dias de evento onde acontecem workshops, palestras, espaço para 

apresentação artísticas, rituais e feira de artigos esotéricos. Na ocasião, Paranapiacaba se 

volta para o evento, que utiliza espaços públicos, em prédios cedidos pela prefeitura de 

Santo André. A hospedagem é feita nas pensões e também na casa dos próprios 

moradores. Para os organizadores do evento,  

(O lugar) nos convida a comemorar a magia do céu e da terra, 

trabalhando a energia de Paz e Amor a todos os participantes 
deste evento. A vila esconde entre suas construções do século 
XVIII, lendas bastante intrigantes como a arvore que fala com os 

seres invisíveis e a noiva que vem sob a neblina35 

 

                                                                 
33 Símbolo mágico criado a partir de uma ou mais runas que contém algum propósito a ser alcançado.  
34 Sinônimo de bruxa (o) utilizado por alguns praticantes. 
35 Retirado do site http://www.convencaodebruxas.com.br/#!paranapiacaba/l2401 Acesso em 21/11/2018. 

http://www.convencaodebruxas.com.br/#!paranapiacaba/l2401
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  No momento da Convenção, as ruas ficam tomadas por pessoas vestidas com 

roupas extravagantes, com chapéus e caracterização voltada à bruxaria. Por ser uma vila 

pequena, é mobilizada em função do evento. Desde sua criação, o evento se tornou um 

movimento político e econômico. Político porque existe como forma de legitimar a 

bruxaria e de afirmar que as bruxas e bruxos existem para além do estereotipo de “bruxa 

má”. Econômico porque ela leva diversos turistas a Paranapiacaba, incrementando a 

procura por hospedagem, restaurantes, bares, padarias e outras formas de comércio.  

A participação na Convenção foi uma importante e rica experiência de pesquisa. 

Ainda que o evento tenha durado apenas três dias, essa convivência mais estreita que a 

viagem me proporcionou fez com que o tempo em campo tivesse qualidade. Estive em 

contato com as pessoas antes mesmo da viagem, na preparação, na discussão sobre quais 

roupas levar, no planejamento das atividades que seriam feitas e no desenrolar de 

conflitos que foram aparecendo em função da disputa de públicos e de verdades, nos quais 

cada bruxa (o) disputava um lugar de maior destaque no próprio evento.  

Pude conhecer Augusto, Sabrina e Paulo – bruxos cariocas que participam como 

palestrantes na Convenção e que também estão envolvidos nos eventos que acontecem 

no Rio. Este contato se deu através de Cecília, pois eles são amigos dela. E foi a convite 

dela que eu pude ir ao evento. 

Por fim, a experiência de campo também se deu através da Mystic Fair, evento 

que conta com um circuito de palestras sobre diversos temas dentro da bruxaria e sobre 

outras formas de magia, mas que é principalmente uma grande feira de produtos 

esotéricos. De maneira geral, todas as feiras que acontecem dentro dos eventos (seja no 

círculo de Brigantia ou na Convenção) vendem acessórios com pedras, imagens de 

deuses, luas, estrelas e demais símbolos que possuem algum significado – alguns são para 

proteção, para atrair ou afastar algum tipo de energia, para mostrar que são devotos de 

alguma divindade. Também é possível encontrar ingredientes para feitiços (como ervas, 

óleos, incensos, velas coloridas, pedras); há lugares especializados em vender tarôs, 

runas, baralhos e outros utensílios para que se possa praticar a arte de revelar passado, 

presente, futuro e alguma mensagem divina. Itens artesanais também são encontrados, 

como cadernos, vassouras de palha, bonecos de pano, colheres de pau com símbolos e 
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bolsas. Além disso, encontram-se os objetos que toda bruxa (o) parece ter: athame36, 

pentagrama, caldeirão, varinha e uma infinidade de livros sobre o assunto.  

No Rio de Janeiro é possível encontrar outros lugares que vendem produtos de 

magia e que são frequentados pelos praticantes, como lojas especializadas em artigos 

religiosos (sobretudo aquelas destinadas às religiões de origem africana) e as diversas 

feiras medievais que acontecem pela cidade. Mas a Mystic Fair é um evento que integra 

uma grande variedade de linhas religiosas junto com diversas vertentes de bruxaria – 

como a wicca, a bruxaria tradicional e a bruxaria voltada à prática mágica inspirada nos 

gregos, nos egípcios, nos povos nórdicos e no xamanismo. 

A Mystic Fair dispõe de um grande espaço destinado para atendimento com 

oraculistas – principalmente aqueles que utilizam de diversos tipos de baralho e runas –, 

com cerca de 30 mesas onde a pessoa se consulta e no final faz o pagamento do seu 

atendimento, cobrado em pacotes de 15 minutos. É possível encontrar pessoas vestidas 

de bruxas e bruxos (com capas e chapéus pontudos), de ciganas e ciganos, de fadas e, 

também, pessoas jogando búzios e vestindo roupas tradicionais das religiões de origem 

africana. Essa diversidade é comum nos espaços em que tive presente, pois a prática da 

magia  é oferecida por diversas vertentes de bruxaria mas também por diversas 

religiosidades que, por exemplo, fazem uso das práticas divinatórias como tarôs, runas, 

búzios e quiromancia37.   

A bruxa se interessa por técnicas que ajudam no bem-estar, na harmonia da casa, 

na atração de prosperidade e da sorte, na manutenção da saúde e no contato com sua 

ancestralidade. Métodos que a conectem com a natureza e que também lhe forneçam 

instrumentos para obter o que se deseja: um emprego, o desejo da pessoa amada, a 

vingança. Por não precisar se manifestar necessariamente através de uma religião, ela 

transita entre estes espaços onde a magia é a fonte para a realização das suas vontades.  

  

                                                                 
36 Tipo de punhal cerimonial utilizado em algumas vertentes mágicas. 
37Arte divinatória capaz de prever o futuro e ter entendimento sobre o passado (incluindo outras vidas) 

através das linhas e sinais das mãos. 
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CAPÍTULO II  

As bruxas e bruxos e suas identidades 

 

Existe uma utilidade em fazer da bruxaria uma constante marginalizada, sendo até 

mesmo proibida em alguns momentos e sociedades. Russel afirma que ela é útil para 

“aliviar tensões sociais, sustentar certos valores sociais; explicar eventos assustadores e 

mesmo fenômenos aterrorizantes” (RUSSEL, 2008, p.18) conferindo ao homem poder 

diante de um mundo muitas vezes incompreensível. Ao longo da história, a bruxaria foi 

interpretada tendo um importante papel social relacionado à acusação dentro das 

sociedades: 

Os antropólogos identificaram na feitiçaria de diversas 
sociedades padrões característicos de acusação que eram 

determinados pelas tensões existentes em relacionamentos sociais 
específicos. Ao invés de aliviar as tensões sociais é possível que 
a crença na bruxaria venha a alimentá- las, exacerbá-las. Essa 

crença pode surgir de divisões familiares, de feudos ou de 
disputas por autoridade dentro de famílias ou grupos. Os 

antropólogos observaram que as acusações de bruxaria não são 
aleatórias, ao contrário, seguem linhas sociais perfeitamente 
observáveis. (RUSSEL, 2008, p.18) 

Mary Douglas (1976) expõe a ideia de que a acusação de feitiçaria é uma forma 

de advertir os indivíduos para que eles desempenhem seu papel dentro dos padrões 

esperados. Assumindo essa perspectiva como geral, ela entende que 

A feitiçaria seria a manifestação de um poder físico antissocia l 
oriundo de pessoas situadas nas regiões relativamente não 

estruturadas da sociedade. Nos casos em que esta dificilmente 
consegue exercer um controle sobre estes indivíduos, acusa-os de 

feitiçaria, o que é uma maneira de os controlar. Portanto, a 
feitiçaria reside na não-estrutura. Os feiticeiros seriam o 
equivalente social dos coleópteros e das aranhas que vivem nos 

interstícios dos muros e nos rodapés. Inspiram os mesmos medos 
e a mesma antipatia que as ambiguidades e contradições presentes 

noutras estruturas de pensamento; e os poderes que lhes são 
atribuídos simbolizam o seu estatuto ambíguo e inarticulado. 
(DOUGLAS, 1976, p.78-79) 

Apesar de os estudos sobre o sistema de acusação de bruxaria serem importantes 

na história da disciplina para a compreensão de sociedades tradicionais, atualmente são 

necessárias novas investigações sobre essas categorias. Ainda que seja importante 
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considerar os estudos sobre a bruxaria na Europa Medieval através do discurso 

inquisitorial, Maluf (1992) aponta para a lacuna presente nas investigações sobre a 

bruxaria acerca do processo de “caça às bruxas”. Russel (2009), por sua vez, alerta para 

a impossibilidade de sustentar que a própria bruxaria tenha sido, de fato, como relatam 

tais estudos: 

O que ficou registrado é aquilo que a cultura letrada dominante 

na época registrou. Permanece a lacuna em relação às 
representações que as populações e grupos locais possuíam da 
bruxaria, não só durante a “caça às bruxas”, mas antes e depois. 

Talvez a maior lacuna seja em relação a como as próprias 
mulheres pensavam essa identificação com a bruxa, em uma outra 

situação que não as confissões obtidas através de tortura e de 
pressões de todos os tipos. (MALUF, 1992, p. 108) 

 

Jeanne Favret-Saada (2005), ao estudar a bruxaria no Bocage francês, já atentou 

para a necessidade de se estudar a feitiçaria através da perspectiva dos próprios ”nativos”. 

A resistência de falar sobre a existência da feitiçaria demonstra que, de fato, faltava dar 

voz a esses praticantes que, durante muito tempo, tiveram suas práticas definidas por 

outros e por vezes como algo irracional.  

 Deixar-se afetar, ser afetada enquanto pesquisadora, foi fundamental para que ela 

obtivesse sucesso em seu trabalho. Ela pôde, assim, descrever as diferentes posições 

ocupadas no sistema da feitiçaria, como enfeitiçada, feiticeira e desenfeitiçadora, 

desvelando um campo que, até, então encontrava-se oculto. Um problema que pode ser 

enfrentado através de novas formas de se entender a bruxaria, a feitiçaria e a magia.  

Como forma de não continuar deixando tal lacuna aberta (Maluf, 1992) e inspirada 

pelos questionamentos e possibilidades trazidas pelo trabalho de Favret-Saada (2005), 

minha pesquisa, como já mencionado, se volta à investigação de um universo no qual   as 

pessoas se afirmam abertamente como bruxas. Sendo assim, atribui-se um valor central à 

autoafirmação dessa identidade mesmo que a bruxaria seja uma colagem das 

contribuições de várias pessoas e de culturas diferentes (RUSSEL, 2008).  Trata-se, 

portanto, de “estabelecer um modo, uma definição religiosa e mesmo uma ritualís t ica 

específica do que seria a bruxaria moderna aparenta ser algo completamente complexo e 

extremamente impreciso” (SILVA, 2016, p.7). 



41 
 

Neste sentido, entende-se que é partir dos sentidos que essas pessoas atribuem a 

“ser bruxa” ou “ser bruxo” que elas constroem tal identidade. Esses sentidos estão  

presentes nas estórias, na memória que conecta presente e passado e nas imagens 

construídas (HALL, 2006). 

A contextualização teórica acerca da bruxaria moderna atribui ao movimento 

neopagão um importante papel na construção da mesma, porém é necessário compreender 

que mesmo que ele possa servir como uma categoria que unifica diversas práticas de 

bruxarias voltadas à sacralidade da natureza e ao culto a deuses antigos, nas falas e nos 

eventos observados, “ser bruxa” não está relacionado exclusivamente a ser pagão, da 

mesma forma que também não está restrito a ter na bruxaria uma religião, como no caso 

da religião wicca.  

Isso significa que as pessoas que encontrei no campo eram diversas: algumas eram 

bruxas e bruxos que também se identificavam com o paganismo, algumas eram 

praticantes da wicca e, por isso, se consideravam bruxas e bruxos, outras não se 

identificavam com nenhuma dessas categorias, mas viam-se simplesmente bruxas e 

bruxos. O que, de fato, destaca a existência de múltiplas identidades (HALL, 2006) que 

podem ou não se cruzar dentro do campo. 

Mateus, a quem considero meu interlocutor principal, se considerava wiccano 

quando nos conhecemos. Mais tarde, suas visões acerca da bruxaria foram mudando e ele 

passou a não mais se identificar apenas com a Wicca. Ele se considerava “uma bruxa”, 

no feminino, embora ele mesmo continuasse se identificando enquanto masculino. Tal 

identificação se dava porque seu entendimento era de que a bruxaria é algo 

essencialmente feminino e, por isso, achava importante se identificar de tal forma. Era, 

inclusive, uma forma de reverenciar o feminino que existia dentro dele38. Bianca, por sua 

vez, é uma bruxa que não demonstrava uma relação religiosa com a bruxaria, mesmo que 

sempre falasse de vários deuses. Ivan, ainda que transitasse por muitos espaços onde a 

bruxaria estava presente e cultuasse Diana, uma divindade considerada muito importante 

em muitos cultos de bruxaria, em muitas de suas falas se considerava principalmente um 

pagão.  

