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RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a relação existente entre os discursos 

históricos acerca da bruxaria e a construção da identidade das bruxas no século 

XXI, praticantes de uma nova religiosidade, cuja vertente mais conhecida é a Wicca. 

Busca-se entender o Sagrado Feminino, conceito fundamental dessa nova 

espiritualidade, assim como os discursos que o legitimam; perceber as relações 

estabelecidas entre as bruxas na atualidade e a Inquisição da Igreja Católica e por 

fim quais os desafios enfrentados pelas bruxas na sociedade moderna enquanto 

membros de uma religião minoritária.  Por meio do aporte teórico da micro-

história e análise das obras de duas mulheres, brasileiras, bruxas percebemos a 

estreita relação do Sagrado Feminino tanto na figura da Deusa quanto na bruxa : A 

Deusa, divindade central no culto da bruxaria atrelada a imagem de Gaya, 

apresenta-se relacionada ao movimentos de Contracultura e teorias sobre um 

passado de domínio do matriarcado na humanidade; assim como a  representação 

do feminino nas bruxas vítimas da inquisição é interpretada pela bruxa moderna 

como um deslocamento da imposição de valores das religiões hegemônicas 

 

Palavras- chave: História Cultural; Neopaganismo; Sagrado Feminino; Bruxaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the relationship between historical discourses 

concerning witchcraft and the construction of the identity of witches in the 21st 

century. These modern witches are the practitioners of a new religiosity, whose most 

known strand is Wicca. It seeks the Sacred Feminine, a fundamental concept of this 

new spirituality, as well as the discourses that legitimize; the relations established 

between witches in the present time and the Inquisition of the Catholic Church and 

finally, the challenges faced by the witches in the modern society as members of a 

minority religion. By the theoretical contribution of the microhistory and analysis of 

the works of two Brazilian women, witches shows us that there is a close relationship 

between the Sacred Feminine as the symbol of the Goddess and that of the Witch. 

The Goddess symbol coupled with the image of Gaya is in the witchcraft cult related 

to the movements of Counterculture and theories about a past of matriarchy 

domination in humanity. Alike the feminine representation of the witches victims of 

the inquisition that is interpreted by the modern witch as a displacement of the 

imposition of values of the hegemonic religions. 

 

Keywords: Cultural history; Neopaganism; Sacred Feminine; Witchcraft. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No começo da noite de sábado do dia 3 de Maio de 2014, Fabiane Maria de 

Jesus, de 33 anos, foi amarrada e espancada por moradores do bairro de Morrinhos, 

na periferia de Guarujá, região da Baixada Santista, São Paulo. Apesar de 

encaminhada para atendimento médico a gravidade das agressões resultou em seu 

óbito. Os agressores, de acordo com a reportagem, confundiram-na com o retrato 

falado apresentado em notícias vinculadas ao perfil Guarujá Alerta de uma rede 

social, no qual era apontada como uma suposta bruxa, e que, segundo os boatos, 

estaria sequestrando crianças com o intuito de empregá-las em rituais de magia 

negra. (FOLHA DE S.PAULO, 2014). 

A matéria veiculada na coluna Cotidiano no Jornal Folha de S. Paulo retrata 

um caso de agressão contra uma mulher, cuja imagem é vinculada a figura da bruxa 

como símbolo de maldade, deturpação do feminino ou como agente diabólica. Não é 

gratuito que na página online da Folha de S. Paulo o comentário de um dos 

assinantes para a notícia resgata o período da ação da Inquisição na Europa, qual 

seja, “Está aberta a temporada de caça às bruxas. (...)”. Fabiane Maria de Jesus não 

era uma bruxa, mas foi vítima da representação da figura da bruxa no imaginário 

social, ainda presente no século XXI.  

Diferentemente do que se pensa a bruxa não existe somente enquanto 

representação de um agente demoníaco. Nas últimas décadas essa personagem, 

resgatada por movimentos feministas, espirituais e ecológicos, assume uma nova 

perspectiva em relação à identidade social. A Bruxa é adepta de uma religiosidade 

ligada a uma nova leitura dos antigos paganismos, principalmente os europeus 

como os célticos, gregos, não excluindo a presença de divindades africanas como 

Iemanjá, citada pelas autoras que serviram de base documental para esse estudo. 

Essa releitura espiritual está vinculada a uma prática por parte dos membros da 

bruxaria de feitiços, encantamentos, além das poções e de festivais relacionadas 

principalmente aos dias que se acredita ser sagrados para o antigo paganismo celta 
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e nos solstícios e equinócios (VAN FEU, 2001e, p. 20-29; VAN FEU, 2001c, p. 81; 

FRAZÃO, 2002, p. 179-185) 1.  

A análise dos discursos existentes na identidade das bruxas constitui o objeto 

de estudo da presente pesquisa, desenvolvida como Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC. Acreditamos que tal identidade é formada ao se criar uma relação de 

ora aceitação, ora negação de elementos relacionados à bruxaria no imaginário 

popular que pode ser percebido tanto nos discursos historiográficos sobre a figura 

da bruxa como através dos contos de fadas. 

A Bruxaria na atualidade é uma forma de espiritualidade que se integra aos 

chamados movimentos neopagãos. A Wicca, nome sempre seguido pelo epíteto de 

Bruxaria Moderna, institui uma religião com base na bruxaria mais popularmente 

conhecida, mas não pode ser confundida como referência a todas as práticas que 

abarcam a bruxaria, sendo somente uma de suas vertentes. Assim a bruxaria se 

torna um tema complexo de ser delimitado por não possuir um conjunto único de 

regras. Existem as correntes de bruxaria derivadas da Wicca como a Wicca 

Gardneriana, Wicca Alexandrina, Wicca Diânica, Wicca Celta,  outras que são 

independentes como é o caso das tradições: Tradição Picta, Ecletismo, tradição 

hereditária ou familiar, Stregoneria também conhecida como bruxaria italiana, 

Tradição Asatrú entre outras. Há mesmo segmentos criados e fundados por seus 

membros que podem adotar uma infinidade de terminologias para se identificarem 

dentro da religião. (VAN FEU, 2003, p. 132-142). Os dogmas mais definidos podem 

ser percebidos nas estruturas das comunidades das bruxas, os chamados covens2, 

e seguidos por membros das mesmas, mas não se estabelecendo como regra geral.  

É possível estabelecer uma relação entre o neopaganismo e 

consequentemente à bruxaria com os chamados movimentos de contracultura que 

estiveram presentes no Brasil com maior força entre as décadas de 1960 e 1980. Os 

elementos dos movimentos de contracultura apresentam uma perspectiva de 

                                                             
1  Os exemplares utilizados da coleção Wicca utilizados na construção desta pesquisa foram 
adquiridos pelo autor em bancas de jornal. Segundo informação da própria autora da série, as 
edições foram publicas entre 2001 e 2012. 
2 Covens é o nome comumente utilizado para se referir a um grupo de bruxas que se reúnem para 
praticar feitiços ou comemorar datas especiais. A quantidade de membros de um coven varia. (VAN 
FEU,2001c, 15-16) 
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reencantamento do mundo, assim como a ação do que pode ser compreendido 

como anarquismo religioso que colaborou para a criação dessas correntes de 

pensamento espiritual, cujo principal atrativo é apresentar a flexibilidade de dogmas 

(BOSCATO, 2006).  

A pluralidade de bruxarias existentes permite mesmo a existência dos 

chamados ‘bruxos solitários’, que praticam sua religião e criam a liturgia que 

seguem. Dentre as diversas vertentes dos neopaganismos o que parece concentrar 

as identidades de seus praticantes enquanto bruxos e bruxas com base nas obras 

lidas para essa pesquisa é a crença em alguns aspectos em comum como, por 

exemplo, a sacralidade da natureza, a vinculação inquebrantável entre físico e 

espiritual e a possibilidade da magia.  

Os autores pesquisados como base para esse estudo Frazão (2002) e Eddie 

Van Feu (2001-2003) concentram seus discursos na importância da mulher como 

referência na Bruxaria ou como também é chamada ‘A Arte’ ou ‘Antiga Religião’. 

Partindo em alguns momentos de relatos sobre a inquisição e os discursos 

presentes que depreciam o feminino, já que a Bruxaria, assim como outros 

movimentos neopagãos apresentam o conceito de Sagrado Feminino. Esse pode 

ser encontrado na crença e culto a Deusas ou uma Deusa que estariam intimamente 

vinculadas ao ato da criação.  

Nesse sentido, os problemas que norteiam a presente pesquisa implicam 

considerar porque o feminino assume capital importância entre os bruxos 

modernos? Quais os discursos que legitimam o Sagrado Feminino? A Inquisição e a 

morte de mulheres acusadas de bruxaria têm importância na construção da 

identidade da bruxa moderna? Quais as contradições que podem ser encontradas 

ou conflitos nesse culto do feminino neopagão em uma sociedade ainda 

hegemonicamente patriarcal e cristã? 

Com a Escola dos Annales, em 1929, a História inicia um movimento de 

valorização de uma historicidade presente nas camadas marginalizadas e excluídas 

da sociedade. A considerada terceira geração desse movimento historiográfico eleva 

a preocupação com a historicidade feminina. No bojo dessas novas perspectivas da 

escrita da História é possível encontrar as bases para um estudo da natureza 
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proposta, pois as bruxas possuem longa historicidade dentro da qual foram tratadas, 

muitas vezes, como loucas, perigosas, ignorantes, representantes dos resquícios 

deixados por cultos pagãos em locais pouco catequizados pelo cristianismo e em 

alguns momentos como símbolo de resistência. Na atualidade os chamados pagan 

studies tem se preocupado em estudar as bruxas modernas como integrantes de 

uma nova religião (BURKE, 1992; TERZETTI FILHO, 2010). 

Apresentar a historicidade das bruxas modernas implica retomar a construção 

de identidades humanas que integram a plêiade de identidades que fazem parte de 

nossa sociedade. As bruxas atualmente têm filhos, famílias e empregos, todavia, 

mesmo no presente, são vítimas de preconceito e discriminação recorrentes para 

com fiéis de religiões não hegemônicas. Deste modo, o tema se torna cada vez mais 

importante, pois remonta na História personagens que foram perseguidas e mortas 

como permite avaliar Jules Michelet (1922). Contudo, para essa proposta, serão 

tratadas as bruxas do século XXI, integrantes sociais não muito reconhecidas, na 

busca de revelar especificidades e diversidades identitárias que compõem a 

sociedade na pós-modernidade. 

Partindo dessa premissa, busca-se analisar a construção da identidade da 

bruxa moderna baseada no conceito de Sagrado Feminino como elemento marcante 

e presente na bruxaria do século XXI, principalmente a partir de publicações 

nacionais, para deste modo, identificar a presença da sacralidade feminina na 

Bruxaria e compreender as relações existentes entre a construção das identidades 

das bruxas e os discursos que as representam em diferentes momentos históricos.  

Como base documental para a construção dessa pesquisa, o estudo utilizou-

se de publicações nacionais escritas por integrantes da Bruxaria como os escritos de 

Marcia Frazão (2002) e a revista Wicca (2001-2012) de autoria da escritora carioca e 

jornalista que assina como Eddie Van Feu (2001-2003), nesse caso, em específico a 

coluna da revisa destinada aos leitores, que encaminhavam para a autora opiniões, 

dúvidas e mesmo relatos das dificuldades enfrentadas por seguirem a Bruxaria.  

Sem pretender esgotar o assunto ou tratá-lo na generalidade dos 

acontecimentos, a análise se apropria das perspectivas teórico-metodológicas da 

Micro-História, cujo principal expoente é o historiador italiano Carlo Ginzburg (1998) 
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as quais propõem, na redução da escala de observação dos acontecimentos, 

desenvolver conhecimentos específicos de campos sociais não observáveis em uma 

história preocupada com os grandes eventos ou mesmo a partir da longa duração; 

ainda que a microanálise possa alcançar essa temporalidade, ou seja, não se 

restrinja ao tempo curto dos eventos analisados. (REVEL, 2010).  

Os aportes metodológicos permitem observar as variáveis dos fatos históricos 

e as diferentes dimensões das experiências sociais ao focar atores históricos muitas 

vezes não presentes na narrativa das estruturas de uma macro-história (REVEL, 

2010). Isto posto, buscar-se-á analisar as vivências reveladas nas fontes de 

pesquisa evidenciando, por meio das re-apropriações de elementos do imaginário 

sobre as bruxas, as suas experiências no século XXI.  

O trabalho se dividirá em três seções principais: a primeira terá como foco a 

figura da bruxa e a bruxaria, passando por discursos negativos de misoginia onde a 

bruxa é atrelada à representação do mal e como é negada sua vinculação com o 

demoníaco entre as bruxas da atualidade, por fim tratando um pouco da Wicca, 

forma de bruxaria enquanto religião moderna mais conhecida; em segundo ponto 

trataremos do Sagrado Feminino, ao mostrar como dentro da teoria do passado 

matriarcal e dos movimentos de Contracultura se instalaram bases que fortaleceram 

o feminino nas religiões neopagãs, incluso a Bruxaria e por último abordaremos os 

relatos de leitores em cartas publicadas na revista Wicca (2001-2012) apresentando 

os conflitos e contradições enfrentados pelos bruxos e bruxas na atualidade tanto 

internos - à medida que se vê necessária uma mudança de paradigmas pessoais 

construídos com base na cultura hegemônica na qual estão inseridos -,  quanto 

externos,  devido às pressões sofridas em diferentes contextos sociais.  
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2 TRANSFORMAÇÃO DA BRUXA: DISCURSOS, HISTÓRIA E IDENTIDADE 
SOCIAL  

 
 

Muitos são os autores que escreveram sobre a questão da bruxaria tratada 

como característica de misoginia, que marginalizou e vitimou principalmente 

mulheres com base em valores da mitologia judaico-cristã, entre eles estão: Michelet 

(1992), Palou (1988), Nogueira (1995) e Ginzburg (1998), utilizados para se 

compreender de forma panorâmica alguns elementos que envolvem a bruxaria no 

período medieval e início da modernidade dentro do imaginário europeu.  Ginzburg 

(1998) em especial mostra em seu estudo a assimilação de cultos agrícolas 

tradicionais, que aos poucos se tornam o sabá diabólico formulado pelos teólogos 

cristãos.  

