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Resumo 

 

Neste artigo, trazemos a série de TV Salem para evidenciarmos o nascimento da bruxa 

exilada por meio da leitura de imagens da morte iniciática da personagem Mercy Lewis. 

Apresentamos uma das formas comuns pelas quais o saber bruxo é transmitido de geração 

a geração: por meio da comunhão entre semelhantes.  Essa transmissão culmina no rito de 

passagem que assinala o surgimento de uma bruxa. Consideramos tal leitura de imagens 

como uma construção sobre uma realidade a respeito da bruxaria no medievo, na 

renascença e que é também social e histórica, mas que encontra abrigo numa leitura 

poética que, conforme explicam Araújo e Baptista (2003), “estreitam os laços com o poder 

figurativo da imaginação que é independente, em grande parte, dos conteúdos acidentais 

da percepção empírica”. 
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Introdução 

Salem foi uma série de TV lançada em abril de 2014 pela produtora americana 21st 

Century Fox e transmitida pelo canal WGN America de TV fechada. No Brasil, a série foi 

correntemente exibida pelo canal FOX 1. Seus episódios narram histórias sobre o universo 

da bruxaria e do que ficou conhecido pelos historiadores como o período da caça às 

bruxas.  

A segunda temporada, exibida nos EUA entre maio e junho de 2015, registrou uma 

média de 350 mil telespectadores, com 0.13% entre o público alvo ao vivo. Números 

abaixo da primeira, que conquistou uma média de 690 mil telespectadores, com 0.2% 

entre o público alvo ao vivo. No entanto, segundo os dados divulgados pelo canal, a 

segunda temporada teriam chegado a 1.1 milhão de telespectadores quando somado o 

DVR
3
 de sete dias (com 545 mil entre o público alvo), números que seriam maiores que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Professora dos Cursos de Comunicação Social da Universidade Potiguar. Pesquisa sobre „As bruxas e suas práticas: 

representações nas narrativas ficcionais midiáticas‟, email: isabelcristine@unp.br. 

 
3
 Sistema de gravação de vídeo criado para impulsionar as vendas de TV por cabo e por satélite digital, que permite 

gravar os programas, podendo estes serem posteriormente reproduzidos livremente. 
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aqueles conquistados pela primeira temporada, quando somado o DVR dessa (FURQUIM, 

2015). 

A terceira e última temporada, composta de dez episódios, foi exibida no final de 

2016. Criada por Brannon Braga e Adam Simon, a série oferece uma versão peculiar sobre 

a caça às bruxas na cidade de Salem, nos Estados Unidos.  

Bruxas e bruxos sempre tiveram espaço nas produções televisivas e 

cinematográficas. Nas histórias de contos de fadas, por exemplo, a antagonista 

invariavelmente era uma “bruxa má, velha, enrugada e feia, que comia criancinhas, era 

uma imagem bem viva no inconsciente da maioria das pessoas” (PEDROSA, 2016). Pode-

se perceber que a imagem da bruxa, nesse cenário, particularmente, sempre está associada 

à figura da mulher.  

Personagens imaginários, representados como velhas horrorosas, com 

verrugas no nariz, que criam gatos pretos e dão gargalhadas malignas, 

bastante parecidas com cacarejos. A Rainha Má, de A Branca de Neve de 

Walt Disney, o desempenho de Margaret Hamilton como a Bruxa 

Malvada em O Mágico de Oz e, por trás delas, uma longa tradição 

artística que se estende do século XIII a Goya, fixaram essa imagem em 

nossas mentes (RUSSEL; ALEXANDER, 2008, p.9). 

 

Segundo os pesquisadores, nenhuma bruxa, em tempo algum, jamais teve as 

características desse estereótipo. Nessa perspectiva, configura-se uma imagem da 

feiticeira, construída pela Inquisição. 

As bruxas existem realmente. De fato, a bruxaria é considerada como 

religião de pleno direito por numerosas instituições [...]. Dentre as 

bruxas que conhecemos, nenhuma correspondeu jamais a esse 

estereótipo, exceto talvez em festas à fantasia (RUSSEL; 

ALEXANDER, 2008, p.9). 

 

As bruxas más, velhas e enrugadas são, portanto, imagens arquetípicas fortes no 

imaginário coletivo, fruto de uma herança discursiva, especialmente no que diz respeito à 

relação da bruxaria com seres diabólicos – relação essa que foi socialmente construída por 

autoridades religiosas. Os enunciados sobre bruxaria e suas práticas são manifestados pela 

mídia; neste caso, pela ficção televisiva seriada. Esses enunciados não são, de maneira 

alguma, inéditos e inaugurais, apesar de assim parecerem, em virtude do grande 

investimento que se faz. “A mídia [...], como todo falante, é uma instituição respondente a 

outros discursos. As narrativas midiáticas são produções que carregam uma herança da 

fala” (BRASILIENSE, 2009, p.127). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

As imagens correspondentes ao arquétipo
4
 da bruxa, contudo, podem sofrer 

transformações e reinvenções ao longo do tempo. Durand (1993) nos ensina que 

imaginário não está reduzido apenas às percepções do sujeito. Ele se manifesta e cresce 

em torno de imagens livres, embora operando numa lógica, numa estrutura (o schème), 

que configura o imaginário em um universo de representações.  Para Durand (1993), 

seriam como imagens-guias dotadas de coerência e sentido, mas também dotadas de 

dinamismo que se misturam as formas dadas pelo inconsciente com o retrabalho pelo 

consciente (imagem arquetípica).  

