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APRESENTAÇÃO ANAIS IV SEMANA INFERNAL 
 

“Tudo em que se pode crer é imagem da verdade” 

 
Provérbios do Inferno, William Blake1

 

 
Com grande satisfação apresentamos os Anais da IV Semana Infernal, 

realizada entre os dias 19 e 21 de Outubro de 2021, gratuitamente, fruto do trabalho 

conjunto do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais MERIDIANUM (UFSC), do 

Grupo de História Medieval e Renascentista VIRTÙ (UFSM) e do Laboratório de 

Pesquisas  e  Estudos  em  História  Medieval  LAPEHME  (UNIPAMPA),  tendo  a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como anfitriã. Devido à pandemia 

de Covid-19, o evento ocorreu em ambiente virtual e está todo disponível para 

assistir no canal Meridianum UFSC no Youtube. Como temática desta edição, 

escolhemos O Inferno e Outros Espaços Sobrenaturais e contamos com a 

participação de seis palestrantes (Profa. Dra. Adriana Vidotte/UFG; Prof. Dr. Daniel 

Lula Costa/UNESPAR; Dr. Cássio de Araújo Duarte/MAE-USP; Profa. Dra. Aline da 

Silveira  e  Prof.  Dr.  João  Eduardo  Pinto  Basto  Lupi/UFSC e  Profa.  Dra.  Tamara 

Quírico/UERJ), doze Mesas Temáticas com em torno de 80 comunicações e mais 

de 700 inscritos como Ouvintes. 

 

Neste livro de Anais, apresentamos vinte e seis textos de comunicações, 

que enriqueceram o evento com a exposição de suas pesquisas. A publicação da 

presente obra colabora para a promoção e divulgação de uma relevante e 

interessante área de investigação histórica, mas ainda pouco explorada em nosso 

meio acadêmico, talvez, porque ainda haja preconceitos em relação a pesquisas 

que se ocupam de religiosidades e representações consideradas marginais. Os 

textos observam a magia, a bruxaria, a feitiçaria e grupos marginais demonizados 

em diferentes temporalidades e abordagens. As representações do Inferno, e de 

outros espaços sobrenaturais, são analisadas a partir de fontes imagéticas, 

literárias, cinematográficas, da Arte Contemporânea e da Arte Pop. A diversidade 

temática, aqui exposta, permitirá aos leitores uma perspectiva abrangente, rica e 

dinâmica sobre um campo de estudo histórico, que desvela aspectos 

fundamentais do imaginário sobre culpa, medo, moralidade, pecado, punição, 

salvação, (i)mortalidade, sagrado e profano, bem e mal. 

 

É perceptível que a cada edição do evento, cresce o número de 

pesquisadoras e pesquisadores, bem como o volume da audiência. Entendemos 

que a Semana Infernal supre uma carência, bem como uma demanda, da 

comunidade acadêmica por oportunidades de refletir sobre esses objetos por 

vezes tidos como marginais, como também que os mesmos oferecem um viés de 

interpretação das sociedades humanas fundamentais para compreendê-las. 

 
 

1 BLAKE, William. Provérbios do Inferno. In:  . O MaĞrimônio do Céu e do Inferno e o 

Livro deThel. São Paulo: Editora Iluminuras, 1995, p. 27. 



Natural e supernatural, profano e sagrado são, portanto, dimensões fundamentais 

para o entendimento da experiência humana. Negligenciar-lhes é obstaculizar 

uma análise mais holística dos fenômenos históricos. 

 

O alto número de adesão à participação no evento mostra-nos dois pontos 

importantes a considerar. Primeiro, a importância de tornar os eventos acadêmicos 

mais acessíveis ao público discente e não acadêmico. O Segundo ponto é o 

crescente interesse por essas temáticas e o potencial aberto com espaços de 

divulgação e discussão de pesquisas como a Semana Infernal. Com o evento e a 

publicação de Anais, objetivamos a criação de um ambiente de encontro, interação 

e trocas entre pesquisadores, docentes e discentes e público em geral interessado. 

Essas iniciativas propõem o diálogo e a interação entre distintas áreas de 

conhecimento, que buscam compreender a importância do que atualmente 

costumamos definir como Sobrenatural e que está presente em todas as culturas 

através do tempo. 

 

Aproveitamos este momento de apresentação dos Anais para agradecer 

nossas convidadas e nossos convidados palestrantes que iluminaram as noites do 

evento infernal. Também agradecemos a toda a equipe integrada das comissões, 

formada a partir do trabalho conjunto dos três laboratórios de pesquisa das três 

universidades federais envolvidas na organização, como mencionado antes, o 

LAPEHME (Unipampa), o VirĞù (UFSM) e o Meridianum (UFSC), fulgurando uma 

bela “triquetra mágica”. Sem o comprometimento, empenho e dedicação dos 

discentes, docentes e participantes na IV Semana Infernal, o evento e a publicação 

dos resumos e desta coleção de textos não teriam sido realizados com tanta 

excelência. 

 

Que essa parceria cresça em colaboração, solidariedade, força e dê muitos 

frutos, pois “uma só ideia impregna uma imensidão”2. 

 

Até a próxima Semana Infernal! 