A transformação da representação das bruxas, ora como filhas da miséria, ora 

como uma forma de resistência ou permanência de elementos dos antigos 

paganismos tem forte relação com a construção da identidade das bruxas da 

atualidade na medida em que há ora a aceitação, ora a negação dessas 

construções. Nas obras pesquisadas vemos que as bruxas do período inquisitorial 

são vistas como guerreiras que lutaram para manter sua antiga religião (FRAZÃO, 

2002, p. 30-31), ou como vítimas da busca de poder pelo catolicismo emergente 

(VAN FEU, 2001h, p. 44).  

A morte de mulheres vítimas da inquisição e principalmente a negação da 

representação que delas era feita pela Igreja Católica, são elementos constantes 

dentro da Bruxaria e podem ser percebidos nas obras de Eddie Van Feu (2001) e 

Márcia Frazão (2002). Para entender esse processo podemos revisitar alguns 

elementos presentes na representação da bruxa durante a inquisição e em seguida 

o posicionamento das bruxas atuais sobre o assunto. 
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2.1 A Negação do Feminino: Demoníaco, Fraco, Corrupto e Inapto 

 

A ideia da inferioridade da mulher é uma tradição presente desde a 

Antiguidade clássica. A figura de Pandora que, ao abrir a caixa onde todas as 

desgraças estavam contidas, remete a esse arquétipo, assim como o que mais 

exerceu influência sobre a Igreja medieval proveniente da mitologia judaico-cristã o 

mito de Eva, que no livro de Gênese da Bíblia cristã induz Adão a comer o fruto 

proibido instigada pela ação do Diabo em forma de serpente.  Em ambos os casos a 

mulher é vista como corruptível e meio de entrada do mal na sociedade 

(NOGUEIRA, 1995, p. 77). 

A relação da Igreja medieval com a Feitiçaria é calma até o século XIII 

(PALOU, 1988, p. 37). O período que antecede esse momento é visto como 

momento de preocupação com a evangelização das populações, as quais, vindas de 

longa tradição de paganismos na Europa, estavam agora diante de uma realidade 

diferente com a mudança religiosa do Estado via institucionalização do cristianismo. 

Nesse momento a igreja agia pelo processo de incorporar à sua liturgia elementos 

como dias sagrados no paganismo e santuários para que fossem travestidos como 

dias e santuários cristãos, dando a sensação de que os antigos deuses eram 

somente substituídos por um novo Deus, com características muitos similares, mas 

considerado mais poderoso que os outros, enquanto os antigos deuses, vencidos, 

tornam-se demônios. As práticas adotadas, no entanto, continuaram sendo as 

mesmas, porém dirigidas agora aos santos. Algumas outras práticas, voltadas a 

antigos símbolos de divindades pagãs, perduraram, mas não mais vinculadas ao 

antigo sistema de crenças tornando-se as chamadas superstitiones (NOGUEIRA, 

1995, p. 26). 

A tolerância da Igreja a esses extratos culturais remanescentes, no entanto, 

muda a partir do século XIII. Teólogos e inquisidores iniciam o processo de 

elaboração da ideia da feitiçaria diabólica, que continua em desenvolvimento até o 

século XV, divulgando a imagem da bruxaria relacionada ao Sabá, caracterizado 

pela apostasia e a profanação dos sacramentos. A perspectiva tomou conta da 

Europa e mesmo do Novo Mundo, cruzando o Atlântico (GIZBURG, 1988, p. 8). Para 

a Igreja torna-se insuportável a subsistência dos paganismos, pois "[...] o pior crime 
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de Satã era a persistência do Paganismo [...]" (NOGUEIRA, 1995, p. 73). A mulher 

então aparece como a agente de satã na medida em que é a principal educadora e 

transmite aos seus filhos as tradições com as quais foi criada.  

[...] Contudo, sentimentos ou atitudes emocionais podem persistir por 
longo tempo, após o desaparecimento do estímulo ou representação 
que lhes deram origem. E, com muita correção, observa Muchembled 
que o vasto tema da mulher-bruxa está ligado à mesma vontade 
feroz de extirpar os "erros" e "superstições" das comunidades rurais. 
Pois as mulheres são precisamente o equivalente em sua cultura dos 
demonólogos e dos juízes: elas educam as crianças, mas de maneira 
fundamentalmente diferentes daquelas que os magistrados e 
teólogos gostariam de educar o povo [...] (NOGUEIRA, 1995, p. 185)  

Mesmo no século XVII, ao analisar o culto dos benandanti na região da Itália. 

Ginzburg constata essa hipótese da presença do feminino na transmissão das 

tradições e consequentemente a criação de um traço identitário mesmo quando 

estes não são apreciados pela Igreja. Para o autor:  

[...] São crenças que os benandanti aprendem na primeira infância, 
geralmente das mães, depositárias dessa herança de tradições, de 
superstições; assim se explica que, no momento em que eles se 
afastam das aldeias, às vezes contra sua vontade, essas crenças se 
transformem num vínculo muito forte, que liga e reúne os migrantes 
[...] (GINZBURG, 1998, p. 126).  

Assim a feitiçaria, vista como uma "imploração constante, no mundo ocidental, 

aos resquícios dos deuses do paganismo” (PALOU, 1988, p. 7), esvaziado de sua 

conexão direta com esses deuses e o sistema religioso a que estavam inseridos, é 

encaixada na ideia inquisitorial de heresia demonolátrica e tem a mulher como seu 

principal agente. 

Nogueira (1995, p. 83) aponta para uma diferenciação existente entre a Bruxa 

e a Feiticeira, embora tratadas corriqueiramente como sinônimos: a feiticeira 

aprendia seu ofício e seus feitiços foram relacionados aos filtros amorosos e ao 

erotismo, pois sua atividade se desenvolvia nos centros urbanos onde ela exercia 

sua função como perfumista e devido ao conhecimento que possuía das ervas, era 

também uma envenenadora. Devido à moral imposta pela Igreja católica as 

feiticeiras eram curandeiras e parteiras acessíveis para atender mulheres num 

período em que a medicina só se preocupava com cuidados dos homens e 

ferimentos de guerra, sendo a grande maioria dos médicos composta por judeus.  
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Por sua vez, a bruxa pertencia ao campo, ao mundo rural e não aprendia 

feitiços, mas antes teria um poder sobrenatural, ganho após jurar fidelidade ao 

Diabo. Pode-se pensar que, em algum momento da História essas duas figuras 

foram assimiladas e tratadas como sendo a mesma. A bruxaria, termo primeiramente 

empregado em 589 referindo-se às campinas (NOGUEIRA, 1995, p. 59), está 

associada a uma nova heresia, uma seita desvinculada nos discursos do clero de 

uma continuidade dos paganismos. No século XVI, a bruxaria europeia é somente 

reconhecida a partir do pressuposto do pacto demoníaco, distanciada do paganismo 

por uma legislação europeia contínua que buscou diferencia-la de outras práticas 

mágicas (NOGUEIRA, 1995, p. 47). 

A feitiçaria "[...] não é senão uma palavra com que os homens rotulam o 

inimigo espiritual ou o inimigo de maneira geral" (PALOU, 1988, p. 8) e, assim, 

feiticeiras e bruxas aparecem como responsáveis diretas por uma série de 

desventuras vividas "[...] pela comunidade e, no interior desta como vítima 

preferencial, o sexo masculino" (NOGUEIRA,1995,p. 82). 

A sexualidade da mulher é uma ameaça. Libidinosa por natureza e tentadora 

do homem que busca manter-se puro no mundo sob o domínio da Igreja. O feminino 

só tem espaço na religiosidade como a virgem casta e pura, desprovida de sua 

sexualidade, já que o sexo é o meio preferencial da perdição (NOGUEIRA, 1995, p. 

79). Assim a feiticeira se torna ainda mais ameaçadora por seus filtros amorosos, 

que ludibriam os homens e desperta paixões.  

Bruxa e feiticeira também são revestidas como o estigma do infanticídio como 

Medeia 3 . Responsável pela morte dos filhos dos outros e por vezes dos seus 

próprios. Por volta do século XVI, bruxas castelhanas, por exemplo, recebiam a 

culpa pela morte de crianças em um período onde era grande a taxa de mortalidade 

infantil principalmente de recém-nascidos, assim como pelos numerosos casos de 

infanticídio. A bruxa era quem recebia a culpa imediata e para a cultura popular, por 

meio da figura da bruxa, a morte das crianças podia ser mais facilmente 

compreendida (NOGUEIRA, 1995, p. 138). 
                                                             
3 Personagem da tragédia escrita por Eurípedes em 431 a.C. Medeia, auxilia Jasão a roubar o velo de 
ouro à despeito de seu pai. Foge com Jasão após o acontecido e com ele tem filhos, mas por ele é 
abandonada quando em Corinto, Jasão decide se casar com a filha do monarca. Como vingança 
envia um vestido envenenado por artes mágicas para a noiva de Jasão que perece em chamas e 
assassina os próprios filhos. (VIEIRA, 2010). 
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No universo da magia o período que compreendemos como Renascimento, 

iniciado entre os séculos XVI e XVII, apresenta uma tendência de reaparição do 

paganismo e uma fase de perseguição mais acentuada contra a feitiçaria (PALOU, 

1988, p. 46). Posteriormente, sob a óptica do iluminismo, evidencia-se a 

preocupação com a barbárie infringida sobre as mulheres vítimas da perseguição da 

Igreja, mas a figura da bruxa e suas narrativas eram encaradas como fantasias 

absurdas e confissões aceitas com a única preocupação de se terminarem o suplício 

das torturas. No século XIX, a figura das bruxas se altera, pois agora constituem as 

vítimas de alucinações causadas pelos estranhos unguentos com os quais se 

untavam e vítimas de patologias como a histeria (GINZBURG, 1998, p. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: SALLMAN, Jean-Michel. As bruxas: noivas de Satã. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 34 

Figura 1 - Sortilégio de Amor, de Platzi, Bildenden, 
Kunst, Leipzing 
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Como afirma Nogueira (1995, p. 40) "Pode-se dizer que a feitiçaria é um 

fenômeno social com uma extraordinária continuidade - talvez ligado ao antigo culto 

da mulher como sacerdotisa em cultos ctônicos e lunares". A bruxaria, assim, se 

torna intimamente relacionada, desde sua conceituação, à esfera do feminino no 

imaginário ocidental. As mulheres são consideradas já a partir da antiguidade como 

conhecedoras dos segredos mágicos, portadora do duplo poder de curar e ferir 

"sendo solicitadas e perseguidas ao sabor das necessidades" (NOGUEIRA, 1995, p. 

38). 

 

 

 2.2 A Negação do Demoníaco: Revalorização dos Paganismos Hoje 
 

A representação da bruxa como agente diabólica perde sentido e força entre 

os bruxos atuais, pois essa imagem é vinculada à instituição de uma Igreja que 

buscava poder político em um momento histórico onde os hábitos eram pagãos. 

Como afirma Van Feu (2001b, p. 26) “[...] convertendo e subjugando as religiões 

consideradas pagãs, o Cristianismo formou-se como religião de poder, capaz de 

qualquer coisa para manter-se em seu pedestal”. A influência cristã segundo a 

autora teria penetrado na população, mas não de forma homogênea, sofrendo 

resistência. 

Muitas pessoas não quiseram converter-se à nova religião do profeta 
que morreu na cruz e foram eliminadas para que suas almas fossem 
assim, piedosamente salvas e purificadas segundo disseram. Outras 
ainda se converteram na marra, continuando a praticar seus rituais 
escondidos. Outras converteram-se de coração ao ver os milagres e 
ouvir a mensagem de amor universal que aquele jovem profeta havia 
deixado. Elas adaptaram seus rituais e encantamentos, buscando 
alívio e solução agora em nome de Jesus e em nome de Deus que 
Ele nos afirmou ser seu Pai. Se antes uma mulher acendia uma vela 
entoando cânticos a Beltane, agora ela acendia uma vela rezando o 
pai-nosso (VAN FEU, 2001b, p. 26). 

A morte de mulheres praticantes dos paganismos é apresentada pela autora 

como sendo o resultado do cerceamento dos direitos individuais por uma religião 

que não aceitava o diferente. Assim, os pagãos assumiram ao menos três métodos 

distintos em relação à religião dominante: morrer por se mostrar seguro de seus 
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princípios, fingir uma conversão para a sociedade e por último o que se aproxima 

das superstitiones (NOGUEIRA, 1995, p. 26), ou seja, a continuidade da prática dos 

antigos ritos pagãos, mas com a simbologia cristã. Em todo caso a fala de Van Feu 

(2001) aponta a crença que as bruxas têm em uma suposta continuidade da magia, 

não tão preocupada com as formas com que eram praticadas, mas a resistência na 

crença de que a magia era possível e nessas pessoas que a praticavam durante o 

medievo, o caráter de pessoas que buscavam meios de fugir à imposição da Igreja 

medieval. 

Para Frazão (2002), por outro lado, as bruxas assumiram uma postura de 

mártires que tentaram combater a essa imposição espiritual sendo fiéis às suas 

práticas. Considerando que a Igreja Católica Medieval tem relação com o conceito 

do patriarcado por depreciar o feminino a autora afirma: 

Naquele período, porém a mulher já havia sido assassinada pelas 
retas de uma sociedade fálica. Havia somente poucas guerrilheiras 
tentando bravamente manter a Velha Religião; guerrilheiras que 
curavam sem sangrias, usando apenas os instrumentos da Terra, as 
ervas; guerrilheiras que auxiliavam nos partos e davam a mãe o 
conforto do feminino...(FRAZÃO, 2002, p. 30). 

 

Ao dizer que as feiticeiras curavam sem sangrias faz alusão ao método 

empregado pelos médicos durante o período medieval. Encontramos em Michelet 

(1992) uma curiosa afirmação do autor sobre a medicina das feiticeiras, segundo 

ele: 

O grande e poderoso médico do Renascimento, Paracelso, ao 
queimar os livros doutos de toda a medicina antiga, os gregos, os 
judeus e os árabes declara não ter aprendido se não a medicina 
popular das boas mulheres, dos pastores e dos carrascos; muitos 
desses últimos eram hábeis cirurgiões (consertavam ossos 
quebrados e luxados) e eram bons veterinários (MICHELET, 1992, p. 
105). 