Desse ponto de vista, “cada imagem - seja ela mítica, literária ou visual – se forma 

em torno de uma orientação fundamental, que se compõe dos sentimentos e das emoções 

próprios de uma cultura, assim como toda experiência individual e coletiva” (PITTA, 

2005, p. 22). É nesse contexto dinâmico de construção da imagem que aspectos bizarros, 

monstruosos e estereotipados foram perdendo força. As narrativas sobre bruxaria 

moderna
5
 ganharam espaço em meados da década de 1990, quando uma forte 

disseminação de temas relacionados à feitiçaria nos meios de comunicação firmou uma 

imagem e uma definição da bruxaria moderna, especialmente na cultura adolescente. Em 

1996, a Sony Pictures lançou Jovens Bruxas, filme que, Segundo Russel e Alexander, era 

uma obra “sensacionalista a respeito de bruxas adolescente que foi um grande sucesso de 

bilheteria” (2008, p.190). O referido filme foi o primeiro de uma série de produções sobre 

bruxos e bruxaria, lançados sucessivamente por Hollywood em um curto período de 

tempo.  

Ainda em 1996 foi lançado Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, uma série televisiva. 

No ano seguinte, Buffy, a caça-vampiros se tornou popular entre seu público-alvo. Mas foi 

em 1998, com a série de televisão Charmed e com o filme Da magia à sedução, os dois 

estrelados por jovens atrizes no auge de suas carreiras, que a temática alcançou seu 

clímax. 

                                                 
4
 O conceito de arquétipo que estamos nos referindo tem estreitamento com as concepções teóricas de C. G. Jung (2014), 

mas não apenas enquanto uma função matricial ou uma imagem arquetípica primitiva. Recepcionamos esse arquétipo 

também como resultado de um “trajeto antropológico” que se modifica de acordo com o meio social no qual se 

originaram, como nos mostra Durand (2004). Para ele, o schéme, e não o arquétipo em Jung, está na base da figuração 

simbólica dado que se trata de uma generalização dinâmica e afetiva da imagem. 
5
 Não está historicamente ligada ao fenômeno medieval, mas sim às especulações sobre a bruxaria, que começaram a 

surgir posteriormente ao declínio do próprio fenômeno. A bruxaria neopagã da atualidade consiste, em sua maior parte, 

de definições, afirmações e terminologias elaborados nos duzentos anos entre o final do Iluminismo e o começo do 

século XXI. Entende-se, portanto, por bruxaria moderna, um sistema de práticas e crenças relativas ao fenômeno da 

bruxaria tradicional retomado por meio das investigações da egiptóloga e antropóloga inglesa, Margaret Murray, na 

década de 1920. Gardner (2003), pai da bruxaria moderna, desencadeou a evolução e disseminação da Wicca 
Gardneriana, que, segundo Russel e Alexander (2008), aconteceram rapidamente. 
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Em Salem, as bruxas são mulheres jovens e belas, seguindo a tendência, surgida na 

década de 1990, das produções audiovisuais sobre a temática; visual, portanto, distante das 

primeiras representações exibidas pelo cinema e que reforçam a afirmação de Russel e 

Alexander: “a compleição física não era uma unanimidade para acusações de bruxaria. Os 

traços mais decisivos, suscetíveis de acarretar acusações de bruxaria, eram mendigar, 

resmungar, praguejar e altercar” (2008, p.114).  

No tocante aos aspectos históricos presentes na série Salem, identificamos os 

simbolismos da bruxaria antiga e moderna, bem como a reconstrução de práticas mágicas 

encontradas nos documentos religiosos. O mais famoso deles foi o Malleus Maleficarum, 

traduzido como O Martelo das Feiticeiras. São 256 páginas de um texto produzido em 

latim, no ano de 1486, pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer, também conhecido pelo 

nome latinizado Heinrich Institoris. Trata-se de um manual jurídico bastante completo, 

criado para provar que as bruxas eram reais e que deveriam ser mortas. Nos séculos XVI e 

XVII, com mais de 30 mil exemplares impressos, o livro espalhou pela Europa e, um 

tempo depois, chegou também ao novo mundo. 

Ginzburg nos revela, acerca dos relatos confessionais de bruxaria, durante o 

período de caça às bruxas, que: “o que contava era apenas a demonstração da barbárie e da 

irracionalidade da perseguição e as narrativas das bruxas eram liquidadas como fantasias 

absurdas ou confissões arrancadas pela ferocidade e superstição dos juízes” (2010, p.9). 