 
 

Dr. Prof. Edison Cruxen (UNIPAMPA) 

 
Dr. Prof. Francisco de Paula Souza de Mendonça Junior (UFSM) 

Dra. Profa. Aline Dias da Silveira (UFSC) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 idem opus cit. 
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Atenciosamente, 
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AS REPRESENTAÇÕES DE HADES E DO INFERNO EM FÚRIA 

DE TITÃS(2010) E FÚRIA DE TITÃS 2 (2012) 

 
Abner Alexandre Nogueira1 

 
Resumo: Apesar da mitologia grega referir ao deus Hades como soberano do submundo, as 

leituras cristãs o identificaram como uma figura diabólica e infernal. Tais reminiscências podem 

ser percebidas na caracterização de Hades nos filmes Fúria de Titãs (2010) e sua sequência, 

Fúria de Titãs 2 (2012), assim como a menção e representação do submundo comoinfernal. 

Nesse sentido, a presente comunicação pretende elencar essas representações eanalisá-las como 

produtoras ou mantenedoras de uma cultura histórica largamente aceita nas narrativas não- 

profissionais sobre a mitologia grega: Hades como figura maléfica que habita osubmundo com 

características do inferno cristão. A metodologia utilizada parte da semiótica cinematográfica de 

Christian Metz e de Roland Barthes. 

 

Palavras-chave: Hades; Fúria de Titãs; Cinema; Mitologia Grega; Épico. 

 
Introdução: um debate preliminar 

 
 

Analisando as representações da figura de Hades e do submundo nos filmes Fúria de 

Titãs (2010) e Fúria de Titãs 2 (2012), percebe-se a manutenção de uma cultura histórica2 

amplamente difundida na construção dessas narrativas fílmicas. Apesar de ambos os filmes 

não contarem com historiadores profissionais, essas narrativas estabelecem uma determinada 

visão acerca do passado, em específico sobre o mundo mítico dos gregos antigos, sob o 

cenário do mundo grego antigo, atingindo milhares de espectadores. Portanto, os filmes 

produzem um discurso histórico dentro do campo cinematográfico e da cultura histórica, em 

uma teia de relações promovendo uma narrativa histórica fílmica em seu produto final, o 

filme. 

Entender a narrativa histórica fílmica, a partir dos debates desenvolvidos por Robert 

Rosenstone (1998, 2002) e Natalie Zemon Davis (2000), leva a compreender não como 

 

 
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UNESP; Orientadora: Andrea Lúcia 
Dorini de Oliveira Carvalho Rossi; abner.nogueira@unesp.br 
2 Por cultura histórica compreende-se por “uma categoria de análise que permite compreender a 
produção e usos da história no espaço público na sociedade atual” (SCHMIDT, 2014, p.33). Por sua 
vez é ligado ao conceito de consciência histórica, definida por Rüsen “[pela totalidade] das operações 
mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e 
de si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo” (2001, 
p. 57). 

mailto:abner.nogueira@unesp.br
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narrativas concorrentes ao dos historiadores profissionais, mas um outro modo de se falar do 

passado, com características próprias do campo cinematográfico. Os filmes em questão, por 

não promoverem um debate com obras profissionais, não ter uma fonte clara, mas apreender 

de forma geral os mitos gregos que estão no imaginário social, construóem narrativas 

históricas fílmicas e não narrativas historiográficas3. 

Essas narrativas históricas fílmicas promovem um debate com a cultura histórica, 

como será demonstrado, principalmente de visões cristãs sobre o submundo e seu soberano, o 

Hades, e promovem um conhecimento histórico sobre o passado, mais ligado ao presente da 

produção do que com o debate profissional relativo ao passado. 

Cabe considerar ainda, que Fúria de Titãs (2010) é um remake da versão   homônima 

de 1981, de certa forma uma adaptação e, conforme analisado por Nogueira (2020), deve ser 

encarada a partir das relações entre obra original e obra adaptada nos diálogos com a 

sociedade em que a obra é produzida e na intertextualidade, compreendendo adaptação como 

adaptada (ou não) ao ambiente em que ela é realizada/exibida e não na questão de 

fidelidade/distanciamento da obra original4. 

Já Fúria de Titãs 2 (2012) é uma sequência de Fúria de Titãs (2010), que previa um 

terceiro filme que, devido ao fracasso de crítica e apresentado uma bilheteria mediana, não foi 

realizado. O primeiro filme narra as aventuras de Perseu para se vingar de Hades que matou 

sua família, para isso ele vai atrás das bruxas que sabem como derrotar o Kraken, monstro 

marinho feito da carne de Hades, uma vez derrotando-o, o deus seria enfraquecido podendo 

ser atingido pelo herói. As bruxas revelam que o olhar da Medusa, que vive no submundo, e é 

a única capaz de destruir o Kraken, petrificando-o. Junto com um grupo de aliados, Perseu 

parte para a jornada derrotando os monstros em seu caminho e, por fim, salvando a princesa 

Andrômeda que seria sacrificada ao monstro marinho. 

Já a sequência, conta a história da queda dos deuses. Sem as preces humanas, os 

deuses começam a perder seus poderes e a morrerem. Hades junto com Ares traem Zeus 

aprisionando-o no Tártaro e o poder do deus revive o titã Cronos. Perseu parte para salvar seu 

pai, Zeus libertando-o com a ajuda de Hades, que volta atrás, mas tarde de mais, pois Cronos 

 
 

 
3 Por narrativas historiográficas compreende-se narrativas, profissionais ou não, que buscam dialogar 
com o campo historiográfico, com análise e discussão das fontes para a produção da narrativa, no 
caso as narrativas fílmicas. 
4 Sobre o conceito de adaptação ver em: BORTOLOTTI; HUTCHEON, 2007; SBRISSA, 2012 e 
NOGUEIRA, 2020. 
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revive. Em uma batalha final, Hades, Zeus e Perseu derrotam o titã e o único deus que 

permanece vivo é Hades, mas sem poderes. 