                                                                 
38É comum bruxas e bruxos entenderem que em seus corpos existe o masculino e o feminino, 

independentemente do sexo biológico com o qual nasceram ou com qual gênero se identifiquem mais.  
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Na época em que estudava na UFRRJ, Mateus produziu um documentário para 

uma disciplina do seu curso que mostrava um pouco da minha perspectiva sobre a 

bruxaria e também a de Ivan e de Bianca. Para Mateus, cada um de nós representava uma 

face da bruxaria. No vídeo, Ivan fala um pouco sobre como o paganismo se relaciona com 

a bruxaria: 

Eu entendo o paganismo como uma forma genérica de você estar 
agrupando diversas espiritualidades diferentes, principalmente 

aquelas pré-cristãs que têm na sua vivência espiritual o culto 
politeísta, a crença animista, a crença na natureza, ou coisas do 
tipo. A bruxaria ela já é um ofício, ela independe da religião que 

você tá seguindo. 

 

Ivan tinha uma sensibilidade para abordar as questões que envolviam a bruxaria e 

sua conexão com os antigos costumes pagãos. Ele era didático quando precisava se referir 

aos contextos históricos e também costumava falar sobre os questionamentos e reflexões 

suscitados pela vivência de uma prática pagã, oriunda de um contexto totalmente diferente 

do atual.  

Mateus, Bianca e Ivan se complementavam à frente do Círculo Pagão da UFRRJ: 

os três estavam sempre preocupados com o lugar da bruxaria dentro dos debates religiosos 

e do impacto que essa causava dentro da universidade. Embora atribuíssem valores 

diferentes às identidades que iam sendo acionadas em diversos momentos (wiccano, 

pagão, bruxa/bruxo), eles demonstravam que é possível existir dentro de um contexto tão 

diverso no qual a bruxaria está inserida. 

Por isso, é possível compreender como a identidade pode se alterar em diferentes 

contextos ou situações (Hall, 2006), ora se é wiccano, ora se é pagão, mas ambos se 

relacionando diretamente com a bruxaria. Tal relação se dá, no contexto pesquisado, 

porque ser bruxa (o) está ligado diretamente a uma diversidade de técnicas e métodos que 

compõe a prática mágica, ou seja, o trabalho que é feito pela (o) bruxa (o) para alcançar 

determinados fins. 

De maneira geral, essa prática é para as (os) bruxas (os) a manipulação de energia 

com um fim específico. Independentemente de qual vertente de bruxaria com a qual essas 

pessoas se identificam, elas acreditam que podem, através destas técnicas, modificar a 

realidade na qual estão inseridas. Neste sentido, manipular a energia significa modificar 
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a própria realidade, pois acredita-se que tudo no mundo é composto de energia que pode 

ser manipulada, moldada. Isso significa que as bruxas e bruxos podem usar técnicas para 

atrair o amor, a prosperidade, a saúde, a beleza e sorte; para afastar energias negativas de 

suas casas, para afastar pessoas indesejadas do seu caminho; para também curar e causar 

doenças, para separar ou juntar casais.  

São várias as possibilidades de como a prática mágica acontece. Mas é 

interessante notar que os tipos de magia abordados nos estudos clássicos de James  Frazer 

(1982) são relevantes para pensar as próprias praticas das bruxas modernas, com métodos 

que referem à magia imitativa (ou homeopática) – por exemplo, quando Manuela limpa 

sua casa fisicamente, está limpando-a energeticamente também; quando o fogo é usado 

como metáfora para paixões internas; quando se faz um boneco que represente a si próprio 

ou  outra pessoa e tudo que se coloca próximo ao boneco significa coisas que serão 

atraídas para aquele que está ali representado –, mas, principalmente, em relação à magia 

contagiosa (ou simpática), na qual fios de cabelo, sangue e unhas são consideradas como 

objetos de poder, pois acredita-se que eles possuem forte ligação com a pessoa a quem  

pertencem. Ou seja, a magia é o ato de se realizar uma ação e com ela conseguir resultados 

determinados (RUSSEL, 2018). 

Em suas investigações, Malinowski afirmava que os atos e práticas mágicas são 

normalmente aqueles associados a “forças sobrenaturais, especialmente as ligadas à 

magia, ou relativa a seres, espíritos, fantasmas, antepassados mortos ou deuses” 

(MALINOWSKI, 1988, p.3). Segundo o autor, os primeiros elementos associados à 

eficácia da magia primitiva são 

Os efeitos fonéticos, imitações e sons naturais, como o assobiar 
do vento o rimbombar do trovão, o bramido do mar, as vozes de 
diversos animais. Estes sons simbolizam determinados 

fenômenos, crendo-se assim que os originem magicamente. Ou 
então, exprimem certos estados emocionais associados ao desejo 

a realizar por intermédio da magia. (MALINOWSKI, 1988, p.26) 
 

O uso da fala e dos pedidos durante a prática mágica também assumem um 

importante valor na perspectiva do autor: 

O segundo elemento, muito notório nos feitiços primitivos, é o 
uso de palavras que invocam, referem ou ordenam o objetivo 
desejado. Desta forma, o feiticeiro terá de mencionar todos os 

sintomas da doença que vai infligir, ou de descrever o fim da sua 
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vítima, na fórmula mortífera. Na cura mágica, o feitice iro 

apresentará imagens de perfeita saúde e robustez física. Na magia 
econômica, serão representados o crescimento de plantas, o 

aparecimento de animais, a chegada de cardumes de peixes. Ou 
então o mago utiliza palavras e frases que transmitem a emoção 
sob cuja tensão aplica sua magia, e a ação que dá expressão a esta 

emoção. O feiticeiro, em tons de fúria, terá de repetir formas 
verbais como “Quebro – Torço – Queimo – Destruo”, 

enumerando com cada uma delas as diversas partes e órgãos 
internos de sua vítima. Vemos em tudo isto que os feitiços se 
constroem muito segundo o esquema dos ritos e que as palavras 

são escolhidas pelos mesmos motivos que as substâncias mágicas . 
(MALINOWSKI, 1988, p. 26) 

 

Por fim, o último elemento apontado por Malinowski são as referências às 

mitologias, aos antepassados, aos heróis da cultura. James Frazer [1890] (1982) entendia 

que o homem primitivo buscava controlar a natureza, seja através de objetos, de ritos, de 

fórmulas mágicas. Entendendo a limitação do seu poder, o homem passa a recorrer aos 

deuses e aos demais espíritos, instaurando-se assim a religião. Mas o que algumas práticas 

de bruxaria mostram é que o homem ainda se percebe como fonte de poder mágico e 

recorrer aos deuses e espíritos não é uma necessidade obrigatória, é uma escolha.  

Por isso, o tipo de bruxaria abordado por Cristiano é interessante para este 

trabalho: ele é um bruxo que não está relacionado com a bruxaria enquanto religião, sua 

prática também não faz referências ao neopaganismo39 e nem a divindades. Ele é um 

praticante de Hoodoo, uma técnica de magia que tem origem na África e na qual seus 

praticantes podem se considerar bruxas e bruxos. Como figura pública dentro destes 

ambientes de bruxaria - ele escreve em um blog, tem um canal de vídeos no Youtube, 

publicou um livro e dá alguns cursos sobre o tema, - Cristiano explica sua prática assim: 

Entende-se por Hoodoo uma vasta gama de conhecimentos (ou 
seja, uma mistura de várias culturas e sincretismos religiosos – 
crendices, magia popular...) que basicamente se origina da 

África, através de negros escravos que chegavam da Colônia 
Francesa do Haiti no século 18, que carregavam consigo o 

Voodoo. Após as tropas de Napoleão perderem o território para 
os escravos, as famílias que fugiram levaram consigo seus 
escravos pessoais, desembarcando em Nova Orleans – a capital 

Voodoo na América (...) hoje em dia confunde muito Hoodoo e 

                                                                 
39 As maiores colaborações de Cristiano para essa pesquisa foram indispensáveis e fundamentais para a 

discussão, que será feita no último capítulo, acerca da existência do dom dentro da bruxaria. Por este 

motivo, mantive-o como parte deste trabalho, mesmo que o contato tenha sido online, diferentemente dos 

outros.  
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Voodoo porque ambos têm muito em comum, mas não é a mesma 

coisa. Voodoo é uma religião e Hoodoo é uma prática afro- 
americana de magia popular.40 

 

Infelizmente, não tive nenhum contato com ele, apenas o conheci através do 

Youtube, por indicação de Manuela, uma amiga de anos que também é bruxa. Depois de 

sua indicação para que eu conhecesse o trabalho de Cristiano, o nome dele voltou a 

aparecer, dessa vez como indicação de Igor, um devoto de deuses nórdicos que também 

forneceu contribuições significativas a esse trabalho em relação a fatos históricos e tipos 

de magias. Entretanto, Igor não costuma se identificar como bruxo, ainda que suas 

práticas se assemelhem às de vários bruxos. 

 

*** 

 

A partir de algumas experiências de campo é possível perceber que existe e m 

alguns momentos um jogo de identidades no qual estão presentes muitas identidades e 

onde não há uma identidade central, que abranja todas as outras (HALL, 2006). Em alguns 

momentos é a identidade de bruxa que unifica a todos, em outros é a identidade de pagão 

que faz surgir tal unidade. 

Tomo como exemplo a Convenção de Bruxas e Magos, um evento que agrupa 

uma variedade de tradições41 que se reúnem pela mesma identidade em comum: a de 

bruxa (o). Em alguns momentos é possível ver outras identidades sendo utilizadas, como 

por exemplo a de druida42, xamã, strega43 e sacerdote nórdico44. Ora as pessoas 

mobilizam a identidade de bruxo e bruxa, ora mobilizam outras, a depender das interações 

nas quais estão envolvidas. Assim, pude observar que no contexto da procissão das velas 

que acontece ao redor da vila de Paranapiacaba (SP), que abre o evento na sexta-feira à 

noite, todos estão reunidos como bruxas e bruxos. Já durante as palestras cada um 

apresenta seu tema específico, que está relacionado com a sua espiritualidade mais 

                                                                 
40 Retirado do site http://www.brasilconjure.com/o-que-e-hoodoo/ Acesso em 21/11/2018 
41 É desta forma que alguns se denominam. Por exemplo, existe a tradição nórdica, que designa grupos e 

pessoas que praticam uma bruxaria que segue a linha nórdica.  
42 Identidade assumida por aqueles que baseiam sua espiritualidade nas práticas celtas, um termo sinônimo 

é sacerdote druida. 
43Palavra italiana que significa bruxa. Alguns praticantes de bruxaria italiana preferem utilizar essa 

denominação em alguns momentos. 
44Aquele que pratica sua espiritualidade com base nos estudos sobre as espiritualidades dos antigos povos 

do norte da Europa.  

http://www.brasilconjure.com/o-que-e-hoodoo/
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particular, assumindo nesse momento uma identidade diferente. Por exemplo, Cecília, 

durante a procissão, se mistura com todas as bruxas e bruxos, mas nas palestras que 

ministrou e nos rituais se apresenta como uma druidesa. Augusto, durante a procissão, é 

um bruxo, mas nas suas palestras o que é mobilizado é o fato de ele ser um sacerdote que 

pratica a religiosidade inspirada nos povos nórdicos.  

Se, em algum momento "os povos que não pertenciam à cristandade eram 

considerados de modo realmente singular: eram produtos do diabo" (BALDUS, 1937, 

p.3), para os praticantes de uma bruxaria moderna pautada no paganismo essa concepção 

não se sustenta de forma alguma porque não existe a crença no diabo, uma figura 

tipicamente cristã: 

Mais uma vez, enfatizamos que não existem tradições ou 

conexões de qualquer tipo entre os ditos adoradores do diabo do 
período da renascença e da reforma, e os modernos neopagãos. 
Entretanto, alguns paralelos são traçados entre os bruxos 

diabólicos e as crenças que floresceram em outras sociedades: em 
algumas culturas, acredita-se que bruxos causam pragas; mantêm 

intercurso sexual com cadáveres; praticam canibalismo e roubam 
crianças. Mas, na sociedade ocidental, a ideia de continuidade 
entre os antigos feiticeiros, os bruxos medievais e os bruxos 

modernos simplesmente não se sustenta, pois não há evidênc ias 
válidas (RUSSEL, 2018, p. 17-18). 
 

Tanto o paganismo quanto a wicca serviram com um meio para mostrar uma 

bruxaria que tem como origem uma concepção da natureza enquanto sagrada e de uma 

multiplicidade de divindades a serem cultuadas. Portanto, essas pessoas não atribuem um 

sentido pejorativo à sua identidade. Porém, as pessoas não bruxas, que desconhecem todo 

esse processo de ressignificação da imagem da bruxa atrelada à bruxaria moderna, 

mantém os estereótipos criados com a ascensão do cristianismo frente a outras 

espiritualidades, principalmente as politeístas. 