Ou seja, os juízes tinham desinteresse total pelas confissões das bruxas; eles só queriam, a 

todo custo, ouvir o que estava posto nos documentos religiosos. 

Segundo Russel e Alexander (2008), o uso da tortura seria uma explicação 

suficiente para a maioria das confissões. Nos tribunais do continente, a confissões eram 

quase sempre obtidas por meio de tortura. Eram encorajadas pelo terror, pela 

sugestionabilidade. É legítimo constatar, portanto, que a maioria dos acusados era 

inocente. No entanto, o caráter persuasivo dessas confissões, mediante tortura, não 

descredibiliza a representação das práticas de bruxaria abordadas no seriado, tendo em 

vista que é provável que algumas daquelas pessoas interrogadas realmente tenham 

participado de encontros noturnos com grupos secretos, praticado alguma espécie de 

magia e acreditassem ter convivido intimamente com o „diabo‟.  

Eliade (2011) afirma que a confissão de homens e mulheres mediante tortura se 

tornou uma justificativa de autores contemporâneos para promover o argumento de que o 
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mítico-ritual de bruxaria não passava de uma invenção de teólogos e inquisidores. Para 

ele, essa opinião deve ser examinada com cuidado: 

Com efeito, se as vítimas não eram culpadas dos crimes e heresias que 

lhes imputavam, algumas admitiam ter realizado cerimônias mágico-

religiosas de origem e estrutura “pagã”; tais cerimônias tinham sido 

havia muito tempo proibidas pela Igreja, ainda que estivessem, às vezes, 

superficialmente cristianizadas. Essa herança mítico-ritual fazia parte da 

religião popular europeia (ELIADE, 2011, p.217). 

 

Esses elementos não passaram despercebidos pela comunidade de bruxos no 

Brasil. Carvalho
6
 e Fontoura

7
 (2015a) consideram Salem a melhor série já produzida sobre 

o tema. Ainda segundo os autores, a reconstrução histórica faz com que o telespectador se 

transponha facilmente para a realidade daquele tempo e lugar, o que leva a crer que a 

produção do seriado dispõe de uma consultoria de pesquisadores e estudiosos da bruxaria.  

O relato de Carvalho e Fontoura configura-se com um indício de que comunidades 

de interpretação reagiram de maneira positiva à temática. Adotamos o termo 

“comunidades de interpretação” proposto por Stanley Fish e recepcionado por Esquenazi 

(2010). A denominação significa que tais comunidades são formadas por aqueles que 

partilham as mesmas estratégias de interpretação e que reagem de forma comum face a um 

objeto simbólico. A consciência de pertencimento a essa comunidade é decisiva para a 

adesão à série.  

A ideia de que os públicos apenas assistem aos programas para romperem com as 

suas tristes vidas cotidianas não cabe mais. De acordo com Esquenazi (2010), durante 

muito tempo, essa ideia do prazer do telespectador sobrecarregou a análise da ficção 

televisiva. Hoje, deve-se levar em consideração a afeição pelas séries também pela 

sensação de reconhecimento e identificação do universo apresentado como parte de sua 

vida privada.  

A concepção de pertencimento foi percebida nos artigos As “verdades” em Salem 

(Parte 1) e As “verdades” em Salem (Parte 2), produzidos pelos bruxos Adriano de 

Carvalho e Odir Fontoura, ambos integrantes de uma comunidade de interpretação da série 

Salem. Essa identificação certamente decorre de uma imagem que fala ao sujeito porque 

                                                 
6
 Em entrevista ao blog Veneno Serpentino, publicada no dia 25 de abril de 2015, Draku-Qayin (pseudônimo) registra a 

sua formação e orientação dentro da bruxaria. Atua de forma solitária, embora reúna em conclave com alguns irmãos da 

Arte em determinados momentos do ano. É inspirado em grande parte pela tradição sabbática, mas não é membro da 

ordem conhecida como Cultus Sabbati, sendo a tradição sabbática a base e fundamento de suas práticas pessoais, 

principalmente por meio da obra conhecida como The Dragon-Book of Essex. 

 
7
 Bruxo de tradição wiccana. Criador do blog Sono de Endimião (antigo Diannus do Nemi). Autor do romance Sob o sol 

já deitado, publicado em 2011 – romance épico e histórico que trata da transição paganismo-cristianismo nos últimos 

anos do Império Romano, com Diocleciano empreendendo as últimas perseguições aos cristãos. 
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apela a algo preexistente nele. “Se um sujeito não pudesse referir um conteúdo simbólico à 

sua experiência do mundo, à vida humana, a imagem permaneceria fechada, ininteligível, 

à semelhança de um código do qual não saberíamos a chave” (WUNENBURGER; 

ARAÚJO, 2003, p. 31).  