Michelet (1992) ainda ressalta a importância que acreditava ter a figura da 

feiticeira ao ressaltar sua importância principalmente na saúde das mulheres.  

(...) as feiticeiras que por toda parte eram parteiras. Jamais nesses 
tempos, a mulher teria admitido um médico homem, nem se teria 
confiado nele, nem lhe teria revelado seus segredos. As feiticeiras 
eram as únicas a observar, e foram, sobretudo para a mulher, o 
único e exclusivo médico (MICHELET, 1992, p. 105). 
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Os trechos aqui inseridos nos mostram uma representação da bruxa já 

distanciada do estigma imposto pelo imaginário cristão ocidental. Michele (1992), 

assim como as autoras Frazão (2002) e Van Feu (2001-2003), apresentam a bruxa 

como vítima da imposição de uma moral e conduta vinculadas a uma religião 

hegemônica em seu período, o Cristianismo, sendo atribuída à bruxa representação 

de uma figura de resistência vítima da intolerância religiosa.  

Esse pequeno exército revolucionário foi exposto, então, as mais 
bárbaras torturas. Criou-se a figura do Diabo que as seduzia e 
governava. Como se nós, bruxas, fossemos a própria encarnação do 
Mal sobre a Terra! Passou-se então a usar o nome bruxa para 
designar toda a atrocidade cometida. As bruxas eram responsáveis 
pela perda da colheita, pelo adultério do homem, pelo furto dos ovos 
no galinheiro... enfim, tudo que acontece de ruim era sempre 
atribuído ao trabalho das feiticeiras. As crianças em geral têm medo 
do escuro, porque se costuma dizer que nele mora uma bruxa 
malvada pronta para devorá-las. Diz-se também que as florestas 
abrigam demônios que transformam crianças em sapos, mocinhas 
em aves... Enfim aterrorizam a humanidade e, é assim, afastam de 
vez a Grande Mãe de suas vidas. O lado escuro, ou seja, a 
profundidade foi banida do planeta, como se fora um completo vilão. 
O Grande Útero cósmico passou a ser considerado trevas, seio de 
demônios e pecados (FRAZÃO, 2002, p. 30-31). 

Mostra-se necessário ressaltar que Frazão (2002) e Van Feu (2001) tem 

diferentes óticas sobre o período histórico da inquisição, mas que de certa forma há 

uma confluência das duas teorias uma vez que Van Feu (2001) vê nas bruxas não a 

figura de guerrilheiras mas de indivíduos que foram usados pela Igreja Cristã usando 

a ameaça que passaram a representar para conseguir disseminar a desconfiança e 

adquirir maior influência social. 

Naquela época era tudo do Diabo. Entre as superstições populares, 
havia a crença de que as bruxas podiam causar tempestades, 
doenças e impotência sexual. Uma vez que tempestades não são 
exatamente um fenômeno raro, impotência sexual menos ainda e 
doença nunca faltou em lugar e época alguma podia-se encontrar 
bruxos e bruxas em qualquer lugar! Nesse estranho mundo onde a 
Lei é a superstição, era fácil atribuir aos feiticeiros a responsabilidade 
por fatos corriqueiros e as oportunidades e justificativas para a 
tortura e perseguição eram inumeráveis. (VAN FEU, 2001h, p. 44). 

Percebemos na citação o conceito de superstição de forma muito distinta. 

Não se tratam somente como vimos com Nogueira (1995, p. 26) da permanência de 

costumes desvinculados aos sistemas de crenças, normalmente religiosos dos quais 

se originaram, mas sim do que poderíamos entender como ignorância do que seriam 
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os feiticeiros aos olhos da população, se considerarmos todos como representantes 

do mal e causadores das desgraças dentro das comunidades onde supostamente 

viviam, os camponeses aceitavam sem questionamento os dogmas impostos pela 

Igreja sendo assim pela superstição causada pelo medo, usados como ferramenta 

para inibir a prática da magia. 

Podemos traçar um paralelo com a notícia do jornal Folha de S.Paulo, com a 

qual abrimos essa pesquisa. A notícia da dona de casa espancada até a morte pela 

população ao ser confundida como bruxa na região do Guarujá em 2004 mostra a 

permanência desse imaginário negativo sobre a figura da bruxa, aquela que faz 

magia negra, que ameaça a vida das crianças e encontra ressonância com a 

imagem de bruxaria combatida, cada qual a sua maneira, por ambas as autoras que 

servem de base para esse estudo.  

A bruxaria para elas é uma religião antiga "A velha religião" termo que pode 

ser compreendido ao se perceber em ambas as autoras o conceito de quase 

continuidade de antigos paganismos presentes principalmente na Europa e que 

foram suplantados pelo Cristianismo. A bruxa cultua a vida representada pela 

divindade que é a natureza, a Grande Mãe. Dentro dessa perspectiva a figura do 

Diabo, não pertence completamente à bruxaria, mas é produto do cristianismo. O 

Diabo é “a figura criada para seduzir a mulher e governá-la a tornando a bruxa, a 

feiticeira” (FRAZÃO, 2001, p. 30) sob a ótica da Igreja, pois o pior crime do diabo era 

justamente a persistência ao paganismo (NOGUEIRA, 1995, p. 73), principalmente 

entre as mulheres. O que representava uma ideologia contra o feminino para a 

Igreja, no entanto, para a bruxa do século XXI é discurso de poder e contato da 

mulher com a criação, a Natureza.   

 

 

2.3 Wicca: A Bruxaria Moderna  
 
 

Atualmente o termo Wicca é amplamente empregado como sendo sinônimo 

de bruxaria enquanto religião na atualidade. 



21 

 

 

Convém esclarecer que Bruxaria é o nome que se dá ao conjunto de 
práticas que se concentram nos ciclos da natureza, sendo um termo 
empregado originalmente para caracterizar curandeiras populares 
que misturam práticas pagãs com o catolicismo cristão, como a 
famosa bruxa de Évora, que viveu na cidade portuguesa no século 
XIII. Modernamente chamam-se bruxos aos praticantes de 
Espiritualidades neopagãs como a Wicca, criada em 1951 por Gerald 
Gardner - um iniciado de Aleister Crowley, e o neo-druidismo. 
(BOSCATO, 2006, p. 38). 

O trecho acima, além de estabelecer uma ligação entre as linhas de 

pensamento da bruxaria com os movimentos de contracultura, ao reverenciar em 

ambos a influência da controversa figura do mago inglês Aleister Crowley, também 

apresenta a ideia de que não só os seguidores da Wicca são considerados bruxos, 

essa é somente uma dentre as correntes espirituais dos  neopaganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.amazon.com.br/Wicca-Uma-
Inicia%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Magia-
ebook/dp/B00GMWBVLW 

Figura 2 - Capa Revista Wicca: Uma iniciação à 
magia, n.1, 2001 
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Ao ganhar popularidade mundial, o termo Wicca passou a ser empregado 

pelos seguidores de formas de espiritualidade não convencionais, mas que se 

reconheciam enquanto bruxos e bruxas como pode ser notado nas obras estudadas. 

Eddie Van Feu (2001) nos relata em sua revista quando passou a empregar a 

expressão como parte de sua identidade. 

Há algum tempo venho recebendo cartinhas de leitores dizendo que 
gostariam de ser uma Wicca como eu... Eu olhava para as cartas e 
me perguntava: 'Mas o que diabos é uma Wicca?!" Conforme o 
número de cartas sobre o assunto crescia, resolvi descobrir o que 
era aquilo afinal. Depois de ler a respeito, falei comigo mesma: " E 
não é que eles estavam certos!...?... Sou mesmo uma Wicca (VAN 
FEU, 2001g, p. 60). 

Nesse caso, Van Feu (2001), aponta para sua assimilação ao termo Wicca ao 

perceber pelo estudo da religião traços em comum com suas crenças. Não se trata 

de um conceito preexistente que definisse sua identidade desde o princípio, mas 

algo externo que ao ter contato pela leitura pareceu traduzir teoricamente uma 

prática presente desde o início, e que passou provavelmente a ter influência no 

desenvolvimento de sua forma de religiosidade posteriormente.  

Já Frazão (2002) que afirma ter aprendido a bruxaria com suas ancentrais, 

nos explica o motivo de em alguns casos empregar o termo Wicca, para ela:  

(...) foi no Hemisfério Norte que tudo começou enquanto religião 
estabelecida e foi lá que nosso velhos ancestrais trouxeram para 
esta terra aquela mesma religião, que aqui sofreu algumas 
transformações, mas que segue sendo Wicca. O termo Wicca 
funciona enquanto referência e é vivenciado de diversas formas em 
diferentes lugares do mundo. O que distingue Wicca enquanto 
religião é o culto à Grande Mãe, pouco importando de acontece na 
Irlanda ou em Caruaru. Eu poderia muito bem adotar o termo pagão, 
aliás mais apropriado, mas ele carrega a significação cristã de 
ausência de religião, e a Bruxaria é uma religião! Então nada mais 
correto do que usar o termo Wicca (FRAZÃO, 2002, p. 175-176). 

É presente para Frazão (2002) que a bruxaria apresenta uma característica 

de flexibilidade do culto, assim o sincretismo religioso não é visto pela autora como 

uma ameaça a crença na bruxaria. 

No próprio Hemisfério Norte pertença contradição (a flexibilização da 
bruxaria), já vem sendo resolvida quando vemos, por exemplo, 
Shekhinah Mountainwaterm de origem pele vermelha e europeia, 
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desenvolver trabalhos tipicamente Wicca e perceber a essa religião, 
seguindo uma tradição grega, mas mesclada de seu sangue 
indígena. No fundo a confusão só se estabelece quando se quer ser 
simples diluidor de uma cultura, mas sabendo muito bem a ela não 
pertencer integralmente (FRAZÃO, 2002, p. 176). 

Estamos diante uma forma de religiosidade múltipla, praticada de forma 

diferente por pessoas diferentes que só têm em comum como destaca Frazão 

(2002) acima a valorização do sagrado feminino, a Grande Mãe e a natureza. 
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3 O SAGRADO FEMININO, O MATRIARCADO E A CONTRACULTURA 
 

Um dos elementos marcantes que tem feito parte de muitas religiões 

presentes nos neopaganismos é o feminino e sua relação com o sagrado. Sejam 

xamãs, druidesas ou bruxas, o elemento feminino assume predominância dentro 

dessas correntes espirituais, contudo, sempre relacionado a aspectos não 

apreciados tradicionalmente na sociedade. 

No senso comum a representação do feminino é vinculada a ideia do “Sexo 

frágil” marcados por virtudes como a sensibilidade, a compaixão, a maternidade. 

Essa associação é facilmente identificada em uma série de discursos, muitos dos 

quais religiosos, que circulam em nossa sociedade. Dentro dos neopaganismos o 

feminino assume as virtudes das antigas divindades clássicas, além desses traços 

temos as deusas guerreiras, deusas da razão - atributos relacionados dentro da 

mitologia cristã ao homem.  Essa separação entre as qualidades femininas e 

masculinas entra em ressonância com os discursos da Contracultura contra o 

sistema capitalista, o sistema patriarcal que faz mesmo as mulheres adotá-lo e 

legitimá-lo (BOSCATO, 2006, p. 15-16). O resgate desse feminino é apontado nas 

obras da bruxa carioca Marcia Frazão:  

Descobrimo-nos bruxas quando conseguimos nos perceber enquanto 
mulher. De nada adianta querer ser feiticeira se não se conhece o 
segredo feminino! È necessário primeiro o reconhecimento da fêmea 
que trazemos dentro de nós, essa parceira que nos acompanha 
desde o nosso nascimento. Uma parceira silenciosa que aponta a 
cada instante o caminho da sensibilidade. Costumamos, entretanto 
estar tão ocupadas com nosso universo cotidiano, que nem ouvimos 
sua voz doce e suave (FRAZÃO, 2002, p. 17).  

Embora haja, na bruxaria, o reconhecimento da dualidade divina na figura de 

um Deus e uma Deusa, um traço aparentemente herdado de sua vertente mais 

famosa, a Wicca, parece-nos haver uma valorização maior dentro dos movimentos 

neopagãos para a representação do feminino. A mulher como elemento importante 

em sua construção cria a oposição entre a religiosidade majoritária, isto é, o 

cristianismo, em que a figura de uma divindade é representada no imaginário 

coletivo como predominantemente masculina.  
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Essa construção de identidade na Bruxaria é formada ao se criar oposição à 

representação da bruxa construída em longa trajetória na Europa que a vinculava à 

representação do mal e a aceitação da representação apontada pelos historiadores 

que identificam nessa figura a sobrevivência de elementos culturais das antigas 

raízes pagãs perseguidas pela Igreja. Nega-se sua transformação cultural em figura 

demoníaca, herege, seguidora e praticante de apostasia ao Diabo no Sabá. 

Essa transformação gradual instituída e incorporada pelas praticantes da 

Bruxaria nos dias atuais teve grande impacto das ideias fomentadas pelos 

movimentos de Contracultura, onde já se estabelecia a vinculação entre sagrado e 

feminino além de uma revalorização dos paganismos e religiões étnicas e a 

consciência ecológica (BOSCATO, 2006, p. 31). Assim como o surgimento de uma 

historiografia, muito questionada sobre um passado do matriarcado.  

A formulação dessas teorias de matriarcado, a representação da mulher/ 

bruxa pela Igreja medieval e principalmente as ideias dos movimentos de 

Contracultura que combate a cultura predominantemente cristã no período de 

ditadura militar vinculado ao conceito de patriarcado - temas que discorreremos com 

um pouco mais de detalhes a seguir - demonstram porque o feminino assume capital 

importância entre os bruxos modernos, visto que esses estão em constante conflito 

com a hegemonia do cristianismo. São questionados os valores patriarcais onde a 

figura da mulher e suprimida, havendo a exaltação do Sagrado Feminino.  

 

   

3.1 Historiografia: Sobre um Passado de Ouro do Matriarcado 
 

Em um livro publicado no Rio de Janeiro pela Editora Projeto Nacional de 

Propaganda Educacional, o autor Jacques Marcireau (1976) discorre sobre a história 

dos ritos sexuais. Como parte da coletânea um curioso ensaio sobre “O Mundo 

Matriarcal" chama a atenção para um conjunto de ideias que circulavam no período 

no Brasil. Nas palavras do autor o mundo primitivo era composto por sociedades 

matriarcais. Devido à falta de conhecimento dos integrantes nas tribos sobre o 

funcionamento da fecundação, a mulher assumia um papel fundamental nessas 
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sociedades enquanto os homens viveriam nessas comunidades como ‘parasitas’. 