Mas, no que tange a esse aspecto da “maldade”, em diversos momentos quando 

meus interlocutores eram questionados sobre essa relação da bruxa com os valores de 

bem e mal, apontavam sempre que a bruxaria poderia ser usada da forma que seu 

praticante desejasse, ficando a seu critério decidir quais valores ele iria acionar no 

momento em que precisasse escolher que tipo de feitiço iria fazer. O valor atribuído ao 

que era “bom” e o que era “mau” são os próprios da nossa sociedade. 
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Especialmente no caso de bruxas e bruxos wiccanos havia uma ética muito maior 

em relação ao que se pode ou não fazer. Eles acreditam que o que você faz pode voltar 

três vezes mais a você. Isso significa que se fizer o “bem” será o bem que retornará, e o 

mesmo acontece com o “mal”. Além disso, em suas falas, eles sempre afirmavam que a 

bruxaria não poderia servir para tirar o livre arbítrio das pessoas, por este motivo não se 

faziam feitiços para as outras pessoas sem a sua devida permissão.  

Algumas bruxas e bruxos com quem eu convivi defendiam que a bruxaria poderia 

e deveria ser usada como instrumento para se ter o que deseja, ficando a critério do 

praticante o que poderia ou não ser feito - por exemplo, um feitiço de amor, um feitiço 

para que alguém fique doente, perca dinheiro, perca a família ou morra. Note que eles 

entendem que não é a bruxaria que faz com que esses indivíduos façam coisas que não 

são bem vistas socialmente, são os próprios indivíduos que fazem suas escolhas. Ela serve 

como um instrumento que pode também atrair prosperidade financeira, afastar energias 

negativas, curar e tornar a vida das pessoas melhor. 

Em uma palestra no Círculo de Brigantia no festival de Afrodite, um bruxo 

ensinava feitiços de amarração45, mas também ensinava como desfazê-lo; ensinava como 

fazer o mal para quem atrapalhava o relacionamento amoroso das pessoas, mas também 

ensinava como proteger seu relacionamento; ensinava como deixar alguém tão doente a 

ponto dessa pessoa morrer, mas também ensinava como se livrar desse tipo de feitiço.  

Wakanda, uma bruxa popular neste meio que pesquisei, afirma que quando acha 

que alguém (bruxo ou não) lhe faz algum mal vai até os deuses e pede por justiça. Mas, 

neste caso, pedir por justiça significa que ela também está aberta a receber alguma 

punição caso tenha feito algum mal a essa pessoa. 

Cecília, por exemplo, é uma figura que despertou diversos sentimentos nas 

pessoas com quem convivi durante a pesquisa. Alguns, de fato, admiravam a 

responsabilidade com que ela tratava as fontes histórias sobre a bruxaria. Porém, outros, 

em sua maioria, contavam sempre sobre atritos que tiveram nessa relação e afirmavam 

que ela tinha um comportamento bastante intolerante com outras práticas mágicas que 

divergiam das suas. 

                                                                 
45 Tipo de feitiço que é feito e que obriga uma pessoa a amar outra, independentemente de sua vontade.  
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Certa vez, Cecília me contou que ficou muito doente e que precisou ficar dias 

internada. Ela chegou a temer pela própria vida e pediu muito aos deuses que conseguisse 

melhorar. Ela se recuperou. Mas essa história foi-me contada em outra versão por um 

amigo dela, que afirmou que ela ficou doente porque estava fazendo feitiços negativos 

para várias pessoas e que essas, consultando-se com cartas e outros oráculos, ao 

descobrirem tal ação, juntaram-se e fizeram um feitiço para que ela ficasse doente, e assim 

aconteceu.  

Em um determinado momento, nossa relação começou a entrar em conflito 

quando ela passou a criticar minha prática magica de maneira insistente. Valendo-se de 

seus muitos anos dentro do meio, menosprezava os eventos que eu frequentava e minhas 

escolhas sobre quais deuses cultuar. Um dia brigamos e rompemos qualquer contato. Nos 

dias que se passaram comecei a adoecer. Estranhando aquele mal súbito fui me consultar 

com uma amiga para saber se era algum desequilíbrio que estava me causando aquilo. A 

resposta que obtive foi que alguém tinha feito algo para me deixar daquele jeito. Logo fiz 

uns banhos de limpeza com sal grosso e arruda, meditações de limpeza de chacras e não 

desgrudei dos meus amuletos de proteção. 

*** 

Outro ponto importante para a discussão em relação à identidade de bruxa é que, 

de fato, ela não é fixa, como Hall (2006) afirma sobre as identidades na modernidade 

tardia. Porém, ela ainda é uma identidade que se constrói da interação com o outro, em 

um tipo de relação enquanto sujeito sociológico (Hall, 2006) na medida em que ela ainda 

é percebida pelos outros – não bruxos – a partir de estereótipos negativos que restringem 

a bruxaria a um aspecto de maldade, principalmente as mulheres bruxas.  

Em referência ao que as pessoas nutrem em relação à mulher e, em especial, às 

bruxas, Sônia Maluf (1992) afirma que os moradores da Lagoa da Conceição, em 

Florianópolis (SC), têm a benzedeira como oposto à figura maléfica da bruxa. Mirella, 

bruxa residente em São Paulo e a quem eu só pude acompanhar nas redes sociais, afirma 

possuir as duas identidades em seu perfil público. Ela se diz bruxa e remete seus 

aprendizados a uma avó benzedeira. 

Mary Douglas (1976) já via na bruxa um ser marginal - e a bruxaria na 

modernidade continua a aparecer desta forma, mesmo com a disseminação de livros e a 
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multiplicação de praticantes. Andréa Osório (2011), ao pesquisar trajetórias wiccanas no 

Rio de Janeiro, encontra a bruxaria relacionada com ocorrências não racionais como os 

sonhos, a loucura, a intuição, a sensação, o corpo, o sexo e a natureza precisando romper 

com uma ordem tida como racional. 

Ao mesmo tempo, a identificação com a bruxaria aparece como uma posição de 

luta e resistência contra, sobretudo, o patriarcado, a dominação masculina. Essa questão 

é extremamente visível em relação às mulheres, mas é algo que aparece também em 

relação a outras formas de opressão.  

A bruxaria italiana e o culto a Diana mencionado por Hana, Manuela e Ivan, três 

bruxos devotos da deusa, consideram uma bruxaria que surgiu para ajudar os escravos 

diante de seu sofrimento. Em um trecho do livro Aradia, o Evangelho das Bruxas, há uma 

referência à vinda da filha de Diana a terra para ensinar aos homens a bruxaria. Conta-se 

assim: 

Diana disse um dia a sua filha Aradia: É certo que és um espírito,/ 

Mas foste gerada para voltar a ser/ Um mortal; deves descer à 
terra/ E ser uma mestre de homens e mulheres/ Os quais, de bom 
grado,/ devem estudar bruxaria em tua escola./ Mas, como filha 

de Caim jamais deves ser/ Tampouco como a raça que por fim se 
tornou/ Depravada e infame pelo sofrimento,/ Como os judeus e 

os errantes Zingari/ Os quais são todos ladrões e vilões; como 
eles/ Não deves ser.../ E deves ser a primeira das bruxas 
conhecidas;/ E deves ser a primeira de todas no mundo;/ E deves 

ensinar a arte do envenenamento,/ Do envenenamento daqueles 
que são os maiores dentre os senhores;/ Sim, deves fazer com que 

morram em seus palácios;/ E deves sujeitar a alma do opressor 
(pela força);/ E quando encontrares um campônio que seja rico,/ 
Deves então ensinar à bruxa, sua pupila, como/ Arruinar suas 

colheitas com tempestades terríveis,/ Com o relâmpago e o trovão 
(terríveis),/ E com o granizo e o vento.../ E quando um padre 

causar-te mal,/ Com suas bênçãos, deves imputar a ele/ Males 
duas vezes piores, e fazei-o em nome/ De mim, Diana, a Rainha 
de Todas as Bruxas!/ E quando os sacerdotes da nobreza/ 

Disserem que deves depositar sua fé/ No Pai, No Filho e em 
Maria, respondei então;/ “Vosso Deus, O Pai e Maria são Três 

Demônios...”/ “Pois o verdadeiro Deus Pai não é vosso;/ Pois vim 
para varrer o mal/ Os homens malignos destruirei a todos!”/ “Vos 
que sois pobres e sofrem com a fome/ E labutam em miséria, 

sofrendo também/ Constantemente com a prisão; Ainda assim/ 
Tendes uma alma, e por vosso sentimento/ Sereis felizes no outro 

mundo,/ Mas negativo é o destino/ de todos os que vos causam 
mal! (LELAND, 2000, p.32-33) 
 



50 
 

No conto que descreve como Aradia surgiu, ela aparece como uma mulher que 

ensinaria a bruxaria para que essas pessoas que sofrem com os seus senhores possam 

aprender a se voltar contra eles: através do envenenamento e arruinando as suas colheitas. 

Na fala de Cristiano, acerca da criação do Hoodoo, em um curso introdutório sobre tal 

técnica, essa prática também surgiu para ajudar o homem a se livrar daquilo que lhe causa 

problemas: 

Para quem não sabe, o Hoodoo é uma jovem senhora. E, assim, 

o Hoodoo nasceu – eu não canso de dizer isso – ele nasceu da 
necessidade que o homem tem de se livrar dos seus próprios 

problemas. Tem gente que, inclusive eu já vi, gente que diz que o 
Hoodoo não funciona. E uma coisa que eu penso é assim: o 
Hoodoo ele realmente não ajuda quem não precisa, né, ele ajuda 

pessoas que têm necessidades, pessoas que têm reais problemas. 
E se você não tem necessidades ou não tem reais problemas você 

nunca vai ver efeito no Hoodoo, realmente não vai mesmo. Tanto 
é que o Hoodoo nasceu para pessoas negras, mas não é uma 
exclusividade dessa raça, digamos assim. Por que ele nasceu 

para pessoas negras? Porque quando o Hoodoo nasceu foi em 
um momento de muita dor, num momento de muito sofrimento. 

Então, assim, as pessoas que utilizavam o Hoodoo eram pessoas 
negras. Eram pessoas que estavam querendo se livrar dos seus 
senhorios, eram pessoas que estavam sofrendo maus tratos, que 

passavam fome, não tinham como sustentar os filhos, né. Então 
essas pessoas procuravam um deus. E Deus na grandeza dele, na 

magnitude dele é... criou certas aberturas e artifícios para que o 
homem conhecesse determinadas técnicas para melhorar sua 
própria vida, né. 46 

  

 Esta fala é muito interessante porque ela está inserida diretamente dentro de um 

contexto racial. A maior parte dos meus interlocutores eram brancos e interagiam com 

tradições de bruxaria de origens europeias. Cristiano é uma exceção porque ele é negro e 

sua prática de magia está relacionada com uma religiosidade que tem origem no próprio 

sofrimento do negro. Ela surge como uma possibilidade de liberdade e como uma busca 

para diminuir suas dores, físicas e emocionais.  

 No que diz respeito a práticas de bruxaria e relação com divindades, não é 

incomum ouvir que algum (a) bruxo (a) é, por exemplo, devoto de algum orixá, mas é 

difícil encontrar bruxos dentro desses espaços e que também frequentam, por exemplo, 

                                                                 
46 Citação retirada do Curso de Bons Modos do Hoodoo (aula 1), que é oferecido por Cristiano através do 

WhatsApp. 
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templos de umbanda e de candomblé. Os cultos aos orixás aparecem dentro dos cultos de 

outras divindades e acontecem nos moldes da bruxaria, e não de sua própria religiosidade.  

 Wakanda se considera uma bruxa e faz conteúdo para o Youtube. Eu não a conheci 

pessoalmente, porém, em um de seus vídeos, ela tem uma narrativa bastante crítica em 

relação a essa questão de cultuar divindades originalmente africanas e que ainda possuem 

religiões vivas, como é o caso dos orixás. Para ela, é um desrespeito com as religiões de 

origem africana que ainda existem, porque esses templos suportaram o tempo e as 

perseguições e ainda estão de pé, com acesso a conhecimentos e a práticas antigas. O que 

ela deixa claro é que as (os) bruxas (os), nesse processo de transformação da sua própria 

imagem na atualidade, não querem ser relacionadas (os) com a magia que era feita, a 

princípio, por negros _ e que hoje ainda é bastante estigmatizada como algo maligno. 