Consideramos a leitura de imagens sobre a morte iniciática da bruxa exilada, 

evidenciada neste artigo, como construção sobre uma realidade a respeito da bruxaria no 

medievo, na renascença e que é também social e histórica. A representação envolve 

processos de reconhecimento, percepção, identificação, classificação, legitimação e 

exclusão. Trata-se não de uma cópia do real, sua imagem perfeita, mas uma construção 

feita a partir dele (PESAVENTO, 2004). As narrativas imagéticas insinuam-se, portanto, 

portadores de sentidos e do simbólico, ou seja, dizem mais do que aquilo que mostram ou 

enunciam. Sua força ocorre pela capacidade de mobilização e de produzir reconhecimento 

e legitimidade social e cultural. Seria decifrar a realidade por meio das suas representações 

pelas quais os homens expressam a si próprios e o mundo (CHARTIER, 1990). 

Esses indícios que se colocam no lugar do acontecido e que se substituem a ele por 

meio da representação vem acompanhado do conceito de imaginário
8
. Sobre esse conceito, 

enquanto categoria central para a análise da realidade sob o viés da História Cultural, 

Pesavento (2004) considera que, da História à Filosofia, tem-se uma vertente historicizada 

de concepção do imaginário, que tanto compreende como capacidade criadora do homem 

como atividade socialmente construída quanto reside num regime de representações, 

manifestação da mente que provoca e gera as ações. Entende tudo aquilo que o homem 

considera como sendo a realidade. Ou seja, a realidade é o próprio imaginário. 

Contudo, o estudo do imaginário, colateralmente ao pensamento historicizado, 

parte de estruturas mentais e de tendências perenes de organização do espírito humano, 

conforme explica Pesavento (2004). Seriam os arquétipos, apresentados por Jung (2014) e 

Campbell (1995), objeto presente do imaginário e atemporal, apontando maneiras de 

construir representações sobre o mundo. Para Eliade (1996), as imagens, os símbolos, os 

mitos, não são criações irresponsáveis da psique; elas respondem a uma necessidade, 

                                                 
8
 Durand (1993) chama a atenção pela “extrema confusão na utilização dos termos relativos ao imaginário” (p.7).  Ele 

defende que a forma indiscriminada de uso dos termos relacionados ao imaginário pelos mais variados autores “provém 

da extrema desvalorização que sofreu a imaginação, a fantasia, no pensamento do Ocidente e da Antiguidade clássica. 

Imagem, signo, alegoria, símbolo, emblema, parábola, mito, figura, ícone, ídolo, etc., são utilizados indiferentemente 

pela maior parte dos autores” (DURAND, 1993, p. 7).  
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preenchem e revelam certos aspectos da realidade. Essa seria a função fundamental do 

imaginário e do simbólico para a vida e a cultura.  

A leitura de imagens, que ora apresentamos, é realizada tanto numa perspectiva de 

formação enquanto “conjunto de imagens mentais e materiais que se apresentam antes de 

mais como representações do real, apesar das distâncias e das variações involuntárias ou 

voluntárias em relação ao referente”, como esclarece Araújo e Baptista (2003, p. 34), mas 

que encontra abrigo numa leitura poética que “estreitam-se os laços com o poder 

figurativo da imaginação que é independente, em grande parte, dos conteúdos acidentais 

da percepção empírica” (ARAÚJO; BAPTISTA, 2003).  

 

A série Salem e suas bruxas 

 

A série é ambientada no século XVII, ano de 1685. Seu nome faz referência à vila 

de Salem. A bruxaria tornara-se um sério problema na Inglaterra na década de 1560, mas 

só a partir da década de 1640 a Nova Inglaterra (colônias americanas) se tornou palco de 

perseguições. Salem não foi a primeira cidade a registrar enforcamento de bruxa – o 

primeiro ocorreu em Connecticut, em 1647 –, mas o julgamento ocorrido ali foi o mais 

emblemático.  

Contudo, a série não faz referência a tal julgamento, que ocorreu em 1692 e teve 

início com “histeria de duas garotas, de 9 e 11, após uma brincadeira de adivinhação numa 

tentativa mais ou menos séria de descobrir quem seriam seus futuros maridos” (RUSSEL; 

ALEXANDER, 2008, p.108). Na proposta ficcional, encontramos uma versão 

reconfigurada do que ocorreu, em um dos:  

[...] mais memoráveis e bem documentados julgamentos por bruxaria nas 

colônias americanas. [...] Precedentes intelectuais e legais já haviam 

predisposto os habitantes da Nova Inglaterra a acreditar em bruxaria, e 

certo número de tensões sociais e políticas existentes em Massachusetts, 

sobretudo em Salem, inclinavam o povo a exteriorizar acusações e a 

acreditar nelas (RUSSEL; ALEXANDER, 2008, p.108). 