A fim de compreender como os filmes promovem o conhecimento histórico sobre o 

submundo e a figura de Hades, primeiro será apresentada algumas visões desses na mitologia 

grega, passando pelo sincretismo cristão do mal e do inferno para então analisar tais 

representações através da metodologia de Christian Metz (1972) e da semiologia de Roland 

Barthes (2001). 

 
A figura de Hades e do Submundo: 

 
 

Considerando que a mitologia grega foi composta por diferentes versões orais5 que 

possuiam especificidades de acordo com o tempo e local em que eram cantadas e que, em 

dado momento, foram fixadas em narrativas textuais, não é possível considerar uma única 

narrativa mítica sobre um determinado assunto. Contudo, em linhas gerais, o historiador 

Pierre Grimal descreve Hades como o deus dos mortos, mas não da morte, era o senhor dos 

mortos e comandava toda a região que os mortos moravam, devidido em Campos Elíseos e 

Tártaro. Para os gregos não havia uma distinção dual: paraíso e inferno, recompensa e 

punição, mas um único local, morada dos mortos, com locais melhores e outros piores. 

A figura de Hades raramente aparece nos mitos, com exceção do rapto de Persérfone, 

ligada às estações ou quando Herácles adentra ao submundo, enfrenta-o e derrota-o. Sua 

ausência se dá pelo temor que se tinha dessa divindade pois: “Geralmente, Hades, cujo nome 

significa ‘o Invisível’, não era nomeado, pois temia-se que, invocando-o, se provocasse a sua 

cólera. Por isso, designava-se através de eufemismos” (GRIMAL, 2005, p.189). Assim, para o 

presente estudo, considera-se apenas esses elementos, mas que, em pesquisas futuras, exige-se 

que a análise da figura de Hades seja aprofundada através da cultura material para uma maior 

compreensão desse para a sociedade grega antiga. 

A cultura histórica acerca dessas figuras é amplamente influenciada pelo sincretismo 

cristão de mal, inferno e figuras diabólicas. Não se pretende aqui fazer um estudo de longa 

duração, mas tal sincretismo é observado no Livro do Apocalipse, atribuído ao apóstolo João 

em que se diz: 

 

 
5 Sobre as discussões acerca da mitologia grega ver: BRANDÃO, 1986-87; CAMPBELL, 1994; 2007; 
GRIMAL, 2013; VERNANT, 1999; 2006; 2008; 2010; e VEYNE, 1983. 
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11Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a 

terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. 12Vi então os mortos, 

grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi 

aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua 

conduta, a partir do que estava escrito nos livros. 13O mar devolveu os 

mortos que nele jaziam, a Morte e o Hades entregaram os mortos que neles 

estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. 14A Morte e o Hades 

foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte: o lago de 

fogo. 15E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado 

no lago de fogo”. (Ap, 20, 11-15, Bíblia de Jerusalém). 

 

No trecho bíblico nota-se a figura da Morte e de Hades de forma aproximada e tendo 

os seus domínios entregues para o julgamento, conforme a conduta de cada morto. Por fim, 

ambos são lançados ao lago de fogo, junto com os demais condenados. Hades perde seu 

domínio para o deus cristão e é condenado ao que se tornaria o inferno (lago de fogo). 

Percebe-se uma reapropriação, a partir da lógica dualística e cristã (cf. LE GOFF, 1981; 

RIZO, 2013; PINCINATO, 2015), não apenas da figura de Hades e do submundo grego, mas 

de diversas outras mitologias que estavam em contato com a religião cristã, “[e]m suma, o 

Inferno cristão pode ser compreendido como um produto sincrético de diferentes sociedades, 

cujo imaginário resulta de uma construção histórica e religiosa de significativo” (PRILLA, 

2020, p. 98). 

Tais elementos podem ser percebidos em ambos os filmes que possuem uma estrutura 

narrativa dualística: Perseu como figura de libertação e Hades como figura de maldade; as 

representações do submundo sempre com fogo, lava vulcânica, gritos e gemidos. É 

interessante perceber que o filme de 1981 é Poseidon o criador do monstro Kraken e o deuses 

vivem sempre no Olimpo, interagindo com o mundo humano através de estátuas, reflexos no 

escudo, etc. Diferente dos filmes de 2010 e 2012, cujas divindades descem ao mundo 

humano, atacam, amaldiçoam, conversam e lutam com e contra os humanos. 

Antes de passar para a análise de alguns trechos dos filmes sob essa perspectiva, 

passa-se a descrever a metodologia sintagmática de Metz para a divisão da fonte fílmica e a 

semiologia de Barthes para a compreensão da narrativa/linguagem mítica. 

 
Divisão Sintagmática de Christan Metz, a Linguagem e a Narrativa Mítica de Roland 

Barthes: 

 
Para uma melhor compreensão da fonte fílmica, se faz necessário entender a dinâmica 

que é inerente a ela: o filme é composto por imagens-movimento que unem quadros e planos 

através da montagem formando um todo coeso. Segundo Metz (1972), o audiovisual possui 
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uma linguagem própria, a linguagem cinematográfica, que é construída através das menores 

unidades, os sintagmas. Para o teórico, as menores unidades não podem ser os quadros uma 

vez que a essência do cinema é o movimento, devendo considerar, portanto, os sintagmas 

como as menores unidades, mas extremamente complexas. Um sintagma pode ser uma únida 

tomada, chamado de Plano Autônomo, ou vários planos que possuem um significado global a 

partir de um conjunto de enunciados distintos, por exemplo: luminosidade, objetos, cenário, 

vestuário, atores, trilha sonora, falas, ruídos, etc. 