Como exemplo, é possível referir a pesquisa de Luiz Felipe Benites, fornecendo uma 

visão da cidade de São Romão, em Minas Gerais: 

 

A associação entre a prática da feitiçaria e a presença de 
populações afrodescendentes, em Minas Gerais, já foi analisada 
por uma ainda pouco extensa, mas bem fundamentada 

bibliografia antropológica (COUTO, 2003; LEITE, 1996; 
PORTO, 2007). Contudo, é possível notar que a estigmatização 

de tais populações também se estende por outros meandros, 
fazendo com que qualquer forma de autorreconhecimento de 
negritude seja um tema delicado, pois faz parte de um repertório 

amplamente difundido de acusação social. Entretanto, é 
necessário advertir que na minha pesquisa nunca registre i 

qualquer discurso que fizesse a associação direta entre negritude 
e a prática da feitiçaria, mas notei que o reconhecimento social da 
presença de populações negras em determinados lugares 

mantinha uma relação de ubiquidade com as acusações de 
feitiçaria, isto é, ambas as referências recaiam sobre as mesmas 

localidades. (BENITES, 2012, p.4) 

 
 

 De maneira semelhante, também não encontrei falas diretas sobre a posição da 

prática de bruxaria de origem africana. Mas a ausência dos temas relacionados a isso e 

até mesmo a menor quantidade de bruxos (as) integrando os eventos que frequente i 

indicam que existe uma estigmatização de algumas formas de bruxaria, principalmente 

devido a uma hierarquização dessas formas, na qual as de origem branca e europeia 

parecem mais aceitas.  
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O feminino na bruxaria 

 

Existe uma imagem da bruxa que se mantém desde o século XVIII e que ainda 

hoje é comumente encontrada nos espaços em que a bruxaria moderna não está presente:  

Personagens imaginários, representados como velhas horrorosas, 
com verrugas no nariz, chapéus compridos e pretos em formato 
de cone, montadas em cabo de vassouras, que criam gatos pretos 

e dão gargalhadas malignas, bastante parecidas com cacarejos. 
(RUSSEL, 2008, p.9) 

 

Maluf (1992) afirma que a representação da bruxa enquanto uma mulher que 

desperta temores só continuou a existir por quase dois séculos na Lagoa da Conceição, 

em Florianópolis (SC), devido ao medo real que a sociedade nutre em relação às 

mulheres. A autora também faz uma diferenciação interessante entre bruxaria e feitiçar ia :  

A ação da bruxa é considerada inconsciente. Quer dizer, a mulher 
que, durante a noite, transforma-se em bruxa, não toma 
conhecimento disso. A capacidade de ser uma bruxa está 

depositada em sentimentos e impulsos incontrolados e perigosos 
que vêm inconscientemente das mulheres e são causadores de 

mal-estar. Isso a diferencia da feiticeira, que, ao contrário das 
bruxas, age voluntariamente, por vontade própria, a partir de uma 
habilidade adquirida, usando para isso encantamentos, objetos, 

“palavras mágicas”, etc., podendo a feitiçaria ser praticada 
também por homens. (MALUF, 1992, p.103) 
 

Embora essa diferenciação não sirva para pensar propriamente na bruxaria 

moderna pesquisada neste trabalho, tendo em vista que essa separação é própria do 

contexto pesquisado por Maluf, ela demonstra os tipos de característica que são 

imputados às bruxas: descontrole e perigo. Sendo assim, o problema não é apenas a 

feitiçaria enquanto um ato mágico que pode causar algum efeito negativo, mas é 

principalmente essa mulher descontrolada (que se afasta dos padrões femininos) que pode 

causar mal-estar à sociedade. Ao mesmo tempo, as mulheres envolvidas na bruxaria se 

encontram em uma posição de poder: 

A posição das mulheres numa situação de bruxaria é sempre de 
poder: ou ela é a bruxa, que tem o poder de trazer mal-estar, 

ameaças e colocar em risco a vida das crianças; ou a benzedeira, 
que é uma mulher com poder para enfrentar a bruxa e desfazer a 
bruxaria; ou ainda, é a mulher mais próxima da vítima 

(principalmente a mãe), que é quem disputa com a bruxa a 
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posição de poder, é ela quem vai produzir o desembruxamento, 

definindo uma trajetória terapêutica, procurando a benzedeira e 
identificando (dando um nome) à bruxa (MALUF, 1992. p.103). 
 

Meu trabalho e o de Maluf partem de olhares diferentes: ela aborda um sistema de 

acusação e uma atribuição às mulheres como bruxas; eu me volto a uma perspectiva de 

auto identificação de homens e mulheres com a bruxaria. Mesmo assim, considero que 

seu estudo é de grande valia para se compreender o lugar do feminino em relação direta 

com a bruxaria. Para ela, a bruxaria é a forma que a sociedade encontra de compreender 

o poder feminino considerado anômalo (MALUF, 1992).  

E mesmo que tais concepções apresentadas sobre a figura da bruxa não sejam as 

mesmas entre os estudantes e praticantes da bruxaria moderna, elas possibilitam pensar 

na construção da figura da bruxa ao longo da história e entender por que a bruxaria 

moderna se apresenta como uma forma da mulher se posicionar em uma sociedade 

patriarcal. De acordo com Osório, em sua pesquisa, ela observa que a maioria dos 

praticantes de wicca são mulheres:  

 

Operam dentro da ideia de uma bruxaria moderna que retoma 
características da bruxaria tradicional, mas sem a ideia de 

acusação ou malefício. Utilizam concepções tradicionais sobre os 
gêneros, invertendo a valoração costumeiramente encontrada 

para ambos, dando ao feminino maior valor, o que se traduz na 
preeminência das mulheres em sua teologia e práticas rituais  
(OSÓRIO, 2011, p.51) 
 

No campo que pesquisei havia também a predominância de mulheres em todos os 

espaços em que eu estive. Mesmo quando um dos temas de encontro no Círculo de 

Brigantia era o Sagrado Masculino – no evento sobre o Deus Cernunnus, uma divindade 

masculina, e no qual propunha-se discutir sobre a sacralidade existente no masculino, 

havia uma maior quantidade de mulheres assistindo às palestras daquele dia. Além disso, 

nas atividades das quais eu participei, e que envolviam uma discussão acerca do 

feminismo, era comum que a bruxaria fosse tratada como algo que impulsionasse as 

mulheres a entenderem mais sobre os seus corpos e seu lugar dentro da sociedade.  

Pâmela, umas das coordenadoras do Círculo de Brigantia que estava à frente de 

um grupo sobre o sagrado feminino e que se considera também uma bruxa, abordava, em 

suas palestras, o tema do sexo como algo sagrado, mas que não precisava ser reprimido 
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pelas mulheres. Buscava assim uma desconstrução da perspectiva patriarcal à qual as 

mulheres são expostas durante toda sua vida. Cabe aqui uma citação de um dos livros 

preferidos de Mateus que sempre era referido nos encontros do Círculo Pagão: 

(...) a religião da Deusa47 é inimaginavelmente antiga, mas a 
bruxaria contemporânea poderia, com muita precisão, ser 
chamada de a Nova Religião. A Arte, hoje, está passando por algo 

mais que um revivescimento, está experimentado um 
renascimento, uma recriação. As mulheres estão incentivando 

esta renovação e ativamente despertando novamente a Deusa (...) 
Desde o declínio das religiões da Deusa, as mulheres carecem de 
modelos religiosos e sistemas espirituais que atendam às 

necessidades e experiências femininas. Imagens masculinas de 
divindades caracterizam as religiões do Ocidente e do Oriente. 

Independentemente de quão abstratos sejam os conceitos básicos 
de Deus, os símbolos, as manifestações, os pregadores, profetas, 
gurus e Budas são predominantemente masculinos. As mulheres 

não são encorajadas a explorar a sua força e as suas realizações ;  
ensinam-lhes a submissão à autoridade do homem, a identificar 

percepções masculinas como sendo os seus ideais espirituais, de 
negarem o seu corpo e a sua sexualidade, de adequarem os seus 
insights a um modelo masculino. (STARTHAWK, 1993, p.25) 

 

Outro ponto que faz com que a bruxaria moderna tenha em si algo muito forte 

voltado ao feminino é que existe dentro do campo uma visão de que as bruxas de 

antigamente sofreram por serem mulheres, não apenas por praticarem magia, pois dentro 

das tradições cristãs as mulheres são entendidas em um lugar em segundo plano em 

relação a Deus, que é masculino. Na bruxaria moderna, a mulher aparece, principalmente 

através de uma Deusa ou de deusas, em um papel de destaque – normalmente em 

igualdade em relação à figura de um Deus ou de deuses. Dessa forma, homens e mulheres 

podem existir em relação de igualdade.  

Em determinado momento pareceu-me paradoxal como aquelas bruxas que 

falavam da igualdade entre o masculino e o feminino tinham a figura de uma Deusa (ou 

deusas) sendo apresentada em maior destaque. O feminino e a Deusa pareciam mais 

reverenciados que o masculino e os deuses. Ela sempre tinha uma valorização maior 

enquanto criadora e, portanto, o feminino também recebia maior destaque. Ivan, um dos 

participantes do documentário feito por Mateus, certa vez comentou o fato de que era 

difícil perceber o lugar do masculino dentro da bruxaria, justamente pelo papel tão central 

                                                                 
47 Religião da Deusa é uma outra forma com que a Wicca é chamada. 
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do feminino. Havia muitas atividades relacionadas às deusas nos eventos que participei. 

Comemorava-se, por exemplo, o Dia Mundial da Deusa; a lua e rituais para entrar em 

contato com essa energia tida como feminina eram muito recorrentes – enquanto que para 

o sol, tido como masculino, nem tanto. Fernando, um bruxo que conheci no Dia do 

Orgulho Pagão, falou-me sobre a importância da deusa na criação do mundo e de como 

tudo veio dela, até mesmo Deus; O próprio mito da criação de Diana afirma que está veio 

primeiro e dela veio seu irmão, Dianus. Mateus48 preferia ser identificado como bruxa, 

no feminino, prestando uma espécie de homenagem e reconhecendo o lugar do feminino 

dentro da bruxaria.  

Porém, foi a fala do Leandro, bruxo da Tradição de Fadas, em uma palestra na 

Convenção das Bruxas, que esclareceu a predominância do feminino mesmo quando se 

diz existir uma igualdade em relação ao masculino: centrar o culto à Deusa é uma forma 

de curar as feridas da terra depois de tanto tempo de patriarcado. Isso significa que, para 

o feminino e o masculino estarem realmente em igualdade, é necessário que o feminino 

esteja em evidência, “curando” as marcas deixadas por uma valorização maior do 

masculino. Há uma referência nesse sentido aos anos de uma religiosidade voltada ao 

Deus cristão, onde o lugar de importância da mulher passou a ser esquecido. 

Desta forma, a identidade “bruxa” aparece, dentro do campo, a partir de uma 

perspectiva que atribui à bruxaria um espaço de luta. Isso acontece principalmente com 

mulheres, que veem na bruxaria um espaço de rompimento com o patriarcado e com 

concepções de feminino com as quais elas não se encaixam. Isso se dá pelo valor central 

que muitas vertentes de bruxaria atribuem ao feminino e de forma que a própria mulher 

passa a ver de outra forma o papel que ela pode exercer na sociedade enquanto bruxa. Por 

este motivo, embora este trabalho compreenda que a bruxaria é um oficio de homens e 

mulheres, coloca-se em evidência a palavra bruxa. 

 

  

                                                                 
48 É preciso esclarecer que a identificação de Mateus enquanto bruxa se dá exclusivamente por este 

entendimento do mesmo. Não se dá por uma identificação de gênero com o feminino e tampouco tem a ver 

com ele ser gay. Entender-se como bruxa, para ele, é dar voz a um legado de bruxas mulheres que, por tanto 

tempo, foi oprimido e desmerecido.   
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 CAPÍTULO III 

Tensões e disputas entre as bruxas 

 

Este capítulo busca refletir sobre algumas tensões dentro do campo em relação em 

relação à forma com que o conhecimento acerca da bruxaria é adquirido – se é através da 

linhagem, de estudos ou se existe um “algo a mais”, um dom, que faz com que as pessoas 

possam ser bruxas ou bruxos. Serão abordadas essas perspectivas porque foram as que 

mais se repetiam nas falas dos meus interlocutores quando estavam em uma relação na 

qual julgavam outros praticantes. 

Os eventos e atividades de que participei durante o trabalho de campo foram 

voltados a um público interessado em temas relacionados à bruxaria em geral. Nenhum 

deles se direcionava, exclusivamente, a uma vertente específica. O Dia do orgulho pagão 

buscava unificar bruxas, bruxos e outras religiosidades voltadas a uma espiritualidade 

pré-cristã. A Convenção de Bruxas e Magos proporcionava um encontro entre praticantes 

de diferentes linhas - estavam presentes magos, xamãs, tarólogos, druidas, ciganos, 

umbandistas e demais simpatizantes dos assuntos esotéricos. O Círculo de Brigantia é um 

espaço aberto que propunha encontros com o tema da bruxaria sob um viés grego, 

romano, celta, nórdico, egípcio e até mesmo a partir do culto aos deuses hindus. 

Mas, para além desse convívio harmônico, existiam tensões entre praticantes de 

diferentes vertentes. Normalmente as críticas de uma bruxa à outra não se davam em 

relação à sua prática – ou seja, às técnicas usadas para realizar seus atos mágicos, e sim 

em relação à base a partir da qual essas práticas se construíam.  

Na maior parte das vezes, a identificação como bruxa (o) estava ligada a uma 

concepção de bruxaria que poderia ser sustentada e explicada por meio da discussão 

teórica sobre o tema, ou seja, pesquisas e livros publicados sobre o assunto; ou através de 

uma justificativa que mobilizava a existência de bruxas e de bruxaria na família ou de um 

conhecimento que se manteve oralmente, principalmente dentro de núcleos familiares , 

mobilizando assim a linhagem; ou, ainda, assumindo a existência de um dom que indicava 

a existência de algo que diferenciava as bruxas (os) das pessoas comuns. 
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Em uma palestra sobre a Deusa nórdica Iduna49, Augusto, um bruxo residente no 

Rio de Janeiro, contou que sua avó, uma imigrante alemã, tinha lhe ensinado a bruxaria 

que os nórdicos praticavam e que muito de sua prática e seus conhecimentos se 

originaram dos ensinamentos de sua antepassada. No que tange ao valor atribuído à 

tradição dentro da bruxaria, é interessante acrescentar a perspectiva da importância da 

mesma para a consolidação da magia, segundo Malinowski (1925). Isso porque em toda 

magia primitiva haveria uma história – sobre o homem, sua família, seu clã, sua localidade 

– que baseia sua existência. 