 

No tocante aos fatos, ocorridos na vila homônima, os roteiristas deram a dois de 

seus personagens os mesmos nomes de sujeitos reais que fizeram parte do julgamento na 

referida localidade: Cotton Mather, interpretado pelo ator Seth Gabel, e Tituba, papel da 

atriz Ashley Madekwe. Segundo Russel e Alexander (2008), Cotton Mather foi um dos 

líderes intelectuais da Nova Inglaterra que defendiam a crença em bruxas, e não fez o 

mínimo esforço para ajudar as acusadas. Seus textos Memorable providences relating to 

whichcraft and possessions, de 1689, e Wonder of the invisible word, de 1693, 
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sustentaram a tradição na crença em bruxas. Tituba, uma escrava, das Índias Ocidentais, 

foi uma das acusadas de bruxaria pelas meninas da vila. 

Na ficção televisiva, Cotton Mather é um aristocrata e lidera uma cidade dominada 

pelo delírio da caça às bruxas. Tituba é uma espécie de criada da personagem principal, 

Mary Sibley, vivida pela atriz Janet Montgomery. Mary Sibley, uma sacerdotisa, é a líder 

do coven
9
; Tituba, por sua vez, faz parte dele.  

Além de Tituba e Mary Sibley, mais três personagens presentes na trama são 

destacados nos textos de Odir Fontoura e Adriano de Carvalho, permitindo identificar 

elementos de práticas e representações da bruxaria tradicional e moderna: Anne Hale, a 

Condessa Marburg e Mercy Lewis. A primeira, interpretada pela atriz Tamzin Merchant, é 

uma jovem artista que se rebela contra o conservadorismo da vila. Ela descobre que é uma 

bruxa no decorrer da série. Lucy Lawless, a Condessa Marburg, é uma das últimas bruxas, 

de uma longa linhagem de poderosas bruxas alemãs, e é a maior inimiga de Mary Sibley. 

Por fim, Elise Erbele dá vida à terceira personagem, uma garota com aflições estranhas e 

violentas, causadas por algo desconhecido. Com o desenvolvimento da história, torna-se 

uma feiticeira, e, aos poucos, vai acumulando forças e aumentando seus poderes. 

Mary Sibley, Tituba, Anne Hale, Mercy Lewis e a Condessa Marburg são bruxas 

jovens, belas e que estão intimamente associadas aos poderes da natureza. Elas estão 

próximas das “mulheres selvagens do folclore, que representam a rusticidade agreste da 

natureza em contraste com o mundo da humanidade civilizada” (RUSSEL; 

ALEXANDER, 2008, p.53). Essa forma arquetípica de se reportar à bruxa significa 

estabelecer padrões de comportamento que estão associados a uma força natural, 

possuidora de grandes poderes, contra os quais não há sujeito capaz de se prevenir ou de 

se defender. 

Distante do mundo dos homens e próximas à natureza, a representação das bruxas 

em Salem constitui uma ameaça à ordem social, ética e até mesmo física do cosmo. 

Configura, portanto, uma presença ameaçadora. Estabelecendo conexões com a 

representação de mulher, apresentada por Lipovestky, a identidade de bruxa em Salem está 

mais próxima da „primeira mulher‟: 

Dos mitos selvagens ao relato do Gênese, domina a temática mulher, 

potência misteriosa e maléfica. Elemento obscuro e diabólico, ser que se 

serve de encantos e astúcias, a mulher é associada às potências do mal e 

                                                 
9
 O termo vem de “couentus”, que significa “estar junto, reunir-se”. Nome dado aos grupos de bruxas e bruxos que 

pertencem a uma mesma tradição. 
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do caos, aos atos de magia e de feitiçaria, às forças que agridem a ordem 

social (LIPOVESTKY, 2000, p. 233). 

 

Reconhecemos nessa „primeira mulher‟, o mito de Lilith
10

. Sicuteri (1985) analisa 

o mito dessa deusa, que é ao mesmo tempo demônio, e a sua recusa em não se submeter às 

leis divinas e nem de Adão sofrendo com isso uma série de castigos e represálias. Segundo 

Celestino (2013), Lilith fadada a cometer todas as transgressões, conta o mito que o amor 

de Adão por ela foi logo perturbado.  

Não havia paz entre eles porque quando eles se uniam na carne, Adão 

sobre Lilith, ela mostrava impaciência e a ele perguntava: „por que devo 

deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo?‟[...] 

Então pede ela para inverter as posições sexuais para estabelecer uma 

paridade, uma harmonia que signifique uma igualdade entre os dois 

corpos e as duas almas. Mas Adão responde com uma recusa seca que 

Lilith é submetida a ele, ela deve estar simbolicamente sob ele, suportar 

seu corpo. [...] A mulher não aceita essa imposição e se rebela contra 

Adão. E o falso „equilíbrio‟ é quebrado, a curiosidade de Lilith e seu 

desejo transgridem a ordem e ela é condenada a viver como um 

demônio. (CELESTINO, 2003, p. 86). 