Dessa forma, Metz (1972) define procedimentos para proceder a divisão sintagmática6 

que considere o filme em seus aspectos narrativos, da imagem-movimento, permitindo 

seccionar e analisar o filme em seus componentes, já que o filme nada mais é que uma 

linguagem composta por diversos sintagmas. Portanto, nas análises que se seguem, serão 

considerados os quadros como representação do sintagma, uma vez que é impossível 

transladar o movimento para o papel. 

Para analisar as representações míticas dos filmes, os conceitos de linguagem mítica e 

narrativa mítica, definidos por Roland Barthes (2001), são essenciais. Ambos os filmes 

constróem sua narrativa no mundo mítico, a partir de uma ambientação com elementos da 

cultura antiga, narrando os mitos de Perseu, da Medusa, de Andrômeda, de Zeus e Hades, 

portanto, uma narrativa mítica. Contudo, sendo construído no presente e para a sociedade 

contemporânea, há também diversos mitos do tempo presente que são parasitários a narrativa 

mítica, que são percebidos através da linguagem mítica presente na construção da narrativa 

mítica. 

Para Barthes (2001), a linguagem mítica se insere no interior da narrativa, uma vez 

que os mitos são naturalizados e refletem a sociedade que produz/recebe os mitos. Um 

exemplo descrito por Barthes (2001, p. 23-25) é de um jornal que descreve um escritor que 

em suas férias desce o rio congo lendo Bossuet. O que em um primeiro nível, o da narrativa, 

se conta um escritor de férias, no segundo nível, da linguagem mítica, se revela a percpeção 

que a sociedade tem de um intelectual: mesmo em férias ele mantém seu ritmo de trabalho 

lendo um  livro, como que a qualquer momento a  Musa pudesse  inspirá-lo  a retomar o 

 
 

 
6 Metz define oito tipos sintagmáticos sendo: Plano Autônomo, Sintagma Paralelo, Sintagma em 
Feixe, Sintagma Descritivo, Sintagma Alternado, Sintagma Narrativo Linear Contínuo ou Cena, 
Sequência Habitual e Sequência em Episódios (1972, p. 129-170). Para a divisão sintagmática de 
Fúria de Titãs (2010), ver NOGUEIRA, 2020. A divisão sintagmática de Fúria de Titãs 2 (2012) ainda 
está em construção como parte da pesquisa de doutorado do autor. 
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trabalho de escritor. Portanto, segundo Barthes, nesse exemplo temos o mito da sociedade 

burguesa francesa sobre o escritor. 

Nos filmes aqui analisados, o nível da narrativa já é mítico (o mundo mítico dos 

gregos antigos), que por sua vez é permeado pela linguagem mítica, com os mitos da 

sociedade atual: o mito de Hades como mal, do submundo como inferno, do mito feminino 

das figuras da princesa Andrômeda ou da personagem Io, do soldado, etc. Defende-se que é 

nessa mistura de narrativa mítica e linguagem mítica que a construção do conhecimento 

histórico se dá e se propaga pela cultura histórica: os elementos do passado e do presente se 

misturam em uma única tessitura nas fontes fílmicas. 

 
Análise de algumas representações de Hades e do Submundo em Fúria de Titãs (2010) e 

Fúria de Titãs 2 (2012): 

 
 

Selecionando alguns sintagmas para analisar a representação de Hades em Fúria de 

Titãs (2010) que são: a primeira aparição de Hades; Hades vai até o Olimpo e conversa com 

Zeus e no filme Fúria de Titãs 2 (2012) Hades recebe seus irmãos no submundo. 

Hades tem sua primeira aparição em Fúria de Titãs (2010) no momento que Perseu, 

seus pais e irmã estão em um barco de pesca indo oferecer uma coroa de flores para uma 

gigantesca estátua de Zeus. A estátua está sendo derrubada por soldados de Argos que buscam 

destronar os deuses e proclamar a era dos homens. Hades aparece matando todos os soldados 

e ao ver o barco se precipta em uma nuvem de fumaça e fogo, o barco vira com a família 

adotiva de Perseu, matando-a afogada. Na cena perecebe-se um Hades imponente, com vestes 

escura, seu rosto está escurecido e cercado por uma nuvem escura, aparentando asas com 

traços incandesentes que lembram o fogo. Destaca-se aqui o esteriótipo e o mito da figura 

maligna que é enegrecida, tomada pelo mal, um mito ainda difundido nos dias atuais com 

conotações racistas e observadas em diferentes obras. No sintagma, percebe-se uma tomada 

de baixo para cima, não apenas denotando a posição de Perseu e sua família olhando o deus 

no céu, mas também o poder da divindade sobre a humanidade. 

Se na primeira aparição do deus frente ao herói denota-se um Hades poderoso e 

maligno, no sintagma seguinte, quando Hades vai até o Olimpo e conversa com Zeus, 

percebe-se o contrário: um Hades corcunda e, dessa vez, é ele quem olha para cima, em 

direção a Zeus, seu rosto está mais pálido revelando um contraste com os demais deuses. Uma 

vez que Hades derrotou os soldados e matou a família de Perseu, ele vai até o Olimpo discutir 

que é a hora dos deuses ensinarem uma lição aos humanos que atacam as estátuas e templos 
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dos deuses. Zeus após hesitar aceita e Hades é quem vai castigar. Dessa forma, além da 

estética de Hades ligada às trevas, ao mal, sua própria função é assim caracterizada: Zeus, 

deus dos deuses é quem determina e Hades é quem castiga. Imagem que é reforçada pela 

estética de Zeus com armadura reluzente, limpa, uma figura imponente e ereta, assim como 

dos demais deuses ali presentes, contrastando com a figura de Hades. 