Essas sociedades eram invariavelmente pequenas, não permitindo a formação de 

grandes centros urbanos, que surgem com a ascensão do patriarcado. 

A organização matriarcal só podia convir a grupos de importância 
bastante modesta, nunca tendo havido reinos ou Estados 
matriarcais. Os grupos matriarcais eram unicamente pequenos 
aglomerados, tribos e clãs, caracterizados pelo parasitismo 
masculino e uma vida social principalmente feminina. A guerra existia 
sim, na época do matriarcado, mas jamais se tratava de uma guerra 
de conquista (MARCIREAU, 1976, p. 193). 

O período de matriarcado teria durado milhares de anos da história humana, 

findando a partir do momento em que foi descoberta a importância do homem no 

processo de fecundação. A participação masculina na concepção teria sido um 

marco do início as religiões cristãs, principalmente observável na passagem do livro 

bíblico Gênese, no qual o sentido da criação é revertido, pois é a mulher – Eva - que 

nasce do homem - Adão - pela vontade de uma divindade também masculina.  

As provas dessa teoria da era de ouro do matriarcado apontadas por 

Marcireau são constituídas na obra “História dos Ritos Sexuais” partindo de 

características de povos dispersos pelo mundo, onde o autor encontra traços de 

liberdade sexual, política e religiosidade da mulher relacionadas a trechos de relatos 

míticos clássicos como a lenda das Amazonas. Sua teoria, no entanto, se destaca 

no estudo ora empreendido ao apontar nessa narrativa do passado matriarcal dois 

conceitos marcantes na bruxaria: a Bruxa e a Deusa.  

Sobre as bruxas há uma mistura das características que envolvem o conceito 

indicado no subtítulo “Cleros femininos” em que aponta para os resquícios e as 

provas do matriarcado apontando as bruxas como só assumindo o aspecto perverso 

após a ação dos "cristãos e livres pensadores" (MARCIREAU, 1976, p. 172), ou 

seja, figuras que podem ser facilmente interpretadas como representantes do 

patriarcado vencedor, pois ao se referir sobre as bruxas se apoia nos apontamentos 

realizados pela egiptóloga Margaret Murray. Nesse sentido o autor afirma:  

Margaret Murray também nos disse que a Igreja é que fixou, no 
século XVI, a imagem atual da bruxaria (ou feitiçaria). Os cristãos e 
livres pensadores puseram-se de acordo para lançar a anátema 
sobre as bruxas. Nos séculos anteriores, e há milhares de anos, as 
bruxas eram consideradas, em todos os países, como bastante 
benéficas. Eram especialistas em partos- sendo autênticas parteiras - 
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e também curandeiras que, nos seus famosos caldeirões, ferviam 
preparações de ervas, recitando orações e fórmulas mágicas (...) A 
vassoura era, juntamente com o caldeirão, o emblema da bruxa. 
Geralmente, a bruxa vivia numa casa solitária na companhia de um 
animal pequeno, habitualmente um gato preto, no meio das suas 
ervas e de seus "encantos" (MARCIREAU, 1976, p. 172). 

Ainda entre as integrantes desses "cleros matriarcais" o autor lista as ogras 

que povoando a imaginação seriam responsáveis por infanticídios, bem como as 

druidesas, as fadas e as sagazes, essas últimas mestras nas artes de fabricação de 

filtros e perfumes, principalmente os de amor, personagens originadas da antiga 

Roma e que lembram muito a distinção feita por Nogueira (1995) entre as bruxas e 

as feiticeiras.  

Outro conceito apresentado pelo autor como prova é a tese de que as deusas 

antecedem, e muito, o surgimento dos deuses homens. Apontando mais uma vez 

para sua teoria de que o aspecto do divido estava primordialmente vinculado à figura 

feminina.  

Todos os mitólogos concordam em reconhecer que o aparecimento 
da divindade masculina, na História, é bastante tardia. Os deuses-
homens são deuses recentes, novos nos Panteões, tendo sucedido 
aos deuses-animais e às grandes deusas. A passagem da divindade 
feminina à divindade masculina não se operou, é evidente, de um dia 
para o outro. Os especialistas da história das religiões dizem que o 
culto do deus masculino é uma extensão do culto da grande 
deusa. Na origem, a deusa era representada sozinha (mas 
recordemos que, nas imagens mais antigas, ele aparecia sempre 
grávida) Nas épocas que precederam ao advento do deus masculino 
a deusa começou a aparecer com uma criança nos braços ( como a 
Virgem Maria) Uma imagem bastante antiga mostra-nos uma deusa 
sentada em seu trono com uma criança sobre os joelhos. Em outra 
representação, um adolescente estende sua mão direita a uma 
deusa sentada. Depois do Deus criança, depois do Deus jovem, 
surgiu, finalmente o Deus idoso que tão bem conhecemos, do tipo 
Javé, Júpiter ou Zeus. Trata-se do deus tipicamente patriarcal 
(MARCIREAU, 1976, p. 195). 

É interessante perceber que, nessa forja de uma linearidade de nascimento 

no surgimento de um deus homem encontramos uma linha de raciocínio parecida 

com a existente dentro da liturgia da Wicca, na qual o Deus homem é considerado 

filho e consorte da grande Deusa. As datas sagradas dentro da Wicca são baseadas 

nos solstícios, equinócios e datas comemoradas supostamente dentro do culto dos 

celtas representando um ciclo de vida, morte e ressurreição do Deus que ocorre 

durante um ciclo de festivais (FRAZÃO, 2002, p. 179-185).  
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Podemos, então, perceber dentro da cosmogonia da Wicca, e dentro de 

muitas vertentes da bruxaria essa notoriedade do feminino, embora exista a 

dualidade o masculino é dependente do feminino em lógica distinta da presente nos 

sistemas patriarcais.  

 

 

3.2 Os Movimentos de Contracultura e a Revalorização dos Paganismos 
 

A contracultura foi um movimento que tomou força a partir dos anos de 1960 

como uma forma de posicionamento jovem contra os valores sociais representados 

por uma cultura predominantemente intransigente como diz Boscato (2006, p. 8) "A 

Contracultura pode assumir diferentes formas no decorrer da História, se 

compreendida como uma resistência à cultura oficial que nos é imposta pelo sistema 

 FONTE: http://wiccabruxariaemagia.blogspot.com.br/p/o-que-celebramos-nao-podemos-cair-
no.html 

Figura 3 - Esquema que mostra as datas de comemoração dos Festivais Sagrados 
da Wicca nos hemisférios norte e sul 
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capitalista". No Brasil esse movimento teve maior aceitação e base entre os jovens 

durante o período da ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985.  

O período conhecido posteriormente pela expressão "anos de chumbo" foi 

marcado por protestos e revoltas contra a repressão política e da censura impostas 

a discursos contrários ao Estado. Essas resistências foram marcadas por duas 

diferentes correntes: de um lado jovens de esquerda que tinham sua inspiração no 

combate ao sistema opressor nas políticas da China e de Cuba e no romantismo da 

revolução cubana na figura de Che Guevara; de outro, os jovens do movimento de 

Contracultura, sendo exemplo desse movimento no Brasil a formação da Sociedade 

Alternativa por Raul Seixas (BOSCATO, 2006, p. 5). 

O que mais parece significativo ao analisarmos as correntes espirituais das 

Bruxas no século XXI e a influência dos discursos originados dentro dos movimentos 

de Contracultura é o conceito forjado por Boscato (2006, p. 22) como Anarquismo 

Contracultural ou Anarquismo Espiritual da Contracultura. Esse anarquismo 

contracultura tem suas bases em um discurso religioso e espiritual que não aceita 

instituições reguladoras das práticas espirituais. O termo é criado por Boscato (2006) 

para se diferenciar do Anarquismo clássico que "tinha absoluta confiança nas 

ciências humanas e Naturais- que para ele não estavam em contradição como 

portadoras das sementes de uma nova civilização, usando-as para combater 

quaisquer ideias espirituais" (BOSCATO, 2006, p. 22). Ao contrário o Anarquismo 

Espiritual da Contracultura defende mudanças profundas no quesito da 

espiritualidade à medida que cria uma revalorização das espiritualidades étnicas e 

vê nesse campo das artes e da religiosidade uma importante ferramenta de 

resistência já que "toda ideologia religiosa também é uma ideologia política na 

medida em que atua como força legitimadora de uma ordem social estabelecida" 

(BOSCATO, 2006, p. 24) 

A releitura da Espiritualidade ocidental sob novas interpretações 
deve ser observada como a atitude de uma juventude que buscava 
novos caminhos para a organização social, pois o pensamento mítico 
e as práticas sociais são elementos que sempre caminham juntos, 
um construindo e justificando o outro, dentro de uma dialética do 
imaginário (BOSCATO, 2006, p. 62). 

Baseada nos conhecimentos das correntes ocultistas dos séculos XIX e XX, 

inclusive pelos ensinamentos do mago inglês Aleisteir Crowley e a revalorização de 
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povos marginalizados pela cultura oficial (BOSCATO, 2006, p. 54) busca-se a 

superação da realidade vivida pelos integrantes do movimento:  

A juventude branca de classe média formou ao lado dos jovens 
negros, dos índios e seus descendentes e de expressões sexuais e 
artistas das culturas étnicas, como a do Tantra indiano, a das 
dolorosas melodias do blues dos negros e a dos tambores dos povos 
indígenas, com a sua ligação xamânica com as energias da Terra, 
não somente uma forma de protesto contra o conceito racial e contra 
o massacre que a civilização branca lhes impôs, usando muitas 
vezes o nome de Deus para justificar tais ações, mas principalmente 
o resgate desta conexão "pagã" com o corpo, que os ritmos elétricos 
e a dança erótica dos rock'in roll iriam proporcionar. Conexão que foi 
rompida com o ascetismo das religiões institucionalizadas 
(BOSCATO, 2006, p. 18). 

A identificação da opressão vinda pelas instituições gerou dentro dos 

movimentos de contracultura a negação aos "partidos políticos, as Forças Armadas 

e os órgãos de repressão e de inteligência, assim como as religiões legitimadoras de 

valores morais da sociedade estabelecida" (BOSCATO, 2006, p. 32). Buscava-se 

assim a "quebra com o sagrado oficial, nascido da ordem patriarcal" (BOSCATO, 

2006, p. 45) formando dentro dos movimentos de Contracultura um novo 

posicionamento em relação à espiritualidade, não mais vista como nas religiões 

tradicionais como possuindo rígidos padrões de conduta, mas adotando um caráter 

libertário, já que um dos principais objetivos dessa revolução contracultural entendia 

que:  

A espiritualidade nasceu como uma manifestação do homem na 
busca de estabelecer uma relação com o meio natural onde vivia e 
com os seus ciclos, como a sucessão das estações do ano e as 
fases da Lua, assim como com o que ele considera o território do 
"desconhecido" que fundamente a sua própria existência. Por 
desconhecido, entenda-se elementos como a busca de uma conexão 
com o inconsciente, com o nosso mundo inteiro, ou com os mistérios 
que o homem costuma atribuir aos ciclos vitais de nascimento, 
crescimento, vida e morte e segundo os princípios 
reencarnacionistas, de renascimento aos quais está sujeito. Essa 
espiritualidade primordial assumiria posteriormente dimensões 
institucionalizadas, constituindo-se em formas de poder dentro de 
uma sociedade mais complexa estruturada e hierarquizada. Na 
revolta contra a institucionalização do espírito, a Contracultura lutaria 
por um retorno as formas primordiais do sagrado (BOSCATO, 2006, 
p. 23-24). 

Compreende-se então, uma nova forma de pensar espiritualidade dentro do 

movimento de Contracultura que possibilitou uma reaproximação com os antigos 
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paganismos, antes atrelados à ideia negativa de passado agora é relacionada a uma 

revalorização do primitivo, mas reinventado, no que atualmente entendemos como 

sendo os neopaganismos. 

[...] ao mesmo tempo que essa reflexão crítica implicou na demolição 
de valores religiosos arcaicos, também lançou a perspectiva da 
construção de formas alternativas de Espiritualidade que, alicerçadas 
muitas vezes em religiosidades étnicas que foram marginalizadas e 
reprimidas com violência pelo Ocidente branco cristão, como o 
Xamanismo indígena, os cultos afro, a Magia e o mistério do cigano, 
o antigo paganismo europeu e o misticismo indiano, assim como as 
bases lançadas pelo Esoterismo do século XIX, implicou num 
reencantamento do mundo. (BOSCATO, 2006, p. 10) 

A retomada dessas religiões marginalizadas pelo cristianismo resgata a figura 

das divindades e da natureza enquanto sagrada, assim culminando em uma maior 

preocupação com o meio natural e possibilitando até mesmo na crença da magia 

relacionadas a esse reencantamento do mundo.  

Outra característica interessante para nosso estudo é a presença do feminino 

e a conceituação de um sagrado feminino na Contracultura como oposição ao 

cristianismo patriarcal como salienta Boscato (2006) ao analisar o Sagrado Feminino 

na obra do cantor Raul Seixas:  

"A Lua Cheia é o protótipo da bruxa, em estado de êxtase, a morada 
da fada que é tida como a megera do amor, a grande indesejada 
pelas religiões patriarcais, por evocar o sagrado feminino, 
considerado profano por um Deus masculino" (BOSCATO, 2006, p. 
185). 

É aceito pelos contraculturais a identificação da Espiritualidade em 

contraposição ao "sagrado oficial, nascido do patriarcado" (BOSCATO, 2006, p. 45). 

A resistência à religião predominante legitimadora de uma política ditatorial 

como percebemos no contexto brasileiro, gera assim entre esses jovens 

contraculturais os aportes para o surgimento dos neopaganismos, influenciados 

pelas religiões étnicas reinterpretadas, sendo de grande importância para a Bruxaria  

na atualidade encarada enquanto uma religião. 
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3.3 O Sagrado Feminino e a Bruxaria 
 

Dentro da Bruxaria, o conceito de Sagrado Feminino assume caráter 

fundamental entre os bruxos e bruxas, pois sua principal divindade é com frequência 

a personificação da natureza, a Deusa. 