 

Além dessa mulher transgressora, inquieta e curiosa, segundo Lipovestky (2000), 

ainda existem outros dois tipos: a „segunda mulher‟, que é aquela idolatrada, idealizada a 

partir da Idade Média, sentada num trono, a Grande Mãe, uma divindade feminina; e a 

„terceira mulher‟, que seria aquela que aponta um novo modelo de comando, onde ela 

escreve sua própria história, seu próprio destino, caracterizado por sua autonomização em 

relação à influência tradicional exercida pelos homens (contudo, a diferença entre os sexos 

ainda se faz presente). 

As bruxas em Salem não se aproximam da „segunda mulher‟, visto que a sua 

adoração reside, provavelmente, apenas numa divindade masculina. O deus cornífero
11

, 

divindade masculina, é alicerçado pela bruxaria tradicional
12

, muito embora a bruxaria 

                                                 
10

 Sobre o mito, consultar o livro Lilith: a lua negra, de Roberto Sicuteri (1985). Lilith foi a primeira mulher na 

cosmogonia judaico-cristã. 

 
11

 O culto ao deus de chifres (cornífero) em nada tem a ver com a figura do diabo, preconizado pela Igreja. Imagens 

pagãs foram mais tarde transformadas na ideia do diabo cristão. A mudança, portanto, foi fruto da ação do pensamento 

cristão sobre a sociedade e a religião pagãs.  

 
12

 No site oficial do Conselho Tradicional de Bruxaria no Brasil, Rogério Draco, fundador da entidade, apresenta a 

bruxaria tradicional como uma religiosidade pré-cristã, advinda das famílias pagãs europeias, dos clãs. É o culto, o 

costume, a mitologia e a sabedoria do povo da terra. Seu entendimento advém da vivência, da percepção, do contato 

mágico do humano com a flora e fauna; seus remédios, seus instrumentos, seu som, sua força, sua proteção, seu meio de 

existência, dando à mesma uma característica tão íntima como a fé, como a sensação pura e simples das manifestações 

plenas das divindades. Os membros dessa antiga crença constituem agrupamentos de pessoas que trabalham com foco na 

magia natural, servindo como um entendedor das particularidades de cada estação, da chuva, da lua, do sol, da semente e 

da criação. Honram e respeitam o poder transmitido no culto às divindades da natureza em seu digno habitat. O poder 
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moderna também adote a crença em um deus, mas a deusa tem um lugar de destaque. As 

bruxas contemporâneas certamente sofrem a atuação dessas mulheres, inclusive a da 

„segunda mulher‟ – que não se faz presente na série –, ou seja, a bruxa imersa na tradição 

moderna ou wiccana. 

 

Leitura de imagens da morte iniciática de Mercy Lewis 

 

Mercy Lewis, Anne Hale e Tituba; três personagens femininas que, no decorrer da 

trama, apresentam às comunidades de interpretação as três formas costumeiras pelas quais 

o saber bruxo é transmitido de geração a geração: por meio da comunhão entre 

semelhantes, pela transmissão dos conhecimentos restrito aos membros da família 

sanguínea ou pela própria Divindade.  

Para este momento, faremos a leitura de imagens e representações que 

correspondem a morte iniciática da personagem Mercy Lewis, cuja transmissão de geração 

a geração se deu por meio da comunhão entre seus semelhantes. 

A sacerdotisa Mary Sibley, no sexto episódio da primeira temporada, The Red 

Rose and the Briar, convida formalmente Mercy Lewis a fazer parte do seu coven. 

Carvalho e Fontoura (2015a) ressaltam que os autores da série decidiram customizar mais 

sua „mitologia‟, utilizando o termo hive, ou colmeia, em lugar da denominação mais 

comum coven. 

Após certa resistência da jovem, acaba sendo persuadida [...] é, 

primeiramente, levada até o local da Iniciação pela sua tutora. 

Esse acompanhamento é profundamente simbólico onde, na Wicca, por 

exemplo, os Iniciadores sempre guiam os Iniciados pelo Círculo e 

ajudam-nos a caminhar. Mercy está nua, e um dos textos sagrados da 

Wicca deixa claro, onde a própria Deusa teria dito: “E em sinal de que 

são verdadeiramente livres, estarão nus em Meus ritos” [...]. A partir de 

então passa a exercitar a sua experiência Bruxa em uma nova “família” 

até que, gradualmente, passa a distanciar-se de Mary e se torna mais 

independente. Na vida „real‟ os Covens, ou Círculos, organizam-se de 

forma semelhante: novos membros são formalmente convidados e 

passam por um processo de adaptação e de treino. Algumas vezes, 

partem para trilhar suas próprias jornadas depois disso (CARVALHO; 

FONTOURA, 2015a). 