Já no filme Fúria de Titãs 2 (2012), percebemos um Zeus e um Poseidon não com 

armaduras completas, como no filme anterior, mas uma vestimenta mais simples, sendo uma 

túnica branca e algumas peças de armadura em contraste com Hades com roupas pretas e aqui 

ele não é escurecido. Nesse sintagma Hades convidou os irmãos para o submundo para 

supostamente restaurar a prisão do Tártaro, onde Cronos está preso. Contudo, junto com Ares, 

ele trai os irmãos, matando Poseidon e prendendo Zeus, para que da sua energia passe para o 

Titã Cronus restaurando suas forças e permitindo que ele se levante. Além do filme contar 

com outra equipe na direção/produção, Hades possui uma outra conotação: aqui os deuses 

todos estão se extinguindo, e, apesar da traição, Hades irá se redimir ao, no final do filme, 

libertar e lutar lado a lado com Zeus. 

Passando para as representações do submundo em Fúria de Titãs (2010), analisamos a 

entrada para o Mundo Inferior e o Covil da Medusa, e em Fúria de Titãs 2 (2012) com o 

Tártaro (que no filme torna-se uma espécie de prisão) e o figura de Cronus acorrentado no 

Tártaro. 

Em ambos os filmes o Submundo, seja dito como Mundo Inferior (em 2010) ou no 

Tártaro (em 2012), são retratados como lugares cheio de fogo, fumaça, tendo uma 

sonorização com gritos de tortura ou almas agonizando. No interior do Submundo, em ambos 

os filmes, percebe-se estruturas clássicas em ruínas podendo conotar dois sentidos: no 

submundo tudo está em ruína, a sociedade que ali vive está em decadência, ou, prenunciando 

a ruína grega com o porvir histórico. De todo modo as características de fogo e lugar de 

castigo permanecem nas cenas perpetuando o imaginário do mal e do inferno pela tradição 

cristã. 

 
Considerações 

 
 

O presente texto surgiu de inquetações provocadas pela temática do evento, IV 

Semana Infernal: o inferno e outros espaços sobrenaturais e dos objetos de estudo, Furia de 

Titãs (2010) e Fúria de Titãs (2012). Os espaços descritos nos filmes e, principalmente a 

figura de Hades, facilmente pode ser compara aos demônios e ao inferno, sincretismo 
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promovido com o advento do cristianismo sobre as mitologias ditas pagãs. Abre-se aqui um 

caminho investigativo sobre os filmes de tamática da mitologia grega e suas concepções de 

submundo, cabendo uma maior e mais detalhada investigação relacionando os filmes com 

seus contextos, sociedade produtora/receptora e estudos de inter-discursos, pois não apenas 

com filmes, mas diversos outros produtos tais obras dialogam e constróem suas narrativas. 

As metodologias utilizadas garantem uma maior segurança em analisar partes 

específicas do filme, faltando ainda uma análise pormenorizada dos diversos elementos que 

promovem a significação de cada sintagma e como este se relaciona com os outros sintagmas 

formando a narrativa fílmica. Já na parte da narrativa mítica e da linguagem mítica, abre-se 

um campo muito furtífero para compreender como o filme simultaneamente fala do passado e 

do presente, gerando, algumas vezes, uma leitura naturalizada pelo espectador que aquele é o 

mundo antigo. Cabe ao semiólogo, conforme defendido por Barthes (2001) desmitificar a 

linguagem mítica promovendo uma leitura crítica que separe a narrativa dos mitos presentes. 

Por fim, que a geografia mítica possa ser melhor estudada e compreendida com as 

fontes materiais, permitindo uma maior compreensão desse universo rico de significado e 

desmistificando-o como uma outra conceção de submundo, de pós-vida e não de um espaço 

infernal apropriado pela mitologia cristã e transmitida ao longo dos séculos pela cultura 

histórica, pelo imaginário e, no presnete caso, reforçada pela cultura cinematográfica. 
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A BRUXA SOBREVIVENTE 

 

Amanda Gudin Paiva Maia1 

 

Resumo: As imagens dos livros sobre bruxaria diabólica europeia “De Lamiis et phitonicis 

mulieribus” (1489), “Compendium Maleficarum” (1608), e “La Sorcière” (1862, ed. 1911) são 

as fontes da pesquisa de Mestrado apresentada na IV Semana Infernal na comunicação “A 

Bruxa Sobrevivente”. Neste artigo, expusemos rapidamente essas três obras e a tradição de 

manuais inquisitoriais e tratados de demonologia e bruxaria na qual estão inseridas, assim como 

sua relação com o imaginário popular sobre as bruxas. Também apresentamos o Atlas 

Mnemosyne de Aby Warburg e nossa proposta de montagem de um atlas autoral na nossa 

dissertação. 

 

Palavras-chave: História da Arte; Livros de Bruxaria; Atlas Mnemosyne. 