Cecília, que era amiga de Augusto de longa data, longe dele me confidenciou que 

não acreditava naquele relato. Segundo ela, Augusto sempre dizia que sua avó falava 

pouco português, logo ele não deveria ter aprendido tantas coisas assim com ela. Cecília 

sustentava que as práticas dele não estavam de acordo com pesquisas históricas acerca da 

magia entre os nórdicos. Suas desconfianças não eram ignoradas por Augusto.  

Walter, sempre que falava sobre sua história dentro da bruxaria, nos eventos que 

frequentei, afirmava que a tradição da qual ele participava, responsável por trazer os 

ensinamentos para o Brasil, era resultado de uma tradição transmitida oralmente, 

principalmente dentro de um núcleo familiar e sem registros históricos. Igor, que conheci 

em função de um grupo de estudos sobre os vikings, embora não se considerasse um 

bruxo, priorizava o estudo histórico da cultura nórdica para a sua prática mágica. Com 

base em seus conhecimentos históricos, ele desmerecia toda a tradição de bruxaria 

germânica de Walter, alegando que essa não tinha respaldo histórico e que nas Eddas50 

não tinha nenhuma menção sobre ela. 

Aradia, figura mitológica conhecida por ser a filha da deusa Diana com o deus 

Dianus, responsável por ensinar bruxaria aos humanos, é muito importante para alguns 

praticantes de bruxaria italiana. É o caso de Hana e Vinicius, dois bruxos cariocas que, 

inclusive consideram Aradia como a rainha das bruxas. Ivan, estudante da UFRRJ, e 

Manuela, uma amiga pessoal, também se interessam pela prática italiana de magia, não 

atribuem um valor muito importante para Aradia. Isso acontece porque ambos usam de 

fontes diferentes para medir o grau de importância dessa figura dentro da sua prática. Para 

os dois primeiros, o que importava era que eles sentiam a existência de Aradia. Para os 

                                                                 
49 Deusa responsável por guardar o pomar sagrado que dá imortalidade aos deuses nórdicos.  
50 Compilação das histórias referentes aos deuses e heróis da mitologia nórdica e germânica  
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outros dois, os relatos históricos indicam que Aradia era, na verdade, Diana. Por isso, 

Diana era a figura central e Aradia apenas uma face da deusa.  

Vinícius, que atribuía um valor muito importante à sua intuição, afirmava que 

Hana era uma “bruxa nata”. Isso significava que ela havia nascido bruxa, 

independentemente do caminho espiritual que escolhesse. Para ele, algumas pessoas 

nasciam bruxas e isso significava que elas sempre ouviriam o chamado da natureza, dos 

deuses antigos, e passariam uma vida tendo contato com seres de outros mundos, como 

divindades e espíritos de pessoas já falecidas.  

Hana e Vinicius integravam um grupo de bruxaria do qual eu fiz parte por alguns 

anos. Na visão dele, comparada às outras pessoas que compunham o grupo, sua amiga 

Hana sempre se destacaria, pois seus dons se desenvolveriam mais rapidamente que os 

dos outros já que ela era uma espécie de “bruxa nata”. Vinicius acreditava, entretanto, 

que os outros, que não eram “natos”, também poderiam ter dons extraordinários dentro 

da bruxaria. Cristiano, por sua vez, praticante de Hooddoo e a quem eu só pude conhecer 

através de seus trabalhos na internet, afirmava que já se nasce bruxa, não sendo possível 

se tornar. 

O que temos nesses relatos são opiniões divergindo entre si, porém não apenas de 

maneira pacífica e em uma dimensão particular. Desacreditar da trajetória de um bruxo 

ou de como ele constrói a bruxaria em sua vida é traçar proximidades e distâncias entre 

um tipo de prática ou comportamento que poderia ser aceitável dentro da bruxaria. É 

também disputar verdades e espaços de maior legitimidade dentro do campo. 

As falas dos meus interlocutores apontavam que as tensões acontecem através de 

três principais eixos: a linhagem, que refere-se ao aprendizado e contato com a bruxaria 

oriundo da família; o saber intelectual, no qual algumas fontes de pesquisas são mais 

legitimas que outras51; e a bruxaria como um dom, que remete a algo que é nato à bruxa 

ou bruxo.  

Em alguns momentos, estes argumentos podem aparecer interligados. Por 

exemplo, Mateus acreditava que o saber intelectual e a intuição deveriam andar juntas. 

Cristiano dizia que a bruxa tem o dom que permite que ela faça atos mágicos, mas que é 

                                                                 
51 Nesse caso, algumas bruxas e bruxos, que davam uma maior importância aos conhecimentos adquiridos 

através desse tipo de saber intelectual, afirmavam que fontes como historiadores e antropólogos tendiam a 

ser mais confiáveis que as demais fontes de livros e artigos sobre bruxaria. 
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necessário estudar para aprofundar os conhecimentos sobre a sua história e também para 

aperfeiçoar a sua técnica. Mas, para alguns praticantes, apenas a busca por conhecimento 

e a dedicação à prática magica garantiriam que alguém se convertesse em um bruxo (a), 

não importando conhecimentos passados via linhagem e até mesmo negando a existênc ia 

de dons. Por isso, defender algum desses argumentos significa “escolher um lado” dentro 

dos espaços de poder e discussão. 

 

Reflexões sobre a linhagem, o saber intelectual e a questão do dom 

 

A questão da hereditariedade dentro da bruxaria moderna aparece quando bruxas 

e bruxos afirmam que existe uma linhagem de bruxas (os) na sua família e seu 

conhecimento sobre a bruxaria advém destes parentes; ou quando uma bruxa ou bruxo 

tem acesso a conhecimentos de uma linhagem de bruxaria que não necessariamente seja 

da sua família, mas que se construiu de forma oral especialmente por meio de núcleos 

familiares. Neste caso, os conhecimentos que baseiam a prática dessas bruxas são, em sua 

maior parte, oriundos de saberes antigos e de cunho oral. 

Ao pesquisar a trajetória de bruxas wiccanas no Rio de Janeiro, Andréa Osório 

notou que o fator da linhagem era algo que dava às bruxas um caráter mais legitimo, pois 

“além da constatação de Mauss (1974) de que há, em diversas sociedades, famílias de 

mágicos, observa-se na wicca um recurso à família como ferramenta de legitimação da 

identidade de bruxa. ” (OSÓRIO, 2011, p.62) 

Inti Roman, xamã que eu pude conhecer durante uma palestra sobre o tesouro dos 

Andes, na Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba (SP), afirmou que a mistura 

de raças diminuía a mediunidade do seu povo, os indígenas que habitam a Cordilhe ira 

dos Andes. Por isso, o “homem branco” não compreendia muito dos mistérios que 

envolviam o xamanismo, já que a mediunidade necessária para acessar tais 

conhecimentos era própria dos indígenas, e com as misturas entre os povos também ia se 

perdendo. Em sua fala, o xamã demonstrava preocupação, pois da mesma forma que o 

“homem branco” não tinha como conhecer tais mistérios, o povo indígena também ia 

perdendo esses conhecimentos na medida em que se misturava. 
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Walter, embora não fale de uma descendência alemã que lhe possibilitou entrar 

em sua tradiação, valoriza o fato de que o conhecimento que compõe a sua tradição 

sobreviveu à época de “caça às bruxas” por ter sido passado de forma oral e, 

principalmente, dentro de núcleos familiares.  

Embora esse fator da hereditariedade seja entendido por algumas bruxas e bruxos 

como algo importante para sua identificação com a bruxaria, em alguns casos ele é tratado 

com desconsideração por outros praticantes que desacreditam da validade de tais formas 

de conhecimento. Normalmente estes defendem que a bruxa e bruxo necessitam de um 

conhecimento mais histórico52, o qual eu optei em chamar de saber intelectual, para 

basearem sua prática. 

Cecília, por exemplo, questionava a validade dos conhecimentos passados pela 

avó de Augusto. Alguns membros de grupos voltados ao reconstrucionismo das práticas 

nórdicas, com quem estive em palestras sobre o tema, tratavam com desdém a tradição 

de Walter, afirmando desconhecerem o seu valor histórico. Eu, em algumas situações, 

sentia-me desconfortável em falar da minha perspectiva mais intuitiva sobre a bruxaria, 

dado o fato de que não sigo nenhuma tradição.  

Vinícius sempre afirmou que sua avó havia lhe passado muitos conhecimentos 

acerca da prática de magia italiana. Alguns membros do grupo dele, desconfiados da 

veracidade do relato, buscaram fatos históricos sobre a bruxaria italiana e também 

pesquisaram sobre a linhagem de Vinícius para confrontá-lo e para mostrar discordância 

em relação à história que ele narrava. Alguns chamavam Vinícius de “mentiroso”, mas 

Manuela, que ouviu a narrativa, considerava que os deuses encontram uma forma de nos 

transmitir seus conhecimentos. Portanto, sendo um fato verdadeiro ou não que a avó de 

Vinicius lhe ensinou tais práticas, o conhecimento foi passado de uma geração a outra. 

Mas os praticantes de bruxaria, que assumem como central o saber intelectual na 

construção da prática mágica, criticam tais posicionamentos e também os estudos que 

abordam o tema da bruxaria de forma mais genérica, como é o caso de livros relacionados 

à wicca conectando diversas práticas mágicas existentes em uma única religiosidade. 

Normalmente, eles estão interessados em pesquisas acadêmicas renomadas sobre povos 

                                                                 
52 Entende-se aqui um conhecimento que é tido como um saber científico. Nesse sentido, trabalhos de 

historiadores e antropólogos são bem vistos. 
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e culturas específicas como, por exemplo, estudos sobre a magia dos celtas, dos romanos, 

dos nórdicos, dos italianos, dos etruscos, dos gregos e dos egípcios.  

Cecília é uma pessoa que valoriza muito o saber histórico e constrói a sua prática 

a partir disso. Tal escolha não é aleatória, tendo em vista que ela tem uma formação de 

historiadora. Suas críticas em relação a Augusto se devem ao fato de este baseia sua 

prática sem o rigor histórico que ela acredita ser necessária. De todo modo, é importante 

destacar que ambos disputam, a todo tempo, a liderança dentro dos espaços nos quais a 

bruxaria está inserida. 

Certa vez, Cecília realizou um ritual de solstício de verão53 apenas para 

convidados selecionados por ela. Tive sorte de ser uma das convidadas. Na ocasião, um 

homem comentou com ela sobre um festival de Hécate54 que aconteceria no Rio de 

Janeiro. Cecília ficou indignada porque considerava que o culto à deusa Hécate não 

poderia ser realizado nos dias atuais, já que, historicamente, trata-se de um culto no qual 

era necessário sacrifício de bebês. De acordo com ela, um culto à Deusa Hécate sem tal 

sacrifício estava errado.  

Com o passar do tempo no campo percebi que Cecília não era bem vista pela 

comunidade bruxa de forma geral. Ela leva esses aspectos históricos extremamente a sério 

e desmerece a prática de outros em função disso. Já contei que, certa vez, um interlocutor 

afirmou que vários bruxos, em conjunto, fizeram um tipo de magia para que ela adoecesse 

como forma de vingança pelos feitiços que ela direcionava a vários praticantes. Depois 

do meu afastamento com relação a ela, encontrei, por acaso, Augusto em uma loja. Ele 

queria saber se eu ainda falava com ela, pois ficou sabendo do nosso desentendimento. 

Contei a minha versão do ocorrido e ele me confidenciou que outro grupo estava se 

juntando para atacá-la magicamente.   

Gabriel Gomes, um dos palestrantes do Círculo de Brigantia que eu apenas vi uma 

vez, considera que essa questão do lugar do saber intelectual dentro da bruxaria é muito 

polêmica. Em sua exposição, ele mostrava, a partir de dados históricos, que a deusa 

                                                                 
53 É uma das comemorações importantes dentro do calendário pagão. Há várias formas de comemorar tal 

data, de forma geral celebra-se energias solares. 
54 Uma das deusas mais cultuadas entre as bruxas (os) que conheci. É considerada a deusa grega da magia 

e dos caminhos. 
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Frigga55  e a deusa Freyja56 não eram a mesma Deusa57.  Mas considerava possível que, 

dentro de uma prática de bruxaria pessoal, algumas pessoas poderiam atribuir a essas 

deusas o status da face de uma Deusa. Gabriel propõe que se separe bem o que é 

conhecimento histórico e o que é escolha pessoal na forma de trabalhar com os deuses. A 

posição dele é uma crítica a quem mistura vários conhecimentos e, sem rigor histórico, 

afirma que são partes do culto de um determinado Deus ou Deusa. Meu interlocutor acha 

errado trabalhar com ambas as deusas como sendo uma só, mas afirma que isso é “um 

problema seu com os deuses”. Outra questão que aponta, em tom de crítica, é a das 

comparações entre mitologias. Para ele, “não faz sentido comparar um panteão com outro 

se não for só por curiosidade, porque é outro tempo, outra cultura, outra história”. 