 

O fragmento acima representa a prática da transmissão da sabedoria Feiticeira 

entre pessoas que, naturalmente, não pertenciam a uma mesma família sanguínea. Antes, 

contudo, de fazer parte do coven, Mercy Lewis sofre com aflições estranhas e violentas, 

                                                                                                                                                   
ancestral é transmitido de geração a geração, por meio da palavra falada e do conhecimento compartilhado pelos 

membros do clã. A sabedoria é guardada sob juramento e repassada às próximas gerações através dos membros mais 

antigos, dos espíritos dos ancestrais. 
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causadas por algo desconhecido. Com o desenvolvimento da história, como já dito 

anteriormente, torna-se uma bruxa, e, aos poucos, vai acumulando forças e aumentando 

seus poderes. Conforme mostra Eliade (1992), em alguns contextos, o retorno exemplar ao 

Caos é preciso para tornar possível a preparação para o novo nascimento. “A regressão ao 

Caos verifica-se às vezes literalmente: é o caso, por exemplo, das doenças iniciáticas dos 

futuros xamãs, consideradas inúmeras vezes como verdadeiras loucuras” (ELIADE, 1992, 

p. 159).  

Embora as aflições e atribulações de Mercy tenham início na vila de Salem, será na 

floresta, sua nova morada, que Mercy nascerá como uma bruxa. O vale escondido na 

floresta passa a ser sua nova „casa‟. “É ali que depois de renegada tanto pela sociedade 

quanto pelas suas próprias irmãs  bruxas do coven que Mercy encontra seu lar” 

(CARVALHO; FONTOURA, 2015a).  

Proscrita da sociedade e banida do coven, Mercy Lewis toma consciência da sua 

nova vida. O rito de passagem se inicia: a separação da família e o exílio na floresta. 

Identificamos, portanto, uma leitura de imagem que já há ali um símbolo da morte: “a 

floresta, a selva”, conforme afirma Eliade (1992, p. 154). Nesse contexto iniciático, o 

simbolismo do nascimento acompanha quase sempre o da morte.  

É recorrente, ao longo do seriado, a associação das bruxas com os 

mortos. Nesse sentido, uma questão importante de ser levantada é a 

relação de uma personagem específica, Mercy Lewis (em especial na 

primeira temporada) com o vale escondido na floresta em que a 

população de Salem costumava jogar seus mortos indesejados. 

(CARVALHO; FONTOURA, 2015a). 

 

A associação com os mortos e o cenário da floresta, nos faz tomar o espaço “como 

um instrumento de análise para a alma humana” (BACHELARD, 1993, p. 20). Agregando 

literatura, filosofia e psicologia, Bachelard, em A poética do espaço, nos possibilita uma 

outra leitura de imagem suscitada a partir de diversos espaços recorrentes na literatura
13

: 

casa, porão, sótão, cabana, gaveta, cofre, armário, ninho, concha e canto.  

Lemos a floresta como uma poética da casa, uma imagem da intimidade, do 

mergulho nas profundezas da alma, “espaços que pertencem os valores que marcam o 

homem em sua profundidade”. A imagem da casa (floresta) se transforma na “topografia 

íntima do personagem” (BACHELARD, 1993). A floresta, enquanto casa, é um lugar de 

                                                 
13

 Gaston Bachelard investigou as imagens a partir de textos literários ou de obras de artes. A imagem poética de 

Bachelard vem dos livros. Obras de escritores, poetas que se materializam em documentos (Poética positiva) capazes de, 

em seus devaneios impressos nas páginas em branco, despertarem no sujeito uma nova imagem, um outro devaneio. 

Estudos de inspiração bachelardianas encontram um terreno fértil de análise em outros objetos, a exemplo das imagens 

produzidas pelo cinema e televisão. 
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proteção e resguardo; como cabana, encontramos uma solidão centrada. Parece que essa 

última imagem (cabana/floresta) revela a consciência e sabedoria pela solidão e silêncio. É 

a intimidade do refúgio necessário para Mercy Lewis nascer como bruxa.  

Carvalho e Fontoura (2015a) nos mostram que a questão do „exílio‟ possui uma 

simbologia profunda dentro das tradições bruxas.  

A bruxa exilada é aquela que não se adaptou às correntes e às mordaças 

impostas pela sociedade profana (no caso de Mercy Lewis, literalmente) 

e encontrou na natureza (leia-se em si mesma) a sua morada. 

Encontrando-se consigo mesma, torna-se selvagem, ou mesmo um 

monstro aos olhos de quem não tem os olhos treinados. O bruxo exilado 

é aquele que morreu para o mundo superficial e limitado compartilhado 

por todos e que, por isso, vai embora para mergulhar no infinito de si 

mesmo. O feiticeiro marginal é aquele que é visto como um ignorante 

aos olhos comuns, mas como um sábio aos olhos dos deuses. 

(CARVALHO; FONTOURA, 2015a). 

 

A personagem Mercy Lewis evoca uma leitura de imagem que simboliza a figura 

daqueles que, “oprimidos por uma sociedade profana, encontram na Arte [da bruxaria] 

uma libertação” (CARVALHO; FONTOURA, 2015a).  