 
Introdução 

 
O presente artigo se baseia na comunicação “A Bruxa Sobrevivente” apresentada na IV 

Semana Infernal e referente à pesquisa de Mestrado em andamento, que vem sendo realizada 

no Programa de Pós Graduação em História da UFSC, na linha de História da Arte. Como 

fontes da pesquisa estão as imagens de três livros sobre bruxaria, publicados do final do século 

XV até o início do século XX - “De Lamiis et phitonicis mulieribus” (1489), “Compendium 

Maleficarum” (1608), e “La Sorcière” (1862, ed. 1911). A escolha de trabalhar com livros sobre 

bruxaria se deu pela possibilidade de examinar como esses conteúdos textuais foram se 

disseminando na Europa e influenciaram na caracterização, acusação e execução de pessoas (de 

maneira geral, em sua maioria mulheres) consideradas bruxas; e, mais importante ainda para 

nós, a proposta de utilizar livros que fossem ilustrados foi feita por questionar como essas 

imagens presentificaram e montaram a figura da bruxa existente no imaginário popular, e como 

essas imagens sobreviveram nos tempos. 

Foram determinados estes três livros em específico por suas contribuições e relevância 

para História da bruxaria diabólica europeia, assim como pelo fato de que cada um deles foi 

publicado em períodos significativos - “De Lamiis et phitonicis mulieribus” foi o primeiro 

manual ilustrado de bruxaria, publicado na fase preludial do fenômeno conhecido como caça 

às bruxas; “Compendium Maleficarum” foi um relevante tratado demonologia e bruxaria 

 
 

1 Mestranda no PPGH – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Orietadora: Prof.ª Dr.ª 
Daniela Queiroz Campos; amandagpmaia@gmail.com 
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ilustrado publicado em meados do período de ápice desta perseguição; e “La Sorcière” foi o 

primeiro livro a defender uma proposta de reinterpretação romântica da bruxaria e das bruxas, 

ilustrado algumas décadas depois de sua primeira edição. 

O imaginário popular da figura da bruxa diabólica e das práticas de bruxaria foi se 

formando e sobrevivendo ao longo dos tempos, como indicam os historiadores Brooks 

Alexander e Jeffrey Russell: 

 
As histórias populares, assim como os sonhos, expressam as preocupações do 

inconsciente em símbolos; o significado da figura da bruxa, como o de 

qualquer símbolo, varia com a história. Geralmente, porém, ela representa 

uma força natural elementar detentora de enormes e inesperados poderes 

contra os quais uma pessoa normal é incapaz de se preparar ou defender, uma 

força não necessariamente maléfica, mas tão alheia e remota ao mundo dos 

homens que constitui uma ameaça a ordem social, ética e até física do cosmo. 

Essa maneira de retratar a bruxa é muito antiga, [ela] não é uma simples 

feiticeira, nem uma demonólatra, nem uma pagã. É uma presença hostil 

oriunda de outro mundo. [O que] ajuda a explicar o excesso de ódio e o medo 

acumulados durante a caça às bruxas. (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, pp. 

64-65) 

 

Tendo isso em vista, no cenário europeu na transição da Idade Média para a Moderna, 

esse imaginário foi ganhando traços mais definidos conforme o aumento das acusações de 

bruxaria e da produção e circulação não só de textos sobre o tema, mas também de imagens - o 

foco do nosso trabalho. Uma quantidade considerável dos livros que foram publicados e 

difundidos nesse período foram os tratados de demonologia e bruxaria e os manuais 

inquisitoriais. 

 
Manuais inquisitoriais e tratados de demologia e bruxaria 

 
 

Com o advento da imprensa, manuais de inquisidores assim como tratados de 

demonologia e livros sobre práticas de bruxaria aumentaram em número de obras e de edições, 

aumentando também sua circulação em território e abrangendo maior público. Segundo 

Delumeau, foi ao longo do século XV que "aumentam os processos de feitiçaria e os tratados 

que a condenam, com uma interação de uns sobre os outros. Pois as obras teóricas impulsionam 

as perseguições, mas inversamente são alimentadas pela experiência dos juízes" 

(DELUMEAU, 1989, p. 526). O historiador completa comparando as 13 obras publicadas entre 

os anos 1320 e 1420 com as 28 entre 1435 e 1486 - essas duas últimas datas correspondem às 

publicações de duas obras importantes, como veremos a seguir - e constatando que a aversão à 
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mulher e sua ligação com Satã foram "sobretudo difundid[as] como nunca anteriormente, 

graças à imprensa" (DELUMEAU, 1989, p. 462), ainda que 

 
Naturalmente, os pregadores não faziam senão explorar e distribuir 

amplamente com a ajuda do jogo oratório uma doutrina estabelecida havia 

muito tempo por doutas obras. Mas estas, por sua vez, conquistaram um novo 

prestígio graças à imprensa que contribuiu para oprimir a mulher ao mesmo 

tempo em que reforçava o ódio ao judeu e o temor do fim do mundo. 

(DELUMEAU, 1989, p. 480) 

 

Inscritos nesta tradição de obras sobre esta temática, quatro tratados se destacam por 

sua relevância e presença na bibliografia, e serão brevemente expostos aqui. São eles: o “Canon 

Episcopi” (906), o “De planctu ecclesiae” (1330), o “Formicarius” (1435) e o “Malleus 

Maleficarum” (1486). O “Canon Episcopi” pode ser considerado “o mais importante 

documento legal da Alta Idade Média relacionado com a bruxaria” (RUSSELL; 

ALEXANDER, 2019, p. 71). Apesar de ter contribuído na formação do imaginário sobre os 

sabás e na relação entre bruxaria e certos costumes pagãos, o livro, que “indica que a crença 

nesses estranhos fenômenos estava bastante disseminada, e [cuja] influência ajudou a propagá- 

los ainda mais”, não considerava que as práticas de bruxaria eram de fato reais e defendia que 

“tudo isso acontece somente no espírito, mas as pessoas sem fé acreditam que tais coisas 

aconteçam também no corpo” (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 72). 