Esse debate é recorrente dentro dos ambientes em que estive. Está em jogo a 

separação entre o que é fato histórico e a forma como as bruxas e bruxos constituem a sua 

prática. Nesse caso, é um fato que as deusas Freyja e Frigga não são a mesma deusa, ainda 

que a história de ambas possa ter vindo a se cruzar em determinados momentos, já que o 

amor é uma atribuição recorrente a ambas. Portanto, como a bruxaria não tem um 

conjunto de regras que abrange todas as formas de praticá-la, cada pessoa é livre para 

construir sua prática da forma que quiser e, inclusive, poderá colocar essas deusas como 

aspectos da mesma Deusa dentro da sua prática pessoal. Porém, isso não significa que 

não será contestada e criticada por aqueles que prezam o rigor histórico. 

Repetidas vezes, enquanto estive em diferentes palestras no Círculo de Brigantia, 

ouvi que “não ter certeza” é algo que vai permear o estudo das mitologias. Essa afirmação 

era muito presente porque existe uma grande dificuldade em se estudar culturas que não 

têm muitos registros escritos e por vezes as dúvidas que vão surgindo podem ficam sem 

respostas. Gabriel Gomes propõe pensarmos em como seria se um viking58 fosse 

transportado ao tempo presente para responder a algumas das questões para as quais 

aqueles que procuram um resgate das mitologias nórdicas não encontram respostas 

unânimes. Segundo ele, provavelmente este viking não entenderia nossas questões, essas 

                                                                 
55 Deusa nórdica a qual é atribuída o cuidado da família, o amor e a união. 
56 Deusa nórdica que tem entre seus atributos o amor, a luxuria, a sedução e a beleza. 
57 Aqui cabe um esclarecimento: na dogmática wiccana afirma que todas as Deusas são uma Deusa e todos 

os deuses são um Deus. Nesse caso eles entendem que as diversas Deusas e Deuses existentes pelo mundo 

são faces de um princípio feminino (a Deusa) e de um princípio masculino (o Deus). 
58Exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos que, do século VIII ao XI, exploraram e 

colonizaram grandes áreas da Europa. 
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não fariam sentido para ele. Quando ocorria um trovão, os nórdicos sabiam que Thor59 

tinha matado um gigante. Para Gabriel, nós nos preocupamos com a distância em que ele 

matou, quem era o gigante, com o que ele o acertou. Essas questões são fruto da forma 

como se olha para esses mitos hoje.  

Gabriel chama atenção para a oposição entre o fato histórico e a intuição presente 

em alguns espaços de bruxaria. Para ele, a vontade de se ter uma certeza legitimada pelas 

fontes históricas é a necessidade de se defender de ser um “mau pagão” e do atrito com 

grupos mais organizados e esquematizados a partir de um rigor histórico. “Não conheço 

os 300 nomes de Odin60, sou um merda”, exclamou ele, de forma bem-humorada, na  

palestra relacionada ao Dia Mundial da Deusa, e que tratava, principalmente, das deusas 

Frigga e Freyja. 

Existe uma disputa entre diferentes formas de construir a prática mágica. Pender 

para o saber intelectual ou para o saber originado da linhagem ou do dom, remetendo a 

saberes mais intuitivos, significa escolher uma forma a partir da qual a prática da bruxaria 

vai se construir. De maneira geral, uma bruxa que tende mais para esses saberes intuit ivos 

constantemente diz: “você tem que sentir”, ou “precisa fazer sentido para você estes 

símbolos”. Alguém com uma prática mais voltada ao saber intelectual procura provas 

sobre como certos povos praticavam a bruxaria e tentam reproduzi-las. Constantemente 

essas duas formas de praticar o ofício entram em choque. 

*** 

Até aqui, apresentei duas formas de bruxaria: a que tem sua base em um 

conhecimento que se origina da linhagem e a que se constrói a partir de um saber 

intelectual. Essas construções podem se apresentar como contraditórias, mas também 

podem se cruzar em determinados momentos, dependendo dos sentidos que essas 

bruxas e bruxos imputam a essas construções.  

Agora é necessário apresentar o terceiro ponto central desse capítulo: o dom da 

bruxa. Alguns praticantes acreditam que existe um poder inato que faz com que a prática 

mágica efetivamente funcione. Algo que nasce com a bruxa e que faz despertar nela 

habilidades para que ela possa, por exemplo, prever o futuro através das cartas, falar com 

                                                                 
59 Divindade nórdica dos trovões. 
60 Odin é uma importante divindade nórdica. Ele possui muitos nomes e muitas histórias.  
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espíritos, ter intuições, curar e sentir a energia das pessoas e lugares. Este dom, que pode 

ser entendido também como a mediunidade, tema presente em outras formas de 

espiritualidade, indica uma capacidade do indivíduo de se comunicar com seres não 

humanos, como os espíritos dos mortos ou que habitam a natureza. É interessante notar 

que a mediunidade e a existência de pessoas que possuem dons sobrenaturais não pertence 

apenas aos praticantes de bruxaria. Marta Cioccari, ao pesquisar questões pertinentes 

sobre a honra entre os mineiros de Minas do Leão (RS) se depara com os mesmos dons 

que difere uns indivíduos dos outros. 

O que denomino de “pequena honra do sagrado” é assim uma forma de 
distinção social atribuída e auto atribuída ao indivíduo que o remete a 
uma relação privilegiada com o mundo espiritual ou sobrenatural. Esta 

distinção é expressa algumas vezes por meus interlocutores na forma de 
um “dom”, de “poderes”, de “capacidade” ou de “sensibilidade” para 

curar, para “ver”, para adivinhar fatos, sentimentos, acontecimentos do 
presente, do passado e do futuro, entre outras manifestações. Pode ser 
a identificação ou a incorporação de um “espírito evoluído”, 

“adiantado”, que imprime ao sujeito alto grau de responsabilidade 
moral, de “iniciativa”, de “intuição” ou de outros talentos. (CIOCCARI, 

2010, p.268) 

 Do mesmo modo, no contexto em que pesquiso, a bruxa distingue-se de indivíduos 

comuns por apresentar “dom”, “poderes” ou “capacidades”. No caso da bruxaria, ser 

médium também pode significar se comunicar com divindades e demais seres que 

componham a crença da bruxa. Como, por exemplo, fadas, dragões, anjos, duendes, 

gnomos e espíritos de animais e plantas. Essa comunicação não é necessariamente verbal, 

embora também o possa ser, mas pode se dar através de visões, cheiros e sensações como 

frio, calor e um arrepio. 

 É compreensível que exista essa visão da bruxaria como algo que não está 

acessível a todos. Afinal, a prática mágica ainda é algo que desperta possibilidades que 

não acessíveis aos homens cotidianamente – como o conhecimento do futuro ou de ter o 

que se deseja através de um feitiço. 

Magia – a própria palavra parece revelar um mundo de possibilidades 
misteriosas e inesperadas! Mesmo para os que não comungam daquela 
ânsia do oculto, dos pequenos golpes na “verdade esotérica”, este 

interesse mórbido, hoje em dia tão livremente auxiliado pelo renascer 
de antigos credos e cultos sem compreendidos, cozinhados sob as 

designações de “teosofia”, “espiritismo” ou “espiritualismo”, e várias 
pseudo-  “ciências”, -ologias e –ismos – mesmo para o claro espírito 
científico, o tema da magia constitui atrativo especial. Talvez em parte 
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porque esperamos encontrá-la na quinta-essência dos anseios e da 

sabedoria do homem primitivo – e, seja o que for, vale a pena conhecê-
la. Em parte, porque a magia parece agitar em todos nós algumas forças 

mentais escondidas, algumas esperanças duradouras no milagroso, 
algumas crenças adormecidas nas misteriosas possibilidades do 
homem. Testemunha disto é o poder que as palavras magia, fórmula, 

feitiço, enfeitiçar e encantar possuem na poesia, onde o valor secreto 
das palavras, as forças emocionais que ainda libertam, continuam a 

sobreviver e são reveladas com clareza. (MALINOWSKI, 1988, p.23) 

 

 Dentro deste universo de “possibilidades misteriosas” e do oculto, a 

existência de um dom para a ofício da bruxa soma-se a essa realidade que ainda aparece 

nos espaços em que a bruxaria moderna não está envolta em explicações sobrenaturais. 

Para aqueles que prezam pelo saber intelectual dentro da bruxaria, normalmente a prática 

mágica não necessita de algo inato, basta o esforço e dedicação para que ela se realize 

como esperado.  Mas, para Osório (2011), a visão de que a bruxa tem um dom que lhe 

concede algum tipo de habilidade especial, em comparação com outras pessoas não-

bruxas, é algo que contribui para sua posição marginal: 

O operador de magia aparece, para Mauss (1974), também como 
um sujeito marginal. Não define a magia pela forma de seus 

rituais, mas pelas condições em que são realizados e que marcam 
o lugar que o mágico ocupa em sua sociedade. Não fazendo parte 

de um culto organizado, ele toca o limite do proibido. É secreto, 
privado e misterioso. O que torna a magia eficaz é um poder 
desconhecido. Este poder provém de dons espirituais que 

qualificam o indivíduo para a prática mágica. Entre as bruxas 
entrevistadas, o recurso à ideia de dom reforça a condição de 

bruxa, ao mesmo tempo em que é um poder que legitima a prática 
da magia. (OSÓRIO, 2011, p.58) 

 

        Afirmar que a bruxa precisa ter um dom significa sustentar que nem todos 

podem sê-lo e que existe algo que a difere dos seres humanos comuns, um tipo de 

poder especial que permite que ela se utilize de palavras, de encantamentos, de 

observações astrológicas, de rituais, de forças ocultas, de espíritos e gestos para 

realizar o que pessoas comuns não conseguem. Assim, seria correto afirmar, nos 

termos de Mauss:   

Não é mágico quem quer: há qualidades que distinguem o mágico 

do comum dos homens. Umas são adquiridas, outras congênitas ; 
há algumas que lhe são atribuídas, outras que ele possui 

efetivamente. (MAUSS, 2003, p.64) 
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Para uma bruxa que defende que a bruxaria é algo intrínseco, o fato de os métodos 

e da sua prática terem o resultado esperado – ou seja, terem eficácia - significa a 

manifestação do seu dom. No entanto, se a bruxaria não for considerada como algo que 

precise de uma qualidade especial, o resultado positivo é atribuído ao estudo, à prática e 

método corretos que foram aplicados e culminaram em um resultado de sucesso.  

Por exemplo, Juliana, uma pessoa hipotética, é bruxa e quer um bom emprego na 

sua área, então ela faz um feitiço para ter o que deseja e, de fato, consegue. No viés que 

coloca a bruxaria como algo que necessita de um dom, a concretização do feitiço em um 

resultado positivo é manifestação deste poder que Juliana possui. As técnicas que ela 

utilizou serviram para exteriorizar esse poder pessoal, mas é o dom que faz com que a 

magia aconteça.  

No outro viés, Juliana possuía uma série de conhecimentos acerca da bruxaria e 

utilizou as técnicas que pareciam lhe caber melhor naquele caso. Foi o sucesso das 

técnicas usadas que favoreceram o resultado positivo. De um lado, a Juliana tem o poder 

de concretizá- lo através de algo que vem de si. Na outra forma, o que vem de Juliana é a 

escolha certa das técnicas. 

Também é possível que essas duas perspectivas se mesclem. Há bruxas (os) que 

valorizam a busca por conhecimento intelectual, mas que também assumem que existe 

um dom que garante a funcionalidade das práticas e guia suas escolhas, chamando-as para 

que estudem sobre bruxaria. Mateus, Bianca e Ivan demonstraram sempre que algo lhes 

impulsionou para que buscassem conhecimento sobre a bruxaria. Ivan vem de uma 

família não-cristã e já tinha contato com a magia através de outra religiosidade, a 

umbanda. Mas Mateus e Bianca vieram de famílias cristãs. O encontro com a bruxaria 

veio de um impulso de saber quem eram as bruxas e se elas existiam, de fato. Cristiano, 

praticante de Hooddoo, entenderia esse interesse em buscar sobre bruxaria como uma 

manifestação do dom da bruxa. Em um de seus cursos sobre os bons modos do Hooddoo61 

afirma que toda (o) bruxa (o) tem o dom. Sem ele, a prática mágica não funciona. Nesta 

perspectiva, o simples fato de se interessar por um assunto como a bruxaria é um 

indicativo que se tenha este dom. 

                                                                 
61 Um curso ministrado por ele através de áudios no WhatsApp e que é de caráter introdutório às práticas 

de Hooddoo. 
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Manuela, uma bruxa que conviveu comigo antes e durante este trabalho, costuma 

dizer que todos podem ser bruxos e que o dom seria uma facilidade natural que a pessoa 

tem para obter resultados positivos com sua prática mágica. Mas, a seu ver, isso não 

impede, em hipótese nenhuma, que outras pessoas, que não possuam esse dom, possam 

ter bons resultados diante do seu esforço, dedicação e aprimoramento das suas técnicas.  