No último episódio da temporada, All Fall Down, Mercy encontra-se com outras 

crianças, também no meio da floresta, e diz: “Sou a Rainha da noite”. Aqui temos o ciclo 

de morte e nascimento no seu estágio final. Mercy tem consciência da sua nova vida, ela 

se percebe bruxa. A floresta representa sua casa/cabana, seu renascimento. É possível 

ainda uma leitura correspondente aos ecos de uma Aradia
14

 em Mercy Lewis. Foi uma 

bruxa toscana chamada Maddalena que supostamente forneceu o material para o livro para 

Charles Leland, Aradia: o evangelho das bruxas. Na obra desse folclorista americano, 

publicada na década de 1890, Aradia também é vista dessa forma, conforme descrita por 

Leland: uma salvadora, em plena Idade Média, que liberta os camponeses da escravidão 

da ordem vigente na época.  

No episódio Ashes, ashes, da primeira temporada, a personagem, no vale, conversa 

com seus „mortos‟. Chama todos os excluídos de seus „filhos‟. Tomando para si, por 

exemplo, uma criança não batizada e outra menina que teve um filho fruto de incesto, ela 

tem a compreensão de que é uma bruxa exilada e mãe de todos aqueles considerados 

„impuros‟. 

Conforme vemos no Evangelho de Leland, Aradia teria dito que seus 

adoradores deveriam „ser livres de toda escravidão‟ e que os ritos 

                                                 
14

 Leland (2016) afirma que a bruxaria é conhecida como la vecchia religione, ou antiga religião, sendo Diana a deusa e 

sua filha Aradia (ou Herodias) o Messias feminino,  seu nascimento, como desceu à terra e instituiu as bruxas e a 

bruxaria, retornando então aos ceús.  
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deveriam perdurar „até que morra o último dos opressores‟. Já a própria 

deusa Diana teria dito, antes de enviar sua filha à terra: „E vós que sois 

pobres e sofrem com a fome, e labutam em miséria, sofrendo também 

constantemente com a prisão; ainda assim tendes uma alma, e por vosso 

sofrimento sereis felizes no outro mundo, mas negativo é o destino de 

todos os que vos causam mal‟ (CARVALHO; FONTOURA, 2015a).  

 

Evidenciamos, também, na agora bruxa Mercy Lewis, a representação e a 

identificação com A Feiticeira do historiador Jules Michelet. A feiticeira de Michelet é a 

antítese da opressão. O historiador afere na figura da bruxa uma camponesa que, fazendo 

da sua „Arte‟ uma ferramenta de revolta, resistia contra a opressão de um “cristianismo 

violento, misógino e opressor” (CARVALHO; FONTOURA, 2015a). Aquelas mulheres 

que viviam sem o apoio da família patriarcal, especialmente do pai e do marido, assim 

como a personagem Mercy Lewis, tinham pouca influência e quase nenhuma proteção 

legal e social que garantissem reparação para eventuais injustiças que viessem a sofrer. 

Pobres e marginalizadas encontravam na feitiçaria, portanto, uma forma de resistência 

contra a „injustiça da sorte‟. E onde ela se encontra? indaga Michelet. “Nos lugares 

impossíveis, na floresta de silva, no pântano, onde o espinheiro e o cardo enredados não 

permitem a passagem (2003, p.18). E continua: “Para ela, a floresta sem limites! O 

pântano dos horizontes longínquos! Para ela toda a terra, na convexidade da sua rica 

cercadura” (p.19). 

Concluímos, enfim, que a floresta, casa/cabana, enquanto imagem simbólica, 

confere um sentido de transmutação da personagem Mercy Lewis. Nesse espaço de 

proteção e recolhimento, mergulhada em sua intimidade, Mercy se torna uma bruxa. 

Enquanto uma bruxa exilada, toma consciência da sua condição e passa a operar na 

transgressão, em favor das vozes silenciadas e marginalizadas. Ela é ainda a imagem da 

regeneração. Palavra-chave dos desafios a serem enfrentados nos dias de hoje. “A urgente 

reforma da sociedade, da vida, da alma e do corpo incide na regeneração de Eros” 

(CARVALHO, 2017). Uma alma possuída de Eros, religa, integra e promove, como nos 

ensina Morin (2005), “o retorno às fontes cósmicas”.  

Imersa na natureza, cabe a personagem provocar em nossas mentes a formação de 

um outro imaginário que encontra abrigo na filosofia das feiticeiras, dos bruxos e dos 

pagãos contemporâneos. Testemunhas amáveis da mudança das estações e dos ciclos da 

vida revolvendo ao nosso redor, o ditado popular dos pagãos é: “cultuo o solo sobre o qual 

caminho” (GORI, 2016). Intitulam-se afirmadores da vida, regozijam por estarem vivos e 

fazerem parte da misteriosa e gloriosa teia da vida. A bruxaria, por outro lado, como uma 
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filosofia de vida, como uma arte, expõe de cara limpa, sem medo, sem preconceito, o seu 

amor pela Mãe Natureza, despertando o amor em nós e aprendendo a respeitar as pessoas, 

a vontade da natureza e, acima de tudo, a nós mesmos. 
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