Por volta do ano de 1330, o franciscano Alvaro Pelayo escreveu o “De planctu 

ecclesiae”. Suas edições circularam por boa parte da Europa e entre clérigos pregadores, de 

forma que seu conteúdo foi amplamente difundido entre os fiéis. Conteúdo este que é 

explicitamente pejorativo às mulheres, sendo “talvez o documento maior da hostilidade clerical 

à mulher” (DELUMEAU, 1989, p. 481). Condenando o gênero feminino por sua sexualidade 

traiçoeira e selvagem, seu domínio de ervas e poções abortivas e esterilizantes, sua perversidade 

e nocividade ao gênero masculino, entre outros “vícios” inerentes às mulheres, o livro deu um 

passo a mais na tradição literária misógina existente até então. 

O dominicano Johannes Nider escreveu o “Formicarius” entre 1435 e 1437. A obra, 

intitulada como comparação “entre as virtudes e os vícios dos homens e os costumes das 

formigas” (GINZBURG, 1991, n.p.), se refere, em seu quinto e último livro, à bruxaria. Suas 

descrições detalhadas dos encontros noturnos da seita maléfica da qual homens e mulheres 

faziam parte tiveram influência considerável no imaginário, dando um “passo decisivo na 

direção do sabá, com o desenhar-se da noção de uma ameaçadora seita de feiticeiros e bruxas” 

(GINZBURG, 1991, n.p.). Outra principal contribuição do “Formicarius” foi caracterizar a 
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bruxaria como uma prática relacionada ao gênero feminino, como a próxima obra também o 

fez. 

A bula Summis desiderantes affectibus, publicada em 1484 pelo papa Inocêncio VIII, 

concedeu poder e autonomia aos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger2, que 

publicaram, em 1486, o “Malleus Maleficarum”, considerado o “guia dos inquisidores até o 

final de sua atuação na caça às bruxas [...] sendo utilizado não somente nos países católicos, 

mas também nos que passaram pela Reforma e adotaram o protestantismo, e tanto por juízes 

eclesiásticos como por seculares” (LIEBEL, 2004, p. 27). Dividido em três partes, o “Martelo 

das Feiticeiras” 

 
contribuiu mais que nenhuma outra [obra] antes dela identificar a magia 

popular como uma forma de heresia, acrescentando assim um crime civil a um 

crime religioso e incitando os tribunais leigos à repressão. [...] anteriormente 

nunca se dissera com tanta clareza que a seita diabólica é essencialmente 

constituída de mulheres. E o caráter sistemático do livro, sua metodologia da 

investigação e do processo fizeram dele um instrumento de trabalho de 

primeira ordem para seus usuários. Tornou-se por excelência a obra de 

referência dos juízes na matéria; daí seu sucesso: catorze edições entre 1487 

e 1520, mais do que teve qualquer outra obra anterior ou posterior de 

demonologia. (DELUMEAU, 1989, p. 528) 

 

Sendo assim, “o Malleus tornou-se um dos mais influentes livros dentre os primeiros 

que foram impressos. Sua influência esmagou a tradição moderada que dominava a Igreja 

Católica até então” (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 102). E tal influência é perceptível 

em outras obras que seriam escritas nos anos, e até mesmo séculos, seguintes. 

 
“De Lamiis et phitonicis mulieribus” 

 
 

Cerca de dois anos após a publicação do “Malleus Maleficarum”, foi publicado em 1489 

o primeiro tratado de bruxaria ilustrado, o “De Lamiis et phitonicis mulieribus”3. Chegando até 

a ser impresso em edição conjunta com o “Malleus Maleficarum” por um certo período (SRSIC, 

2015), a obra foi escrita por Ulrich Molitor, um advogado da região tirolesa. Encomendado 

pelo patrono de Molitor, o Arquiduque da Áustria Sigismund, este tratado foi escrito “com o 

 

 
2 É consenso entre a bibliografia do assunto que a principal autoria foi de Kramer, enquanto Sprenger 
figurou mais enquanto um co-escritor. 
3 A tradução livre do título seria algo como “Sobre bruxas e adivinhas”. 
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intuito de explicar as realidades da bruxaria dentro da região tirolesa”4 (GHILIERI, 2015, p. 1). 

Construído em forma de diálogo (assim como o “Formicarius”) entre Molitor, Sigismund e 

Conrad Schatz, mentor de Molitor, a bibliografia especializada considera que as imagens do 

livro constam como uma “quarta voz” da obra (GHILIERI, 2015). Enquanto “Schatz representa 

a opinião crédula, que acredita em todos os rumores; Sigismund assume o papel do cético; e 

Molitor oferece um ponto de vista moderado, normalmente alinhado com o Arquiduque”, e 

enfim “conclui que toda bruxaria é uma ilusão causada pelo Diabo, e que todos seus efeitos são 

imaginários. Contudo, as imagens demonstram atos de bruxaria produzindo efeitos reais”5 

(SRSIC, 2016, pp. 3-4). Uma das possibilidades de justificativa para esse descompasso entre 

texto e imagem pode ser explicada pelo fato de que a autoria das imagens é desconhecida. Não 

se tem registro, na bibliografia disponível, de quem fez as xilogravuras da edição original, e 

uma suposição provável é que, quem quer que tenha sido o artista, tenha sido influenciado pelas 

figuras de bruxas e de bruxaria já presentes no imaginário da época. Essas imagens do livro, 

devido à sua grande circulação, ajudaram a consolidar a figura da bruxa, já que o “De 

Lamiis” “é indiscutivelmente um dos trabalhos mais significantes sobre teoria demonológica 

do início do período moderno, tanto por seu conteúdo quanto por sua aparência visual”6 

(GHILIERI, 2015, p. 5). 