Hana, outra bruxa com quem eu tinha contato antes da realização deste trabalho, 

tem uma opinião bastante semelhante. Porém, em todas as suas falas ela sempre 

acrescenta o componente da fé. Para ela, a fé de que os deuses ou outros espíritos irão 

favorecer o seu feitiço é fundamental para que ele funcione. Mas, na maior parte das vezes 

em que precisa usar de magia para obter algum resultado, ela opta por fazer um pedido 

aos deuses, ao invés de usar algumas técnicas para conseguir o que deseja. Por exemplo, 

se sente que sua casa está sendo atacada por alguma energia negativa ela acende uma vela 

e pede que seus deuses e seus espíritos guardiões protejam a casa. Manuela, em 

semelhante situação, opta por fazer uma mistura com ervas e limpar sua casa. Para ela, a 

fé é um elemento importante, mas que se concretiza através da confiança em seu desejo 

(nesse caso de livrar a casa de uma energia negativa) e da confiança na técnica que ela 

utilizou. Não necessariamente no poder dos deuses de realizar algum pedido seu, mas sim 

no seu próprio poder como bruxa. 

Quando essa questão do dom começou a surgir de forma mais intensa dentro da 

escrita do trabalho, quis saber a opinião de Mateus, meu informante-chave. Para ele, o 

dom pode sim existir, mas se manifesta na facilidade de a pessoa obter sucesso em algum 

tipo de feitiço. Isso significa que algumas pessoas teriam mais facilidade em ter êxito em 

feitiços de amor, outras em feitiços de prosperidade, outras em assuntos ligados à morte62. 

Porém, nada impede que elas realizem outros tipos de feitiços e esses deem certo, mas 

demandaria mais trabalho.  

A fala de Mateus é bem parecida com o que Conrado, bruxo wiccano e que é um 

dos idealizadores do Círculo de Brigantia, certa vez explicou em uma palestra na escola. 

Para ele, algumas pessoas têm “mão” para certos tipos de feitiço. Conrado usou um 

exemplo que ilustra como essas questões acontecem na prática e como as (os) bruxas (os) 

podem vir a adaptar seus desejos para que eles se concretizem mais facilmente através do 

                                                                 
62 Aqui não se trata de necessariamente matar alguém, mas sim de trabalhar com a energia de finalizar 

ciclos. 
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seu dom: uma bruxa que tem “mão” para feitiços ligados ao amor dificilmente teria tanto 

êxito em um feitiço para prosperidade financeira. Mas ela poderia fazer um feitiço para 

encontrar um ótimo marido e que fosse muito rico.  

Em um sentido oposto a essas perspectivas, Cristiano afirma que nem todas as 

pessoas podem ser bruxas porque o dom é algo que nem todos possuem e é o que 

diferencia as pessoas que têm mágica das que não têm. Tal percepção de Cristiano é 

explicitada em seu curso introdutório sobre o Hoodoo: 

 Então existe uma coisa chamada dom. Dom: você nasce com ele 

ou você não nasce. Não tem como comprar dom. Não tem como 
se tornar uma bruxa, não tem como se tornar um bruxo, não tem 

como se tornar algo que você não nasceu com aquele negócio 
dentro de si. Entendeu? Então, se você quer ser algo, só o querer 
não vai te ajudar. Você tem que ter nascido com esse algo. E 

todos nós, bruxos, conjures e rootworks63 nós temos esse algo a 
mais dentro de nós, que eu chamo de mágica. Você é uma pessoa 

mágica, você sabe trabalhar a mágica, a mágica está dentro de 
você e quando você tem isso dentro de você, esse algo a mais, 
esse dom a mais, esse extra, esse bônus dentro de você, quando 

você tem isso dentro de você, você consegue utilizar qualquer tipo 
de ferramenta ao seu redor a seu favor. Seja a música, técnicas 
como o Hoodoo, thelema64 ou coisas do tipo pra produzir a sua 

mágica, pra exteriorizar a tua mágica. Quando você se concentra 
em um desejo, quando você entra em transe, quando você faz 

pactos espirituais com seres espirituais por exemplo, você está 
usando a sua mágica. E nós, bruxas, bruxos, conjures e 
rootworks, nós não precisamos de religiões, nós não precisamos 

de deuses, nós não precisamos. Todos esses seres eles são 
parceiros nossos, eles podem vir a ser parceiros nossos, mas nós 

somos um tipo de ser espiritual que está tendo uma vivência 
humana, então todos esses outros seres nos auxiliam durante o 
nosso processo de aprendizado. Então isso é muito importante: 

você saber o seu lugar no mundo, você se comportar como um 
ser que está tendo sua própria experiência é muito importante 

você saber quem é você e não tem como nascer sem dons e querer 
ser isso que nós somos. Não existe bruxa fabricada, não existe 
iniciação para ser bruxa – ou você nasce bruxa ou você nunca 

vai ser. Ou você nasce conjurador, ou você nunca vai ser. Um 
conjurador é a pessoa que consegue falar a língua de todos e 

qualquer espírito na face dessa terra, tá? Um rootwork é uma 
pessoa que ela consegue se conectar a qualquer tipo de mato, a 
qualquer tipo de matéria verde e para isso você tem que nascer 

com essas habilidades, com esses dons. Se você não nasce com 

                                                                 
63 Conjures e rootworks são nomes dados aos praticantes de Hooddoo que possuem o dom para realizar as 

técnicas e obter sucesso.  
64 Doutrina/ filosofia religiosa difundida por Aleister Crowley a partir de 1904. 
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isso você não é isso, né? Você não pode ser isso. E, o que nós 

fazemos? Nós, rootworks, conjuradores, bruxas e bruxos. A gente 
prepara nossos produtos, óleos, banhos, lavagens de chão e 

coisas do gênero para que outras pessoas que não tem mágica 
dentro delas possam utilizar nossa mágica. Então quando eu 
vendo por exemplo um óleo de boa sorte, a pessoa usa e queima 

aquela sorte que foi produzida e enfrascada. Ela não tem sorte 
dentro dela, mas dentro do frasco de óleo contém. Estão 

entendendo? Quando uma pessoa faz uma lavagem, um banho de 
limpeza, um banho de atração, ela não tem aquela propriedade 
dentro dela de se limpar sozinha, de se lavar sozinha né. Então o 

que ela faz? Ela pega nossa mágica e usa. Até nós mesmos que 
temos os dons precisamos dessas matérias verdes, agora imagina 

essas pessoas que não tem mágica nenhuma dentro delas né? 
Então tem gente que não é bruxa e utiliza nossos produtos e 
consegue ser o que? Feiticeiras. Elas conseguem trabalhar 

feitiços porque elas conseguem trabalhar com a nossa mágica já 
produzida. Elas aprendem técnicas e o Hoodoo ele ensina 

técnicas. Ele ensina técnicas e essas pessoas comuns elas 
consultam a gente, entenderam? É por isso que todos vocês têm 
importância.  
 

Nessa perspectiva de Cristiano, ser bruxa é algo que está submetido à existênc ia 

de um dom que faz com que as técnicas usadas nos atos mágicos funcionem. Portanto, 

não é qualquer um que pode se tornar bruxa ou bruxo, porém a bruxaria pode estar 

acessível a todos que queiram utilizá- la, basta comprar alguns itens para se obter algum 

resultado. Ele, inclusive, chama de feiticeiros aqueles que não têm o dom da mágica e 

utilizam os produtos feitos pelas bruxas. É uma interpretação interessante porque coloca 

quem consome estes tipos de produtos mágicos como pessoas que praticam feitiçaria e 

que, portanto, mesmo que indiretamente, estão relacionadas à bruxaria. 

Um aspecto interessante na fala de Cristiano é a diferenciação que ele faz entre 

dois tipos de bruxos, os conjuradores e os rootworks. Os primeiros são aqueles que, nas 

palavras dele, são capazes de se comunicar com todos os espíritos. Já os rootworks, são 

os que trabalham com plantas. Em outros contextos essas duas atividades apareciam 

integradas à figura da (o) bruxa (o), que, ao mesmo tempo, falava com os espíritos e 

dominava o uso das plantas.  

Mas o ponto central é a afirmação constante de que não é qualquer um que pode 

ser bruxo. É preciso nascer com o “dom da mágica”. Em sua fala, há uma crítica à 

existência de iniciações dentro dos espaços da bruxaria. De fato, existem pessoas que 

promovem esse tipo de prática – rituais de iniciação para se tornar, efetivamente, bruxo, 
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e para pertencer a algum grupo. É comum encontrar ofertas de cursos de bruxaria que, no 

final, contam com iniciações. Também não é raro encontrar grupos que pratiquem 

cerimônias de iniciação com os novos integrantes. Dos interlocutores com quem tive 

contato próximo, nenhum deles me contou que havia passado por quaisquer rituais de 

iniciação. 

Como esse assunto faz parte de um dos temas polêmicos dentro da bruxaria, as 

discussões que pude presenciar nos eventos abertos sempre demonstraram que a iniciação 

não é um ritual no qual a pessoa se torna bruxa, mas seria uma cerimônia simbólica que 

marca a sua entrada e os compromissos que passa a assumir com aquele tipo de prática 

mágica ou com o grupo do qual se fará parte. Porém, as conversas e comentários é de que 

existem bruxas (os) que cobram valores altíssimos para iniciações nas quais prometem 

que os praticantes terão acesso a poderes mágicos. E, inclusive, com a possibilidade de 

adquirir dons mágicos.  

Roberto é um bruxo que faz parte da minha rede de amizades. Ele estuda práticas 

de magia desde os 13 anos e não acredita em dom. É um homem que sempre foi muito 

elogiado por ter sucesso em tudo que se dispõe a fazer, inclusive em suas atividades no 

âmbito da magia. Para alguns de seus amigos, o fato de ele saber tocar muitos 

instrumentos, ser bom com desenho, pintura e outras atividades manuais e ainda ser um 

bruxo que consegue resultados positivos em seus trabalhos significa que ele tem talento, 

um dom, para essas tarefas. Roberto afirma, que se esforça, se dedica e tenta muitas vezes 

até obter resultados positivos. Ele desacredita que dons existam, pois ele sempre se depara 

com seu esforço pessoal. 

Estas são variedades de percepções sobre a necessidade ou não de um dom que se 

soma aos elementos que essas pessoas atribuem como importantes para construírem-se 

como bruxas e bruxos. Mais uma vez, como a bruxaria não é algo que tenha leis 

específicas e válidas para todos, seu sentido é construído, mesmo que em contato com o 

outro, individualmente, pelos seus praticantes. Desta forma, o dom pode se apresentar 

como um elemento que “aumenta” o poder da bruxa, faz com que ela tenha facilidade 

para a prática mágica, mas está acessível a todos. Ou pode se mostrar como algo que 

diferencia bruxas de não-bruxas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A bruxaria como um ofício 

 

Em cada um dos espaços e eventos nos quais realizei minha observação – 

Seminário na UERJ, Dia Mundial do Orgulho Pagão, Convenção das Bruxas, Mystic Fair, 

Círculo de Brigantia, Dia Mundial da Deusa – e nas trocas com os meus interlocutores 

em diversos outros momentos, tornou-se constante o receio de estar entrando em um 

campo demasiado amplo devido à diversidade de definições sobre o que significava ser 

bruxa (o). A minha pergunta, em determinado momento da pesquisa, era: se as bruxas se 

constroem como tais a partir de diferentes vieses, o que há de semelhante entre elas?  

Estava claro que existiam pessoas que se consideravam bruxas e que elas se 

encontravam em vários eventos e feiras espalhados pelo país. Mas elas eram tão diversas 

em suas construções pessoais acerca do que era a bruxaria que foi necessário compreender 

qual era o elemento que dava sentido mútuo à afirmação “eu sou bruxa”. Relendo meu 

diário de campo dei-me conta de expressões recorrentes que indicavam que as técnicas 

utilizadas pelas bruxas e bruxos era o que ligava uns aos outros, independentemente de 

com qual vertente cada um se identificava. 

Quando Walter ensina como encantar um espelho dando exemplo de como se faria 

se fosse usar Ártemis65, mas mostrando como eles poderiam fazer também para outros 

deuses, ele está reunindo as pessoas em torno do método ou técnica com a qual se encanta 

o espelho. Quando Sabrina ensina sobre como fazer um banho de limpeza, usar uma erva 

para o amor ou então para afastar alguém da sua casa, cada bruxa e bruxo pode usar essa 

técnica em conjunto com a sua crença religiosa. Quando Hana me conta dos usos que ela 

faz do elemento fogo para trazer mais paixão e vivacidade à sua vida e eu respondo 

falando que uso o fogo para purificar e queimar pensamentos ruins, estamos trocando 

informações acerca do ofício da bruxaria, de como nossa prática se constrói. Essas trocas 

não são necessariamente trocas religiosas ou temas que envolvam, em todos os casos, a 

sacralidade da natureza e o politeísmo próprio dos cultos pagãos. 