Os povos que cultuavam seus deuses eram muito ligados à 
Natureza, pois era onde entravam em contato com tais deuses. A 
magia, os rituais e encantamentos eram tão comuns que faziam 
parte da vida cotidiana dessa gente. Uma coisa interessante nesse 
povo é que, apesar de haver druidas pessoas místicas de grande 
conhecimento e valor, o conhecimento não era negado ou oculto de 
ninguém. As pessoas comuns, camponeses e caçadores, homens e 
mulheres, jovens e velhos, todos, sem exceção, praticavam seus 
rituais e encantamentos. Eles não precisavam de um "intermediário" 
para falar com a Deusa ou com o Deus. Eles estavam próximos, 
como o vento que balançava seus cabelos. Gestos, palavras, 
instrumentos simples sem o amparo de um templo, pois a Deusa não 
carecia de um templo melhor do que um bosque ou riacho, vontade, 
fé era tudo de que precisavam os celtas para a realização de seus 
rituais e feitiços. (VAN FEU, 2001b, p. 25) 

 

A citação extraída da primeira edição da revista Wicca escrita pela jornalista e 

bruxa carioca Eddie Van Feu (2001), mostra a crença veiculada entre os adeptos da 

bruxaria de que no passado houve uma religião que tinha a figura feminina como 

divindade principal. No caso dos povos Celtas, que serviu com inspiração 

predominantemente na Wicca, há a crença de que havia um Deus masculino, mas 

esse não reinava sozinho já que: 

Para os Celtas, a mulher era o ser que gerava a vida, era a Mãe 
Natureza. Nada mais comum para eles do que ver a terra que gerava 
os frutos, que alimentava e provia, como um ventre fértil de uma mãe 
bondosa. Mas ela precisava da semente! Apesar da Deusa e suas 
versões locais serem o foco das atenções daquele povo, o Deus era 
também cultuado como deus dos animais e da terra, como consorte 
da Deusa e vivia em prefeito equilíbrio com ela. (VAN FEU, 2001b, p. 
24) 

Mesmo que ambas as divindades sejam relacionadas ao mundo natural já 

que o Deus era “cultuado como o deus dos animais e da terra”, é interessante como 

é na figura da divindade feminina que está o conceito totalizante de Natureza a “Mãe 

Natureza” e “o ser que gerava a vida”. Assim como o local sagrado estava na 
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natureza, não eram necessários santuários, o próprio bosque era o lugar ideal para 

o culto dessas divindades que são a própria natureza. 

Podemos compreender assim uma dupla relação com valores condenados 

pelo pensamento cristão tradicional e renegados como suscetíveis ao pecado: 

primeiro a figura da mulher e segundo a noção de que a natureza é sagrada. A 

natureza foi um dos valores mais buscados nos movimentos de Contracultura, como 

pode ser percebido na análise de Boscato (2006) ao se referir à influência do 

sagrado feminino em Raul Seixas: 

[...] Ou seja, a expansão desse arquétipo feminino está presente 
tanto no mundo “sagrado” como no “profano” e, portanto, não existe, 
para Raul Seixas, essa separação: toda a Natureza é sagrada, 
contradizendo as versões de fundamentalismos religiosos que 
acreditavam na inferioridade na Natureza em relação a um Deus Pai 
que vai destruí-la no juízo final (BOSCATO, 2006, p. 186). 

Pode-se notar na citação que a ideia de natureza já se apresenta como 

feminina e essa recuperação do princípio de sacralidade da Natureza tem estreita 

relação com a recuperação às formas de espiritualidade étnicas buscadas pelos 

movimentos de contracultura como já esclarecido anteriormente.  

 A sacralização da natureza também significa a retirada do homem como 

centro do universo, já que se a Grande Mãe é a Natureza, que tudo cria, nós 

humanos não podemos ser alheios a ela. Essa retirada do homem enquanto centro 

do mundo é provada pela presença de valores animistas4 presentes nas obras de 

Frazão (2002) e de Van Feu (2001). 

[...] acreditava que não só os animais tinham alma, mas também 
plantas, árvores, e até mesmo objetos, que todos mereciam respeito 
e tinham o mesmo direito à vida que eu. Eu não entendia porque 
deveria ter algum privilégio especial à vida só porque era de uma 
raça dita inteligente. Era como os brancos colonizadores que 
achavam-se mais importantes que os índios que matavam ou os 
negros que escravizavam (VAN FEU, 2001a,  p. 10). 

Descobrir-se bruxa é estar em perfeito equilíbrio com a Grande Mãe. 
É saber-se parte do ciclo natural da vida, não deixando, em momento 
algum, de se ver tal qual o restante dos seres, animais, vegetais e 
minerais. Quando conseguimos estabelecer esse elo mágico entre 

                                                             
4 Animismo: ANTROP Conforme Tylor (1832-1917), o estágio inicial da evolução da humanidade, no 
qual o homem, tido como primitivo, acredita que todas as formas identificáveis da natureza possuem 
uma alma e atividades voluntárias (MELHORAMENTOS, 2017).  
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nós e outros seres, estamos começando a ser bruxas. (FRAZÃO, 
2002, p. 18). 

Há na ideia apresentada a percepção de que a Bruxa está intimamente 

conectada com a figura da Grande Mãe, isto é, a Natureza em uma totalidade com 

todas as outras formas de existência. O Sagrado feminino é apresentado pelas 

autoras como um conceito múltiplo, pois abarca não somente uma Deusa, mas o 

reconhecimento de todas essas faces do feminino como uma única divindade maior: 

Pude então reconhecê-la (A Grande Mãe) na mulher sereia, senhora 
dos mares e do mistério da criação, a Yemanjá dos africanos, a 
Afrodite dos gregos... Pude vê-la ao chegar à primavera, com sua 
face Perséfone; ao vento frio de inverno, com sua face Hécate; ao 
cair das folhas de outono, com sua face  Deméter ; e, no desvario 
das tardes de verão, com sua face Diana. (FRAZÃO, 2002, p. 52). 

Pode parecer-nos estranho à presença de uma divindade africana entre uma 

sequencia de deusas da antiguidade clássica grega. Já que ao nos referirmos a 

Yemanjá percebemos essa deusa inserida nas religiões afro brasileiras enquanto no 

caso das divindades gregas parecemos as reduzir ao padrão de símbolos de nossas 

bases culturais. Na bruxaria, antigas divindades pagãs são apresentadas ao lado de 

outras presentes em religiões conhecidas sejam de origem africanas ou indianas. 

Assim como apresenta valores enquanto religião libertária na medida em que há 

uma facilidade para sincretismos. O reconhecimento da figura de Yemanjá, 

divindade africana de presença marcante nas crenças brasileiras é indício da crença 

difundida entre as bruxas de que todas as Deusas enquanto mulheres são a mesma 

Deusa Mãe, a Natureza, já que dentro da bruxaria “aprendemos que o nome da 

Deusa, a Grande Mãe, pode ser variado : Gaia, Yemanjá, Istar, Maria, Isis, Deméter 

e muitos outros” (FRAZÃO, 2002, p. 36). 

 Frazão (2002) também evidencia em sua obra o conceito de que no passado 

a divindade criadora era feminina, o que influenciava de forma decisiva sobre o 

papel social da mulher um dia foi predominante no globo, e quando atividades hoje 

possivelmente consideradas simplórias possuíam significado quando afirma:  

Houve um dia em que fomos representação perfeita da Grande Mãe. 
Tínhamos nossa energia centrada e docemente tecíamos a teia 
encantada da humanidade. Conhecíamos ervas que curavam nossas 
doenças, nosso ciclo menstrual acompanhava o relógio lunar e o 
significado da guerra era vazio. Nossos ideais correspondiam ao 
chamado da Grande Mãe, que só nos pedia o mágico compromisso 
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com a natureza. Nossos deuses eram parelho, e juntos, mulheres e 
homens, desfrutavam a Terra em perfeita harmonia...  (FRAZÃO, 
2002, p. 29-30) 

Esse trecho de Frazão (2002) nos remete imediatamente ao pensamento do 

passado dourado de um matriarcado sobre o qual pudemos espairecer na obra de 

Marcireau (1975), mas não a ponto de excluir a dualidade indispensável para a vida 

entre homem e mulher. A explicação pode ser encontrada no trecho de Frazão 

(2002) destacado acima, ao afirmar que o que se busca é a valorização, não de uma 

superioridade da mulher sobre a figura masculina, mas igualdade, uma vez que 

“homens e mulheres, desfrutavam a Terra em perfeita harmonia” (FRAZÃO, 2002, p. 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 
https://sebodomessias.com.br/livro/esoterismo/reve
lacoes-de-uma-bruxa-8.aspx 

Figura 4 - Capa livro: FRAZÃO Márcia. Revelações de 
uma bruxa. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002 
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A liberdade e pluralidade da Bruxaria enquanto múltipla manifestação 

religiosas se devem a esses conceitos do Sagrado Feminino identificado como a 

Natureza que engloba a tudo. Todos os Deuses e Deusas são verdadeiros, todos os 

caminhos que eles pregam podem assim estar certos, e todos podem ser chamados 

e convocados pelas bruxas. Assim, embora escolham a bruxaria como forma de 

religiosidade não a percebem como o único caminho, ou enquanto um caminho de 

salvação. Pode-se dizer, por exemplo que “a  Wicca, por outro lado, não procura 

seguidores, não se importa se as pessoas seguem religiões diferentes, porque seus 

seguidores sabem que existem vários caminhos e cada pessoa tem o seu”. (VAN 

FEU, 2001g, p. 61), a própria bruxaria somente um dos caminhos da Deusa já que 

“[...] o culto à Deusa, conhecido também como grande Mãe, sendo a base para a 

Wicca e outras linhas de cultos com magia” (VAN FEU, 2001d, p. 72). 

O conceito dos princípios libertários é valorizado pelas autoras que mesmo 

afirmando que a Bruxaria é uma religião iniciática, o que tradicionalmente indicaria a 

necessidade de uma cerimônia onde um antigo membro ou sacerdote investisse o 

neófito de algum poder sobrenatural ou apresenta-se perante comunidade ou 

divindade, afirmam que essa iniciação pode ocorrer dentro dos covens, assim como 

pelo adepto de forma solitária através da autoiniciação, ou ainda investida por 

herança (FRAZÃO, 2002, p. 35). 

[...] Esse tipo de iniciação (a autoiniciação) tem a cara da religião da 
Deusa, pois é uma indicação clara de que você está nesse caminho 
por sua conta e risco. (...) Não é nada para se temer. Você deve ter 
noção do que é certo ou errado (...) e é basicamente isso que você 
vai usar na sua senda. É uma questão de responsabilidade (VAN 
FEU, 2001f, p. 78). 

Assim o conceito de Sagrado Feminino se torna fundamental dentro da 

bruxaria, ao ir ao encontro dos princípios presentes entre as bruxas que dialogam 

diretamente com os valores libertários dos movimentos de Contracultura, a 

flexibilidade do culto e fomentada  principalmente por Frazão (2002) e Van Feu 

(2001) como o que torna possível o vínculo entre bruxa e o mundo, e 

consequentemente a principal crença das bruxas: a magia.  

 



37 

 

 

 

4  BRUXARIA E HEGEMONIA CRISTÃ: A VOZ DAS BRUXAS 

 
Partindo do raciocínio apresentado na obra de Boscato (2006, p. 24) ao 

considerar a religião como uma estrutura legitimadora da política, podemos perceber 

que  religião implica na moral de seus seguidores e consequentemente um reflexo 

desta nas estruturas sociais gerando possivelmente com essa imposição de valores 

uma pressão social para adequação a uma determinada forma de ver e agir na 

sociedade.  

Nesse contexto poderemos perceber que existe uma clara hegemonia cristã 

na sociedade brasileira e a permanência de uma representação negativa da Bruxaria 

no imaginário social. Há possibilidade de um conflito entre os seguidores da Bruxaria 

e as religiões Cristãs, especialmente as vertentes mais radicais do cristianismo.  

Uma coluna de leitores disponível na Revista Wicca (2001-2012), publicação 

que usamos como uma das fontes nessa pesquisa apresenta alguns relatos 

referentes ao conflito entre bruxos, ou aspirantes a bruxaria e suas famílias ou 

trabalho, sendo que em muitos casos há o próprio conflito causado pela quebra de 

paradigmas pessoais gerados pela nova religião devido às divergências que 

apresenta com a religiosidade predominante.  

 [...] A pergunta é: num mundo material e realista de hoje, onde tudo 
é pedra, quando sabemos se estamos vivendo a magia ou ficando 
psicóticos ou neuróticos? Como viver em um país em que o 
patriarcado predomina? O preconceito é grande até pela minha 
mãe... 80% em média das pessoas acham wicca, busdismo, 
umbanda, hinduísmo, witchcraft e outras como invenção de maluco, 
ou obra de satã... Como viver a vida da magia sem achar que está 
ficando louco  e poder estar livre do medo de ser castigado por Deus, 
e estar livre do patriarcado romano? As perguntas são tantas e tão 
complicadas que fica difícil de expressar... Espero ter sido um pouco 
claro e espero a resposta se possível. (WICCA, 2003, p. 149-151).  

Dividiremos a análise de algumas dessas cartas em dois conjuntos. O 

primeiro que chamaremos de "Quebra de Paradigmas Pessoais" terá como foco 

passagens que revelam questionamentos pessoais, por parte das pessoas que 

começaram a conhecer, ou a se reconhecer enquanto bruxas. O segundo 

chamaremos de "Bruxos e o Meio social" focarei nos conflitos registrados nos emails 

dos leitores dentro de suas famílias e mesmo empregos.  
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4.1 A Quebra de Paradigmas Pessoais 
 

Como percebemos anteriormente a Bruxaria é uma religião que busca a 

conexão com a natureza, principalmente através do culto da Grande Mãe, Deusa 

Mãe ou Mãe Natureza (FRAZÃO, 2002, p. 18). Não é possível afirmarmos que haja 

uma separação radical entre a moral dos bruxos e a sociedade, visto que os bruxos 

também a integram. Pensar nessa separação seria equivocado, no entanto, a crença 

em princípios animistas encontrados dentro da filosofia da bruxaria, além da 

permanência de valores no imaginário sobre a figura da bruxa dentro dessa mesma 

sociedade não raramente gera conflitos aos adeptos da bruxaria na atualidade, 

principalmente os ingressantes como podemos perceber no seguinte relato:  

[...] Eu conheço a Wicca há uns três anos, mas como fui criada em 
família evangélica, sempre fui muito temente a Deus ( e ainda sou, 
mas as duas faces , tanto masculina quanto feminina) , mas sempre 
me senti atraída pelos sons da natureza, como se me chamassem 
constantemente, como se me conhecessem há muitas eras... e quem 
sabe era isso mesmo! Mas na época essas vozes me assustavam, 
eu era só uma criança! E desde então comecei a tentar entendê-las, 
e passei a estudar religiões, sempre respeitando-as, mas sempre 
com medo de "ir para o inferno" também... Há uns dois anos, 
encontrei uma pessoa que me disse muito sobre a Wicca, e me 
ensinou tudo o que sabia... Mas ainda assim tive receio de  me iniciar 
ou mesmo me considerar "wiccana" ( já que sempre ouvi dizer que 
"bruxas devem ir para a fogueira do inferno', e nem conseguia refletir 
direito sobre o núcleo que nela havia). Certo dia passei pela banca 
de jornal e vi a sua revista a wicca nº9 ( é, eu sei que eu estava 'um 
pouco atrasada...")e li como você explicava e mostrava a Wicca para 
os "leigos" e vi que você pensava como eu!! Fiquei feliz em ver que 
não estava ficando "louca" ! Comecei a perguntar às pessoas que 
conhecia e que já eram estudantes de Wicca, tirei dúvidas e 
finalmente percebi que este era meu caminho... pelo menos o início 
dele! Fiquei feliz em saber que ainda existem pessoas como você! 
Eu sempre senti um pedaço faltando em mim e estou preenchendo-
o, e você foi uma das pessoas que me ajudou nisso. (...)Você está 
ajudando a nos fazer lembrar que o mundo não é só videogame, 
televisão e McDonalds!!! Ele é cheio de magia, de beleza, de 
pessoas que tem grandes feitos para contar e das pessoas que tem 
grandes feitos a cumprir, sem ao menos saber disso! 

[...] 

PS.: Me fizeram uma pergunta e achei melhor pedir para você 
responder: Se na Wicca não existe nem Céu nem o Inferno... Existe 
por acaso o Diabo ? (WICCA, 2001a, p. 142-145). 

Nesse email, podemos perceber a presença do conflito com os valores do 

Cristianismo, elemento presente na formação familiar e consequentemente alguns 
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valores desenvolvidos ao longo da vida da autora da carta envolvendo o imaginário 

negativo sobre as bruxas. Ao mesmo tempo em que acredita que existe algo 

espiritual na natureza e sente-se atraída para a Bruxaria, a representação negativa 

sobre a ameaça póstuma do inferno e o elemento diabólico associado à bruxa tem 

grande peso. A quebra de paradigmas é inevitável, mas mesmo assim perduram os 

valores familiares na pergunta final, sobre a representação do que seria o mal ou 

representação de um mal na Bruxaria.  

Mesmo após a aparente ‘superação’ desses discursos presentes no âmbito 

social, outro email publicado na revista Wicca nos mostra a dúvida e culpa causada 

ao se tentar colocar um sentido espiritual na realidade adversa vivida.  

Estudo e pratico Wicca desde os 13 anos . Hoje tenho 17 anos e 
uma filha. Essa minha filhinha nasceu com o esôfago fechado, 
passou por uma cirurgia de altíssimo risco com três dias de vida, 
ficou na UTI entubada, com dreno , com sonda, enfim... Achamos 
que ela iria morrer. Mas graças a Deus, está viva. Acontece que ela 
está sempre no médico por algum motivo: gripe, garganta, refluxo, 
pneumonia, etc... Não sei mais o que fazer para melhorar a saúde do 
meu bebê. Ela já tem um ano, gasta muito com remédios e eu estou 
devendo até o olho da cara. Bom resumindo, hoje eu li a Bíblia e lá 
dizia que se você adorasse outros deuses , suas dores se 
multiplicariam. Você acha que a bruxaria tem algo haver com o 
sofrimento do meu bebê? Tipo, algo que eu fiz de errado? Me ajuda, 
Eddie , pois não quero deixar a Wicca, mas também não quero ver 
meu bebê mal. Leio a Bílblia porque também faço parte da salada 
mística da Eddie. (WICCA, 2004a, p. 158-159). 

 

O termo empregado no final com a expressão "Salada Mística da Eddie" é um 

termo adotado por Eddie Van Feu (2001) autora da revista Wicca, para nomear o 

sincretismo religioso que defende, misturando sem receio diferentes códigos 

simbólicos e deuses em sua prática, incluindo mesmo a bíblia, anjos e santos do 

Catolicismo. (WICCA, 2001a, p. 13-15). Embora essa mistura pareça ser aceita de 

forma positiva pela autora, o conflito entre os leitores ainda é marcante, ao colocar 

em choque dois valores presentes em suas identidades, porém contraditórios: a 

crença na magia e sua busca enquanto religião e um discurso religioso 

predominante que condena essa prática.  

 [...]Como viver a vida da magia sem achar que está ficando louco e 
poder estar livre do medo de ser castigado por Deus, e estar livre do 
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patriarcado romano? As perguntas são tantas e tão complicadas que 
fica difícil de expressar... (...) (WICCA, 2003, p. 149-151). 

Sendo a imposição do discurso do cristianismo tão marcante socialmente o 

conflito vivido pelos bruxos enquanto religião minoritária faz com que não raramente 

membros que abandonaram esse mesmos cristianismo como mostram as citações.  

 

 

4.2 Bruxos e o Meio Social 
 

No meio social, uma das resistências encontradas pelos bruxos é a 

divergência da religião de seus parentes próximos. Segundo alguns relatos houve 

casos de jovens que permaneceram na religião de suas famílias como uma forma de 

imposição, ou para evitar conflitos: 

Eddie, de novo lhe escrevo... Não aguento mais... Minha família quer 
que eu seja católica! Ela tem que entender que essa não é uma 
religião que me completa!  

[...] 

3. Eu estou fazendo curso de Crisma. Pode parecer estranho, mas 
minha família quer. Tem algum problema nisso: Eu vou terminar o 
curso e, aos poucos, ir deixando o catolicismo e continuar estudando 
para me aperfeiçoar em magia... (WICCA, 2004a, p. 160-161). 

Aqui, percebe-se a imposição dos valores familiares e a escolha pela 

correspondente de se manter momentaneamente dentro da religião católica, mas 

com a preocupação de encontrar uma saída menos conflituosa da situação e seguir 

a religião com a qual aparentemente sente-se mais conectada. Em resposta a autora 

Eddie Van Feu (WICCA, 2004a, p. 160-161), a solução para a questão está em 

reconhecer a prática mágica, inerente a todas as religiões, o que ela vê inclusive no 

catolicismo. Enquanto prática mágica podemos entender a liturgia, e ritualização 

dentro da Igreja católica, o que é citada pela autora como uma forma de magia, já 

que segundo afirma Eddie Van Feu (2001, p. 27) mesmo santos da Igreja Católica 

praticavam magia, contra os bruxos pagãos, garantindo assim o estabelecimento do 

cristianismo.  
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A prática da religião da Bruxaria dentro de famílias que carregam a 

representação negativa das bruxas é citada em outras cartas encontradas, assim 

como uma mensagem não assinada que apresenta a representação da bruxa no 

imaginário e intolerância que ainda marca a religião:  

Eu sou cristã e ao meu redor existem muitas meninas interessadas 
pela filosofia wicca, inclusive minha melhor amiga, por isso andei 
pesquisando à respeito. Descobri que superficialmente é muito 
bonitinha, mas que se procurarmos ver o que realmente representa, 
é terrível.  

O que vocês chamam de entidades e espíritos, a Bíblia narra como 
demônios, a deusa de vocês é a própria luxúria e os passos de 
aproximação a ela são pagãos. Tenho certeza de que os supostos 
sinais que ela manda para vocês vem de ninguém menos que 
satanás, e você ousou compará-lo ao meu Deus... Absurdo!!! Sei que 
os magos negros riem de vocês, pois vocês se dizem feiticeiros 
brancos, mas adoram no fundo o príncipe das trevas, que aparece 
para os wiccas como uma mulher. Eu, infelizmente, não posso te 
mostrar tudo o que sei sobre a Wicca ser um caminho errado, mas 
posso orar para que Jeová, o Deus dos Deuses, venha te mostrar 
toda a verdade. Posso pedir a Ele que desbloqueie sua mente e que 
te abençoe, pondo alguém em sua vida para te mostrar o verdadeiro 
caminho: Jesus Cristo, o Messias. Gostaria muito de orar por você 
com sua permissão. Mesmo que não aceite, o farei assim mesmo. 
Tome cuidado com o caminho que segue e orienta os outros a 
seguir... Se por acaso quiser uma prova de que você não invoca a 
deusa e nem o teu deus reprodutor, mas sim um demônio, pegue a 
Bíblia de um evangélico e leia: Lucas 8, versículos de 26 a 39 e verá 
escrito o nome legião, não é esse um dos nomes ao qual chamam 
seu deus reprodutor? (WICCA, 2004b, p. 142-144). 

Vemos, mais uma vez a leitura de um diferente sistema religioso enquadrado 

na perspectiva do cristianismo hegemônico, onde o Deus do paganismo é reduzido e 

encaixado na representação do Demônio cristão. Essa representação negativa da 

religião do outro, não só no aspecto da Bruxaria, mas em todas as religiões ditas 

minoritárias gera um contexto de discriminação que influi diretamente na vida das 

pessoas. Como no caso da carta a seguir, onde gera a demissão de uma bruxa de 

seu emprego.  

Olá Eddie! Meu nome é Jennei. Já escrevi algumas cartas para você, 
mas não tive resposta. Até entendo, pois sei que são muitas. Bom, 
desta vez vou de mail. Eu estava trabalhando, quando a dona da 
sala que meu patrão alugava descobriu que sou bruxa , sendo todos 
ali do prédio evangélicos, começou a perseguição. Sei que com o 
poder que tenho poderia neutralizá-los, mas preferi não usar. Achei 
que não seria bom ir contra as forças da natureza. Então, enfim, 
depois de vários acontecimentos absurdos, essa senhora chegou 
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para a minha chefia e foi muito clara: ou a bruxa saía  ou acabava ali 
o contrato. Ao saber disso pelo meu próprio patrão, pedi minha 
demissão, pois não tenho nenhuma intenção de prejudicá-los. Ele me 
entendeu e aceitou. Estou indignada! Como é que uma pessoa que 
se diz evangélica faz isso, e como é que em pleno século XXI ainda 
existem pessoas com tal pensamento (WICCA, 2005, p. 117-118). 

 

A principal contradição enfrentada pelos bruxos no contexto de hegemonia 

cristã é o enfrentamento de valores culturais enraizados na sociedade e 

fundamentados no cristianismo predominante, assim como o fato de que muitos dos 

bruxos foram criados sob esses valores e moral e mesmo que os abandonem 

posteriormente são constantemente submetidos pelas instituições e estruturas 

sociais, muitas das quais não reconhecem em suas práticas uma expressão válida 

de religiosidade, assim como a permanência de sua identidade como um culto ao 

mal no imaginário.   
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CONCLUSÃO 
 

A bruxaria no século XXI é vista como uma religião moderna, politeísta que se 

baseia principalmente nos deuses presentes de antigos paganismos europeus, mas 

não excluindo o culto a divindades advindas das religiões afro ou indígenas. A 

bruxaria propõe aos seus seguidores um reencantamento do mundo, na medida em 

que existe em sua prática a crença na eficácia da magia através de rituais, feitiços, 

encantamentos e poções, possíveis devido ao conceito de Sagrado Feminino, a 

sacralidade da natureza como princípio fundamental desse culto.  

O Sagrado Feminino pode ser visto principalmente sob dois aspectos na 

construção da identidade da bruxa no século XXI: em primeiro lugar, através da 

representação da Deusa, Grande Mãe permitindo ao feminino assumir um papel de 

predominância dentro do discurso religioso da criação do mundo, já que para as 

bruxas tudo o que existe veio dessa Deusa, da Natureza, mesmo o masculino – 

como é visto no caso da Wicca - é intimamente dependente e relacionado ao 

feminino, uma postura que diverge dos discursos presentes das religiões 

predominantemente patriarcais; um segundo aspecto do feminino estaria na 

proximidade das mulheres ou bruxas com a figura dessa Deusa. As bruxas assim 

encontram nos discursos de misoginia presentes durante a Inquisição da Igreja 

Católica que ocorreram no Medievo e na Idade Moderna uma forma de resistência e 

de poder da figura feminina ante uma sociedade rígida e patriarcal que tenta suprimir 

o domínio do feminino.  

É notório que os discursos pró-feminino e a legitimação dessa nova 

religiosidade conhecida como Bruxaria e o Sagrado Feminino foram influenciados 

pelos movimentos de Contracultura que ocorreram no Brasil com maior influência 

entre as décadas de 1960 e 1970, movimento que buscava uma mudança social por 

meio da cultura, propondo assim uma revolução de ordem religiosa entre os jovens, 

como a revalorização e adaptação para as realidades dos integrantes do movimento 

contracultural de religiões étnicas e dos antigos paganismos europeus que foram 

renegados a uma representação do mal pelo catolicismo, religião hegemônica. Outra 

importante influência dentro do Sagrado Feminino foi a construção de um discurso 

histórico, muito questionável, que defendia que toda a humanidade a princípio seria 
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baseada em uma organização matriarcal, teoria construída a partir de lendas e 

elementos de liberdade sexual feminino presentes em sociedades dispersas pelo 

mundo. 

Ainda vivemos um contexto em que existem religiões hegemônicas e em 

muitos casos de intolerância religiosa devido à representação negativa de cultos 

minoritários. Tais imposições culturais que inevitavelmente integram a cultura como 

um todo, incidem sobre minorias como cultos afro e a bruxaria, visto haver uma 

representação negativa no imaginário popular da figura da bruxa ou bruxo como 

agentes do mal. A demonização das crenças gera entre seus praticantes conflitos 

internos na medida em que se torna necessária uma quebra de paradigmas 

pessoais e consequentemente uma visão de mundo formada com base em uma 

cultura legitimada e imposta pelas culturas hegemônicas, também criada por motivo 

de intolerância ou desconhecimento dessas novas religiosidades  conflitos  advindos 

do meio social. 