A melhor maneira de se responder à pergunta sobre o que o que une essas bruxas, 

em experiências tão diversas, é utilizando a concepção da bruxaria como um ofício. Nesse 

sentido, ofício é um termo nativo que apareceu em muitos momentos durante a 

                                                                 
65 Divindade romana ligada à caça. 
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experiência de campo e se tornou essencial para a compreensão da bruxaria moderna 

dentro dos espaços que eu me propus conhecer, pois ele representa os métodos e técnica s 

utilizados para se fazer o trabalho mágico, independentemente de qual seja a vertente de 

bruxaria na qual se esteja inserido.  

A primeira vez que eu ouvi a expressão “bruxaria como ofício” foi no seminár io  

realizado na UERJ. Na ocasião, os palestrantes introduziram o tema da bruxaria 

mencionando que ela poderia estar relacionada a uma religião, como no caso da wicca ou 

de religiosidades neopagãs, mas que essa não era a única forma de a bruxaria existir. Ela 

poderia ser apenas técnicas e métodos que são usados para algum propósito, sem ligação 

com divindades e religião.  

Assim, eu compreendi que o que liga essas bruxas e bruxos não é uma 

religiosidade pagã, pré-cristã voltada ao culto à natureza, como eu pensava a priori. Mas, 

sim, o fato de que, independentemente do viés religioso que essas pessoas possam seguir, 

há sempre uma técnica, um método de se praticar bruxaria, que pode ser aprendido, 

compartilhado e dividido com outras bruxas.  

Elas se reúnem e aprendem uma tiragem de tarô, uma propriedade mágica de uma 

erva ou de uma pedra, uma maneira de fazer feitiço usando um espelho, um boneco, nó 

ou agulhas. Se tais práticas independem da religiosidade seguida pela bruxa ou pelo 

bruxo, então o que liga todas essas pessoas são os métodos e técnicas utilizados em suas 

práticas de bruxaria – ou seja, o trabalho, o ofício da bruxa. Nesse sentido, a perspectiva 

do Cristiano sobre o Hoodoo é muito importante: ele é uma técnica. Por isso, Manuela e 

Igor, mesmo pertencendo a vertentes diferentes gostavam tanto dos ensinamentos de 

Cristiano, pois eles poderiam ser aplicados em outros momentos. Tal perspectiva também 

é visível na própria construção do espaço Via Paganus, como está mencionado no site da 

escola. 

Idealizado física e espiritualmente para ser um local de práticas, 

aprendizagem e ofício focado na Espiritualidade e 
Conhecimentos Pagãos, nasce Via Paganus com o propósito de 

ser uma referência de bruxaria e dos temas que a abrangem66  

 

                                                                 
66 Retirado do site https://www.viapaganus.com/espaco. Acesso em 21/11/2018 

https://www.viapaganus.com/espaco
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Desta forma, a perspectiva da bruxaria como trabalho aparece de duas formas 

distintas no campo. Em uma, o trabalho é o conjunto de técnicas e métodos que compõe 

a prática mágica, o qual chamam de ofício, pois não é necessariamente uma atividade 

religiosa. Na outra, aparecem os praticantes que realmente se dedicam a uma atividade 

remunerada é ligada à prática magica, como jogos de tarô e runas, bênçãos em 

casamentos, cursos e workshops de temas variados. Dos interlocutores, apenas dois 

tinham como primeira profissão a bruxaria. Nos outros casos, ela aparecia como uma 

atividade profissional que viria a complementar a renda, mas que não se constituía como 

sua profissão de fato. Porém, todos os interlocutores que não haviam se profissionalizado 

na área mostravam interesse de um dia poder ganhar dinheiro através de seus 

conhecimentos e práticas.   

No que tange às tensões e disputas existentes no campo, é interessante notar que 

elas não remetem diretamente ao ofício da bruxa e bruxo, mas sim às próprias escolhas 

sobre o que fundamenta a identidade do praticante. Em nenhum momento eu ouvi que 

alguma determinada prática, ensinada por alguém, não funcionava. As tensões e disputas 

eram em torno dos discursos e dos sentidos de que eles lançam mão para construírem sua 

prática. Não em relação à prática em si. 

Partindo da perspectiva da fofoca67 (ELIAS; SCOTSON, 2000), era comum 

dentro do campo ouvir algum bruxo comentando sobre a construção da identidade de 

outro praticante, normalmente a partir de uma fofoca depreciativa, na qual questionava a 

veracidade do seu conhecimento – seja ele oriundo da linhagem, do saber intelectual ou 

do dom. Os que faziam a fofoca depreciativa, normalmente teciam comentários elogiosos 

a si mesmo e ao seu grupo. Pensando em si mesmos como superiores e melhores, 

estigmatizam os outros praticantes e as outras vertentes. Isso acontecia, principalmente, 

com bruxas (os) que valorizavam demasiadamente o saber intelectual, como era o caso 

de Cecília, sempre tecendo comentários depreciativos sobre outras tradições e elogiando 

suas próprias escolhas.  

Norbert Elias e John L. Scotson afirmavam que “as notícias sobre uns e outros, 

sobre todas as pessoas publicamente conhecidas, tornavam a vida mais interessante” 

(ELIAS; SCOTSON, 2000, p.122). No contexto em que pesquisei, isso era evidente em 

                                                                 
67 “O uso comum nos inclina a tomar por ‘fofocas’, em especial, as informações mais ou menos 

depreciativas sobre terceiros, transmitidas por duas ou mais pessoas umas às outras” (ELIAS; SCOTSON, 

2000, p.121) 
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muitas situações e conversas, nas quais predominava a fofoca. Augusto, certa vez, quando 

nos encontramos por acaso em uma loja, teceu duras críticas à postura de Cecília como 

líder. Ele elaborou uma série de critérios que, em sua análise, poderiam medir se a pessoa 

é uma boa liderança religiosa. Seriam eles: o sucesso na vida financeira, na vida social e 

amorosa e, também, junto a seus alunos e aprendizes. Comparando sua própria situação 

com a de Cecília, Augusto disse que a vida financeira dela era um caos, enquanto que a 

dele era estabilizada; que ele tinha amigos e embora não estivesse namorando na ocasião, 

tinha companhia quando desejasse; já ela estava sempre sozinha; ele possuía muitos 

alunos, mas ela sempre parecia brigar com todos. Este é um exemplo claro de como a 

fofoca depreciativa e a fofoca elogiosa serviam para afirmar superioridade e disseminar 

uma visão estigmatizado do outro, percebido como inferior.  

Essas tensões e disputas se dão porque cada tradição ou cada bruxa e bruxo tenta, 

através de algum argumento, se colocar em um lugar diferenciado e de maior legitimidade 

em relação a outras vertentes e a outras (os) bruxas (os): Walter se vale de uma tradição 

de bruxaria de origem alemã, afirmando que todo o conhecimento da tradição lhe foi 

ensinado de forma oral por uma senhora na Alemanha; Cecília afirma que a validade dos 

seus conhecimentos está no rigor com que faz suas pesquisas históricas; para Augusto, o 

que o tornava o seu conhecimento diferente dos outros era que sua avó havia lhe ensinado 

práticas de magia nórdica; Vinícius, por sua vez, assegura que sua avó havia lhe ensinado 

magia italiana e que ele também tinha aprendido coisas diretamente com os deuses por 

inspiração durante meditações e em outros momentos. Tais fatores não constituíam 

apenas critérios de diferenciação, mas tinham como objetivo anunciar sua vertente de 

bruxaria como a “melhor” e mais “especial” do que as outras em relação ao modo de 

aquisição do seu conhecimento. Ou seja, havia uma disputa simbólica permanente, na 

construção de uma forma de reconhecimento ou de distinção dentro do grupo. 

É possível assistir a uma palestra de Walter e, em seguida, escutar os ensinamentos 

de Cecília e sair do evento com uma série de conhecimentos que podem ser usados para 

diversas finalidades mágicas. Depois, ao conversar com Vinícius e Augusto, pode-se 

incorporar outros conhecimentos e assim aumentar o próprio entendimento sobre algumas 

práticas. Isso porque o ofício da bruxa independe de um pertencimento a uma tradição ou 

religião. 
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Destacando o lugar que o feminino tem dentro dos espaços em que a bruxaria está 

inserida, é importante observar que nas redes sociais como Facebook, Instagram e 

Twitter, há um slogan que diz “somos netas das bruxas que vocês não conseguiram 

queimar”. Mona Chollet (2018), em um artigo publicado no jornal Le Monde 

Diplomatique68 argumenta que tal frase é usada principalmente, mais não exclusivamente, 

por feministas, a frase faz referência ao número de pessoas executadas por bruxaria nos 

séculos XVI e XVII. Apontam que esse número seja de aproximadamente 100 mil, na 

maioria mulheres. Essas vítimas, em sua maior parte, eram mulheres que fugiam dos 

padrões da época ou apresentavam muitos conhecimentos, sobretudo como curandeiras. 

Esses dados confirmam que o incômodo gerado pela bruxaria não é baseado apenas na 

espiritualidade que essa propaga, mas insere-se dentro de um contexto político no qual 

algumas formas de comportamento são aceitas e outras não.  

A partir deste lugar que incomoda é que uma série de movimentos sociais 

espalhados pelo mundo também passam a utilizar a imagem da bruxa como uma 

identidade de luta frente a opressão: 

Cada vez mais, assistimos, como na época da caça às bruxas, a 
um fortalecimento de todas as formas de dominação, 

simbolizado pela presença na direção do país mais poderoso do 
mundo de um biliardário que professa misoginia e racismo sem 

o menor pudor. Assim, a magia aparece de novo como a arma 
dos oprimidos. A bruxa surge no crepúsculo, no momento das 
angústias vesperais, quando tudo parece perdido. É ela que 

consegue achar reservas de esperança no âmago do desespero.  
(CHOLLET, 2018) 

 

Ela também salienta que desde a posse de Donald Trump, bruxas unem suas forças 

na lua minguante69 para fazer um feitiço que limite o poder maligno do presidente. 

Também nos Estados Unidos, bruxas do norte do Estado militam por justiça social, contra 

mortes de policiais e políticas migratórias, pelos diretos das pessoas trans e pelo direito 

                                                                 
68 CHOLLET, Mona. Símbolo feminista retoma popularidade: Tremam, as bruxas estão de volta! Le Monde 

Diplomatique, 01/10/2018. Disponível online: https://diplomatique.org.br/tremam-as-bruxas-estao-de-

volta/?fbclid=IwAR00irt2fl42Hg5uTnGQb3G5HXbqgZWqfbuK0HyMOHAWzxH-Scg0qs2he64 Acesso em 

04/12/2018 
69 É na lua minguante que os praticantes de bruxaria costumam realizar feitiços que tenham o propósito de 

fazer algo minguar ou ser banido. 

https://diplomatique.org.br/tremam-as-bruxas-estao-de-volta/?fbclid=IwAR00irt2fl42Hg5uTnGQb3G5HXbqgZWqfbuK0HyMOHAWzxH-Scg0qs2he64
https://diplomatique.org.br/tremam-as-bruxas-estao-de-volta/?fbclid=IwAR00irt2fl42Hg5uTnGQb3G5HXbqgZWqfbuK0HyMOHAWzxH-Scg0qs2he64
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do aborto. Esse movimento de mulheres bruxas lutando por uma série de direitos também 

está presente na França.  

O próprio grupo Círculo Pagão da UFRRJ, na época em que o prédio principal foi 

ocupado como manifestação contra algumas medidas que estavam sendo tomadas pelo 

então presidente Michel Temer, realizou um feitiço, aberto para que todos da universidad e 

pudessem participar, com o intuito de barrar algumas investidas.  

Isso demonstra que assumir essa identidade tem um importante significado , 

principalmente para as mulheres, na busca por igualdade dentro de uma sociedade 

predominantemente patriarcal. Ser bruxa é encontrar uma nova forma de se inscrever no 

mundo. É importante destacar, conforme Chollet, que, nos anos 1970, mulheres 

feministas passaram a reivindicar para si a identidade de bruxa, ato que foi uma 

manifestação da própria prática espiritual conectada à natureza, mas também se deu como 

uma decisão política. Essa é mais uma face da identidade da bruxa, que conecta a 

dimensão espiritual e a política ao mesmo tempo.   

Por fim, dado meu lugar de pesquisadora-nativa, entendo que se faz importante 

elucidar de que forma a pesquisa também afetou diretamente a minha prática mágica. 

Cada evento do qual eu participei, e a cada relação que se estreitou entre mim e os meus 

interlocutores, se converteu em momento no qual meus conhecimentos sobre as práticas mágicas 

se expandiram.  Aprendi feitiços e técnicas diferentes, recebi referências de livros e filmes. De 

forma especial, aprendi muito sobre magia com bonecas, conheci a Tradição de Fadas - uma 

vertente voltada à prática e ao conhecimento de uma magia ligada aos seres que habitam a 

natureza. E, ainda, me tornei amiga do Mateus. Essas novas informações e esses novos afetos 

atravessaram minha própria experiência de campo, de pesquisar e de escrever, assim como 

passaram a integrar a forma como eu percebo a bruxaria dentro da minha própria vida, para além 

da experiência como pesquisadora.  
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