 Estudar um grupo social minoritário nos ajuda a compreender a 

complexidade de personagens históricos atuantes em nossa sociedade, assim como 

a permanência e transformação de valores presentes em nossa sociedade ao longo 

do tempo.  
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ANEXO A – Carta publicada na revista WICCA: Oráculos II Nostradamus, Bolas de 

Cristal e Tarot. Rio de Janeiro: Editora Modus, n. 25, 2004, p 160-162. 

 

Eddie, de novo lhe escrevo... Não aguento mais... Minha família quer que eu 

seja católica! Ela tem que entender que essa não é uma religião que me completa! 

(...) Bom tenho algumas perguntas: 

1- os não iniciados participam de festivais ? 

2- Na minha cidade ( Barbacena-MG) é difícil achar uma espada e outros 

instrumentos para magia, posso substituí-los? Pelo que?  

3. Eu estou fazendo curso de Crisma. Pode parecer estranho, mas minha 

família quer. Tem algum problema nisso: Eu vou terminar o curso e , aos poucos , ir 

deixando o catolicismo e continuar estudando para me aperfeiçoar em magia... 

4 - Existem vários tipos de correntes Wiccanas? Ou todas seguem um jeito 

só? 

Bom, chega! O e-mail está muito grande... E como você diz, um bater de asas 

pra você!  

Pandora , por email. (...)  

 

RESPOSTA:  

Oi Pandora,  

 

Tudo bem? Fique calma! A religião católica tem muita coisa mágica também 

sabia? Se for o que sua família quer, você pode estudar o lado mágico do 

catolicismo! Procure ler sobre a vida dos santos, especialmente os que seguiam a 

magia, como São Cipriano, Santa Brígida e São Patrício. Descubra mais sobre 

rituais de exorcismo! Há tanta coisa mágica na Igreja que você ficaria espantada! 



 

 

 

 

Até Cristo foi iniciado nas Artes, sabia? Leia o livro " A vida mística de Jesus" e vá 

mais longe! Quanto a suas perguntas, vamos lá! 

1- Os não iniciados podem participar de festivais? 

Sim podem sem problemas. Nâo iniciados só não devem participar de rituais 

pesados (como exorcismos , limpeza, cura , etc) 

2- Na minha cidade ( Barbacena-MG) é difícil achar uma espada e outros 

instrumentos para magia, posso substituí-los? Pelo que?  

Alguns instrumentos são facilmente substituíveis . A espada pode ser 

substituida por um punhal (ou faca) , o punhal por sua vez pode ser substituído por 

uma vara. O caldeirão de ferro pode pode ser substituído por um pote de cerâmica e 

o cálice pode ser um simples copo de vidro virgem. 

3. Eu estou fazendo curso de Crisma. Pode parecer estranho, mas minha 

família quer. Tem algum problema nisso: Eu vou terminar o curso e , aos poucos , ir 

deixando o catolicismo e continuar estudando para me aperfeiçoar em magia... 

Há pessoas mágicas em todas as religiões . Não há problema se você quiser 

continuar seguindo a magia e ser uma católica. Cuide apenas para que a magia 

praticada por você e a religião escolhida não briguem entre si. O catolicismo por 

exemplo, prega o amor ao próximo e a Deus. A Deusa é outro nome para a entidade 

superior que criou e cuida do Universo. A magia Natural prega o respeito e amor a 

todas as coisas vivas. Fuja apenas das religiões que se baseiam no ódio e no medo. 

Essas estão corrompidas . A maioria das religiões tem coisas muito bonitas a 

ensinar. Basta aprender. A magia é um acessório, não atrapalha em nada , pelo 

contrário, só ajuda.  

4 - Existem vários tipos de correntes Wiccanas? Ou todas seguem um jeito 

só? 

Existem várias, a maioria bem recente. A única coisa em comum que todas 

têm é o amor e respeito por tudo e todos, a harmonia com o planeta e o uso da 

magia como meio de alcançar o equilíbrio em todas as áreas da vida. 

Um bater de asas pra você também! 



 

 

 

 

ANEXO B - carta publicada na revista WICCA: Oráculos II Nostradamus, Bolas de 

Cristal e Tarot. Rio de Janeiro: Editora Modus, n. 25, 2004, p 158-160.  

Estudo e pratico Wicca desde os 13 anos . Hoje tenho 17 anos e uma filha. 

Essa minha filhinha nasceu com o esôfago fechado, passou por uma cirurgia de 

altíssimo risco com três dias de vida, ficou na UTI entubada, com dreno , com sonda, 

enfim... Achamos que ela iria morrer. Mas graças a Deus, está viva. Acontece que 

ela está sempre no médico por algum motivo: gripe, garganta, refluxo, pneumonia, 

etc... Não sei mais o que fazer para melhorar a saúde do meu bebê. Ela já tem um 

ano, gasta muito com remédios e eu estou devendo até o olho da cara. Bom 

resumindo, hoje eu li a Bíblia e lá dizia que se vocÊ adorasse outros deuses , suas 

doress se multiplicariam. Você acha que a bruxaria tem algo haver com o sofrimento 

do meu bebê? Tipo, algo que eu fiz de errado? Me ajuda, Eddie , pois não quero 

deixar a Wicca, mas também não quero ver me bebê mal. Leio a Bílblia porque 

também faço parte da salada mística da Eddie. 

Suéllen . 

RESPOSTA :  

Olá Suéllen,  

Tudo bem? Sue, você está com a sindrome católica. Tudo tem que ser culpa 

de alguém. Não é por ai. A Bíblia é um livro lindo e você faz bem em lê-la, mas ela é 

de difícil compreensão. Quando você trabalha com a Wicca, rabalha com a Deusa, 

que é apenas uma outra forma de Deus. Ambos pregam o amor, a fraternidade e o 

respeito a todos. Tire esses grilos da cabeça, OK? Sua neném pode ter trazido uma 

bagagem karmica e aconselharia trabalhos coma a chama violetade Saint Germaint. 

Tem uma Wicca que fala sobre saúde e procure fazer tudo o que puder pela saúde 

dela. Experimente, mude, até essa fase passar: Suas dívidas vão passar também , 

você não é a única nessa situação. O importante é ter paciência e ir aprendendo, 

não se desesperar jamais porque Deus JAMAIS vai virar as costas para você, da 

mesma forma que um pai amoroso não abandona seus filhos. Muita luz para você! 

 

 



 

 

 

 

ANEXO C - Carta publicada na revista WICCA: Pentáculos e poções. São Paulo: 

Editora Escala, n. 8, 2001, p. 142-145 

Antes de mais nada espero que você esteja MUITO bem, já que é uma das 

pessoas que mais me ajudou a escolher meu caminho . Eu conheço a Wicca há uns 

três anos, mas como fui criada em família evangélica, sempre fui muito temente a 

Deus ( e ainda sou, mas as duas faces , tanto masculina quanto feminina) , mas 

sempre me senti atraída pelos sons da natureza, como se me chamassem 

constantemente, como se me conhecessem há muitas eras... e quem sabe era isso 

mesmo! Mas na época essas vozes me assustavam, eu era só uma criança! E 

desde então comecei a tentar entendê-las, e passei a estudar religiões, sempre 

respeitando-as, mas sempre com medo de "ir para o inferno" também... Há uns dois 

anos, encontrei uma pessoa que me disse muito sobre a Wicca, e me ensinou tudo o 

que sabia... Mas ainda assim tive receio de  me iniciar ou mesmo me considerar 

"wiccana" ( já que sempre ouvi dizer que "bruxas devem ir para a fogueira do 

inferno', e nem conseguia refletir direito sobre o núcleo que nela havia). Certo dia 

passei pela banca de jornal e vi a sua revista a wicca nº9 ( é, eu sei que eu estava 

'um pouco atrasada...")e li como você explicava e mostrava a Wicca para os "leigos" 

e vi que você pensava como eu!! Fiquei feliz em ver que não estava ficando "louca" ! 

Comecei a perguntar às pessoas que conhecia e que já eram estudantes de Wicca, 

tirei dúvidas e finalmente percebi que este era meu caminho... pelo menos o início 

dele! Fiquei feliz em saber que ainda existem pessoas como você! Eu sempre senti 

um pedaço faltando em mim e estou preenchendo=o, e você foi uma das pessoas 

que me ajudou nisso. Espero que você continue este abençoado trabalho, pois são 

tantas as pessoas a procura de seus caminhos, e sem ter nenhuma luz para guiá-

las... Ou dúvidas demais e sem ter nenhuma a quem perguntar!Você pode não 

perceber , mas está realizando a maior e mais bela das " magikas" que se tem ideia: 

Ajudando ao próximo incondicionalmente! Hoje em dia, é tanta coisa nas nossas 

cabeças que está cada dia mais difícil ouvir o que as forças suoperiores tem a dizer! 

Você está ajudando a nos fazer lembrar que o mundo não é só videogame, televisão 

e McDonalds!!! Ele é cheio de magia, de beleza, de pessoas que tem grandes feitos 

para contar e das pessoas que tem grandes feitos a cumprir, sem ao menos saber 

disso! 



 

 

 

 

Que Deus e a Deusa a guiem em seu caminho cada dia mais florido e belo, 

para que você possa continuar a ajudar pessoas como eu e muitos que estão neste 

mundo esperando uma oportunidade para se preencherem de todo o amor e alegria 

que faz nosso mundo girar ! 

PS.: Me fizeram uma pergunta e achei melhor pedir para você responder: Se 

na Wicca não existe nem Céu nem o Inferno... Existe por acaso o Diabo ?  

Karina , Rio de Janeiro.  

RESPOSTA :  

OI Karina! Brigadinha por escrever! Fiquei feliz por saber que você encontrou 

o caminho ( ou o caminho encontrou você) e este está sendo um momento de 

felicidade! Se as pessoas soubessem como é bom viver em equilíbrio com a 

natureza, com o bem, com Deus e a Deusa, elas seriam tão mais felizes! Não sei se 

o trabalho que faço é tão importante quanto você fez parecer, mas saiba que me 

coração ficou muito feliz com suas palavras! Acredito que todos temos nossa missão 

e sempre admirei pessoas que faziam diferença em suas profissões, como policiais, 

médicos e bombeiros. Com o tempo, comecei a perceber que TODOS nós podemos 

fazer diferença, mesmo que nossa função nos pareça insignificante (como a minha 

já me pareceu algumas vezes). E não é preciso muito. Basta realizar sua missão 

com todo o seu coração, ciente de que está fazendo o melhor possível. Também 

compreendo seu medo de inferno. Cresci numa escola católica muito rígida em que 

havia muitas coisas boas, mas um certo terrorismo contra qualquer um que não 

fosse católico. O medo é superado com o conhecimento. Quanto a presença do 

Diabo na Wicca, eles admitem entidades que comandam baixos instintos, ou reinos 

abissais, como Arawn, o deus do Reino dos Mortos. Os celtas acreditavam em 

reencarnação e particularmente, acho que o Mal existe, mas atua muito mais dentro 

de nós do que fora. Perceba que as maiores atrocidades da história foram causadas 

por pessoas... Catástrofes naturais são pequenas perto da crueldade dos homens... 

Uma vez eu vi um episódio de O homem que Veio do Céu , um série que passava 

ha tempos no SBT. Acho que se visse a série hoje, a acharia meio tola, mas na 

época, eu tinha uns doze ou treze anos (Ooops! Entreguei minha idade!!!) e ia as 

lágrimas em cada episódio (era assim, uma espécie de Um Toque de Anjo, só que 



 

 

 

 

mais criativo). Bem, num episódio havia uma moça ateia que era rejeitada pelo pai, 

pastor. A coisa girava em torno da reconciliação deles, que estava muito difícil. No 

final, a moça continuava ateia, o pai continuava pastor e nem lembro se eles ficavam 

numa boa. Mas me lembro do Michael Landon ( o anjo do filme) dizendo uma coisa 

sobre pessoas que não acreditavam em Deus. Ele disse que se elas fossem boas, 

teriam amor de Deus do mesmo jeito que um padre, porque o importante era como 

ela agia com seus irmãos e " Deus não fazia tanta questão assim de ser 

reconhecido"...Naquele momento meu medo acabou . Faça o bem , ajude todos que 

precisarem de você, defenda os mais fracos, seja justa. Karina, e nenhum demônio 

será mach o bastante pra chegar perto de você , ou será imediatamente cegos pela 

sua luz! Ai, caramba! Falei pra caramba de novo! Beijos e fui!  

Eddie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO D: Carta publicada na revista WICCA: Seu Castelo. Rio de Janeiro: Editora 

Modus, n. 23, 2004, p.142-144 

Testemunha preocupada. 

 

Eu sou cristã e ao meu redor existem muitas meninas interessadas pela 

filosofia wicca, inclusive minha melhor amiga, por isso andei pesquisando À respeito. 

Descobri que superficialmente é muito bonitinha, mas que se procurarmos ver o que 

realmente representa, é terrível.  

O que vocês chamam de entidades e espíritos, a Bíblia narra como demônios, 

a deusa de vocês é a própria luxúria e os passos de aproximação a ela são pagãos. 

Tenho certeza de que os supostos sinais que ela manda para vocês bem de 

ninguém menos que satanás, e você ousou compará-lo ao meu Deus... Absurdo!!! 

Sei que os magos negros riem de vocês, posi vocês se dizem feiticeiros brancos, 

mas adoram no fundo o principe das trevas , que aparece para os wiccas como uma 

mulher. Eu, infelizmente, não posso te mostrar tudo o que sei sobre a Wicca ser um 

caminho errado, mas posso orar para que Jeová, o Deus dos Deuses, venha te 

mostrar toda a verdade. Posso pedir a Ele que desbloqueie sua mente e que te 

abençoe, pondo alguém em sua vida para te mostrar o verdadeiro caminho: Jesus 

Cristo, o Messias. Gostaria muito de orar por você com sua permissão. Mesmo que 

não aceite, o farei assim mesmo. Tome cuidado com o caminho que segue e orienta 

os outros a seguir... Se por acaso quiser uma prova de qye você não invoca a deusa 

e nem o teu deus reprodutor, mas sim um demônio, pegue a Bíblia de um evangélico 

e leia: Lucas 8, versículos de 26 a 39 e verá escrito o nome legião, não é esse um 

dos nomes ao qual chamam seu deus reprodutor?  

Esqueceu de assinar no calor do discurso. 

RESPOSTA:  

Cara Amiga,  

Obrigada pela preocupação! Deve ser assustador viver achando que todo 

mundo vai para o inferno... Mas peço que não te preocupes. O que te disseram não 

é verdade, a Bíblia diz muito mais do que você acha e você deveria apenas se 



 

 

 

 

concentrar em fazer o bem, ser um bom exemplo e ajudar seus irmãos, não importa 

de que religião eles sejam. O Deus em que acredito não pune ninguém com raios e 

é muito paciente, assim, vou rezar para Ele também que tranquilize seu coração. 

Claro que pode orar por mim! Toda oração de coração, faz bem à alma! Siga se 

caminho, que também é muito bonito, mas não se preocupe com o caminho dos 

outros. Cada um tem o seu e nada é mais triste do que viver em caminho alheio. No 

final, não importa o que lhe disseram, todos serão julgados pelas suas ações e não 

apenas pelas suas crenças. Faça o bem e não preocupe essa cabecinha! Beijinhos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO E - WICCA: A mão que balança o pêndulo, introdução à Radiestesia. São 

Paulo: Editora Escala, n. 10, 2003, p.149-154. 

 

Oi Eddie! Li seus livros de anjos e seus livros de Wicca e Tarot... Ótimos!  

Bom, tenho uma pergunta a fazer; pesquiso solitariamente o cultismo há 5 

anos, pois na minha infância vi seres estranhos, mágicos, que me observaram até 

os 6 anos. Após isso relatei mais uma aparição de um troll ou algo similar em minha 

frente. Não foi ilusão, pois lembro-me lucidamente dos fatos que ocorreram. Então 

desde pequeno vi que o mundo era diferente... Mas mudei e esqueci, joguei de lado 

os fatos, até que com 16 anos comecei a despertar minha curiosidade. Hoje tenho 

30 anos e ainda me lembro deles, busco respostas, pois algo existia, algo existe. 

Ainda não achei respostas sobre esses serem de cabeça pontuda, mas as 

perguntas não são estas... Fui católico (catequista) e, sempre achando buracos na 

realidade, pesquisei mais...Li Freud ( psicologia), também li os livros principais de 

espiritismo, pesquisei a Wicca e li alguns livros. Pesquisei também hermetismo, 

teosofia e acabei chegando ao druidismo... Hoje sigo a filosofia do druidismo e a 

religião wicca... Entre aspas... Pois o druidismo também é visto como religião por 

alguns... Eu vejo como uma escola do saber... Um meio de entrar em contato com a 

natureza... A Deusa e o Deus unidos em um só ser... A grande força... Mas como 

estudar o druidismo e a Wicca juntos? É difícil mas faço isso hoje... Não sei o que 

sigo realmente... Quanto tenho medo me refugio em uma igreja católica que minha 

avó ia quando era viva. Mas claro, quando está vazia... Não sinto a verdade nos 

padres... Mas a pergunta não é esta... Sigo o caminho que a Deusa/Deus me 

trilharam, mas desde estão comecei a passar por problemas de saúde: depressão, 

enjoado da vida e labirinto... Procurei ajuda médica. Tomo remédios contra síndrome 

do pânico. Atrapalha meus estudos espirituais, não concretizei nenhum ritual, sigo 

mais ou menos o calendário celta, misturei um pouco do cristianismo arcaico com 

minha filosofia, amo a natureza, sinto o chamado da Deusa. Comecei a ver rostos 

nas árvores e pedras, faces, gestos. Não sabendo se era místico ou não, fui ao 

médico e estou tomando remédios contra alucinações... Doideira, mas é real... No 

mundo de hoje, como podemos saber o que é magia ou loucura? Como saber se 

minhas percepções estão aumentando ou estou ficando louco com o que leio e li? 



 

 

 

 

Estar só tem seus desconfortos, pois não temos um mestre para mostrar os 

caminhos, ou alguém para nos dar coragem... Pelo que li em seus livros, você 

aprofunda-se no celtismo... Bom... Gostei... Com seus livros, sinto-me mais ligado ao 

druidismo... Apesar de tratar de wicca... Existem vários caminhos de wicca, eu sei... 

A pergunta é: num mundo material e realista de hoje, onde tudo é pedra, quando 

sabemos se estamos vivendo a magia ou ficando psicóticos ou neuróticos? Como 

viver em um pais em que o patriarcado predomina? O preconceito é grande até pela 

minha mãe... 80% em média das pessoas acham wicca, busdismo, umbanda, 

hinduísmo, witchcraft e outras como invenção de maluco, ou obra de satã... Como 

viver a vida da magia sem achar que está ficando louco  e poder estar livre do medo 

de ser castigado por Deus, e estar livre do patriarcado romano? As perguntas são 

tantas e tão complicadas que fica difícil de expressar.... Espero ter sido um pouco 

claro e espero a resposta se possivel. 

Sidney  - Curitiba- PR. 

RESPOSTA: 

Olá, Sidney! Seu email Seu email é interessante e um monte de gente deve 

estar se identificando com você agora. Toda busca, toda viagem, tem seus 

percalços! Queria que tudo fosse um passeio no parque, mas nem sempre é! Você 

tem uma vidência invejável, um contato íntimo com outros planos e deve trabalhar 

isso. Não creio que seu problema seja médico. Bem, vamos esclarecer. Eu acredito 

na Medicina, mas a acho meio burra. Quando ela se tornou científica e química ao 

extremo, ela perdeu o foco de que nem tudo se vê, nem tudo é preto no branco. Mas 

há coisas que somente a Medicina pode ajudar. Eu não conheço você, não tenho 

como saber se você está ficando maluco ( com todo o respeito) ou se é um mago e 

tanto. A Medicina poderia descobrir algo errado em uma tomografia, algum 

desequilíbrio químico ou coisa assim, e indicar um tratamento, mas se o médico não 

encontrou nada errado, nada fora do lugar, duvido que remédios químicos resolvam 

o problema.  

Particularmente eu não acredito que você esteja alucinando. Eu tenho amigos 

que viram coisas MUITO estranhas e eles têm muita certeza do que viram. Eu 

mesma já vi algumas coisas, embora mais triviais. Há outros planos e dimensões, 



 

 

 

 

seres que vivem pertinho de nós e que a maioria de nós não consegue ver. Acho 

super legal que você consiga e acho que deveria trabalhar isso. Procure um bruxo 

de confiança ( um mago da Rosa Cruz, ou um pai de santo, não importa, mas é 

importante que seja um místico) e converse com ele. Uma boa forma de saber se o 

bruxo é de confiança é fazer uma consulta com ele. Se ele acertar coisas sobre você 

com o oráculo dele ( búzios, cartas, runas...), então ele é bom. Do contrário, 

continue procurando.  

Sobre suas perguntas sobre viver num mundo materialista, o problema não é 

o mundo, amigo. É você. Você está muito preocupado com o que os outros vão 

pensar, precisa de aceitação de sua família e amigos e tem medo de passar por 

ridículo. Você precisa perder esse medo e viver plenamente. Faça a coisa certa pelo 

motivo certo. Tenha todo o respeito do mundo pelas pessoas que escolheram sua 

religião com o coração e não por convenção. Lembre-se de que você estiver feliz, 

não conseguirá fazer ninguém feliz. Seja mais honesto consigo mesmo, acredite 

mais! Eu comecei na bruxaria muito cedo. O que você acha? Que todo mundo 

entendia logo de cara? Claro que não! Muita gente desconfiava, outros tinham 

medo. Eu achava que a maioria me achava era meio maluca! Mas eu estava feliz! E 

com o tempo, as pessoas viram isso! Viram que eu estava em equilíbrio e que talvez 

eu não fosse tão maluca assim.  

Livre-se da indecisão Sidney! O Sr. Miagui deu uma lição muito importante ao 

Daniel San : "quando você anda pela rua, ou você anda de um lado da calçada, ou 

você anda do outro lado da calçada. Mas se você anda no meio, Bum! Carro te pega 

que nem tomate!" Saia do meio da rua! Você não está feliz ai! Seja você mesmo e 

só assim encontrará a felicidade! Para combater essa deprê irritante, procure fazer 

meditação, visualização e terapias com florais. Sua deprê tem a maior cara de 

influências negativas de seres de outros planos que estão se alimentando de sua 

energia( possivelmente desencarnados que se sentem de alguma forma ligados a 

você). Por isso você precisa de um bruxo urgente! Alguem com tanto poder não 

pode ficar assim desperdiçado! E, só pra encerrar! SE colocássemos médiuns e 

místicos honestos trabalhando em sanatórios, restariam muito poucos loucos lá... 

Uma pena que tão poucos se interessem em um mundo saudável, uma vez que a 



 

 

 

 

doença é tão mais lucrativa para tantos! Um bater de asas pra você com muita luz, 

pra espantar as trevas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo F – Carta publicada na revista: WICCA: Receitas mágicas para Esbats, 

Sabats e Encantamentos. São Paulo: Editora Escala, n.6, 2001, p.146-147. 

 

 

Bruxinha solitária 

Olá! Eu sou Elizabete Cristina, tenho 25 anos e já li muitos livros, tanto 

esotéricos, quanto mangás. Adoro essas duas coisas e descobri há pouco tempo 

que talvez seja uma das seguidoras da wicca. O chato é que estou sozinha nessa 

caminhada e só conheço, aqui na minha cidade, uma senhora que vende livros e 

coisinhas "bruxísticas" que compro. Tem muita coisa que eu não posso executar 

aqui em casa porque o pessoal é meia contra esse negócio de bruxaria. Eles não 

entendem a verdadeira essência e dificilmente eu conseguiria me fazer entender. 

Gostaria de lhe pedir que publique meu e-mail, para que eu possa conhecer outros 

amigos e amigas wiccanas. Beijos grandes e um soprar de leve brisa para você. 

Elizabete . por e-mail  

(...) 

RESPOSTA 

Olá lindinha! Tá ai seu email publicado! Tomara que você consiga um monte 

de amigos místicos! E tenha paciência com sua família, porque um dia eles 

perceberão que a magia é uma coisa pura e maravilhosa! Beijinhos! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO G – Carta publicada na revista WICCA: Magia dos Símbolos. Rio de 

Janeiro: Editora Modus, n.33, 2005, p.117-119.  

BRUXA DISCRIMINADA- 

Olá Eddie! Meu nome é Jennei. Já escrevi algumas cartas para você , mas 

não tive resposta. Até entendo, pois sei que são muitas. Bom, desta vez vou de 

email. Eu estava trabalhando, quando a dona sa sala que meu patrão alugava 

descobriu que sou bruxa e, sendo todos ali do prédio evangélicos, começou a 

perseguição. Sei que com o poder que tenho poderia neutralizá-los, mas preferi não 

usar. Achei que não seria bom ir contra as forças da natureza. Então, enfim, depois 

de vários acontecimentos absurdos, essa senhora chegou para a minha chefia e foi 

muito clara: ou a bruxa saía  ou acabava ali o contrato. Ao saber disso pelo meu 

próprio patrão, pedi minha demissão, pois não tenho nenhum intenção de prejudicá-

los. Ele me entendeu e aceitou. Estou indignada!Como é que uma pessoa que se diz 

evangélica faz isso, e como é que em pleno século XXI ainda existem pessoas com 

tal pensamento. Agora que sapi o que devo fazer? Pensei até em abrir um processo 

criminal. Ainda não sei se pe o certo, o que vocês acham? 

RESPOSTA 

Olá, Jennei! 

 Eu também fico espantadíssima com algumas atitudes, especialmente vindas 

de pessoas que tiveram ou têm acesso às Escrituras! Quer dizer ; o Filho do Homem 

tem o maior trabalho de vir até essa terra de ninguém, num lugarcheio de areia e 

quente pra caramba, pra passar uma mensagem. É uma mensagem simples! 

"Amen-se uns aos outros!".O que há de complicado nisso? Mas vamos dizer que a 

Humanidade é burra e demora a evoluir ; tudo bem... Mas nós já temos Internet, já 

fomos para a Lua (embora haja controvérsias...), estamos vivendo o futuro a cada 

instante! Já era para se ter entendido essa mensagem simples, né não? 

Mas tem gente que não entende.Um dia eles vão entender. Mas o que  gente 

faz até lá? Porque temos que engolir a limitação alheia? Talvez fala parte do nosso 

aprendizado. E talvez nós fazemos parte do aprendizado dessas pessoas. A 

intolerância é uma espécie de câncer em nossa sociedade e , para nosso azar; anda 



 

 

 

 

sempre junto com a injustiça e a covardia. Ou seja, é uma má pessoa com más 

companhias... 

Você e uma centena de outras pessoas ainda perguntam o que fazer. è justo 

se fazer essa pergunta. Temos conhecimento para combater essas pessoas, mas 

este mesmo conhecimento nos diz que isso poderia não ser correto. Temos 

responsabilidade e acima de tudo, ética. Sabemos que essas pessoas estão agindo 

mal por ignorância. Nós não temos essa desculpa. Aconselho sempre aos bruxos 

que se sintam ameaçados ou desconsiderados por suas escolhas religiosas oi 

filosóficas que evitem confronto. Pelo contrário, sorria e busque outro caminho. Não 

importa onde você pisar, as flores vão nascer. Acredito que quanto mais pudermos 

mostras às pessoas que somos éticos, honestos e claros, mais elas vão perceber 

que trabalhamos todos para a construção. Enquanto isso, continuemos nosso 

trabalho. Sorrindo! Em casos extremos, em que o confronto é inevitável, busque 

justiça, tanto a divina quanto a dos homens . Sim estamos no século XXI, sim, por 

mais que algumas pessoas se recusem a ver isso, e temos leis para obrigar gente 

sem noção a viver decentemente em sociedade (algumas pessoas precisam de 

aulas e lembretes constantes para isso). Consulte seus mestres pessoais e procure 

saber se você realmente precisa entrar nessa batalha (afinal, é um trabalho sujo, 

mas alguém tem que fazê-lo). Se a resposta for " essa luta não lhe pertence', respire 

fundo, recite uns mantras e toque sua vida que é , com certeza, mais iluminada que 

a de muita gente por ai cujas próprias limitações já são seu castigo.  

 