 
“Compendium Maleficarum” 

 
 

Escrito em meados do período mais intenso da caça às bruxas - entre 1580 e 1630, época 

em que também aumentaram as publicações de tratados, apresentando uma relação de causa e 

efeito (LEVACK, 2006.) - em 1608, o frade milanês Francesco Maria Guaccio publicou o 

“Compendium Maleficarum”. A obra foi feita com o intuito de “fornecer a seus leitores 

 

4 Tradução nossa, do original “in order to explain the realities of witchcraft within the region of Tyrol.”  
(GHILIERI, 2015, p. 1). 
5 Tradução nossa do original “Schatz represents the credulous opinion, who believes in every rumor; 
Sigismund assumes the role of the skeptic; and Molitor offers a moderate viewpoint, often siding with 
the Archduke”; “Molitor concludes that all witchcraft is an illusion caused by the Devil, and that all of its 
effects are imaginary. However, the images depict acts of witchcraft producing real effects.” (SRSIC, 
2016, pp. 3-4). 
6 Tradução nossa, do original “De lamiis is arguably one of the most significant works on demonological 
theory in the early modern period, both in its content and its visual appearance.” (GHILIERI, 2015, p. 5). 
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informações necessárias para saberem das artimanhas dos demônios. O Compendium contém, 

não só informações a respeito das presumidas bruxas, mas também documentos judiciais e 

ilustrações”7 (D’ANGELO, 2011, p. 18). Das três obras estudadas em nossa dissertação, esta 

tem de longe menos trabalhos específicos sobre, além de ser criticada em boa parte de nossa 

bibliografia quanto à sua originalidade. Porém, o “Compendium Maleficarum” ainda sim é 

considerado como sendo o principal tratado de bruxaria italiano e um dos mais influentes na 

Europa. Um aspecto que o distingue das demais obras do estilo é o fato de tratar também de 

possessões e de outras “artimanhas” demoníacas, além da bruxaria, situando-a em um conjunto 

maior de efeitos causados pelo Diabo na Terra. Por esse motivo, a presença masculina é mais 

expressiva do que nos outros tratados, o que não impede o autor de concluir que seriam as 

mulheres as mais suscetíveis às armadilhas diabólicas. É notável também a grande quantidade 

de imagens presentes no livro - 21 imagens diferentes, algumas delas se repetindo, totalizando 

40 xilogravuras. Suas imagens, “assim como seu texto, descrevem detalhes do que ele 

compreendia como parte das atividades demoníacas das bruxas”8 (D’ANGELO, 2011, p. 41). 

 
“La Sorcière” 

 
 

Após o final da caça às bruxas, e a temática da bruxaria num geral ter sido deixada de 

lado, em meados do século XIX, o historiador francês Jules Michelet publicou “La Sorcière”, 

seu livro sobre a História da bruxaria. Dando uma interpretação até então inédita, Michelet 

defendeu que a bruxaria diabólica europeia teria sido uma expressão de rebeldia popular contra 

as opressões do feudalismo e do catolicismo, articulada como uma religião noturna secreta, 

inspirada no paganismo e com protagonismo feminino. Dividido em duas partes, o livro aborda 

primeiro uma reconstrução das experiências daquelas mulheres que originaram tal religião, para 

depois relatar vários casos de julgamentos da caça às bruxas. Esta proposta de Michelet já foi 

muito criticada por diversos historiadores, pois sua pesquisa histórica parece rasa e, no geral, 

seu trabalho carece de fundamentação em fontes; como Russell e Alexander explicitam que 

 

 
 

7 Tradução nossa, do original "provide its readers with the information required to inform themselves of 
the ways of the demons. The Compendium contains not only information concerning presumed witches, 
but also court documents and illustrations" (D’ANGELO, 2011, p. 18). 
8 Tradução nossa, do original "like his text, describe the intricate details of what he understood as being 
part of witches' demonic activities” (D’ANGELO, 2011, p. 41). 
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A abordagem de Michelet à sua temática era a essência do romantismo. O 

temperamento romântico considerava a própria paixão um emblema da 

verdade e a base para a percepção e a sabedoria. [...] Michelet projetava seu 

sentimento pessoal de virtude romântica e rebelde sobre as bruxas com uma 

contagiante indiferença aos fatos. Sua pesquisa foi [quase que nula]. 

(RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 183) 

 

Apesar das muitas - e válidas - críticas à “La Sorcière”, a obra é pioneira em caracterizar 

a bruxaria, e as bruxas, por um viés positivo, oferecendo uma releitura romântica do fenômeno, 

que inegavelmente iria influenciar muitos outros autores desde fins do século XIX, meados do 

XX e inclusive nos dias atuais. A obra foi tão relevante que até mesmo seus críticos reconhecem 

que 

 
Michelet foi o primeiro a propor o que finalmente se tornou um tema 

fundamental do movimento da bruxaria moderna – a noção de que a bruxaria 

medieval era uma persistência da religião pagã outrora perseguida pelo 

cristianismo e que representava a resistência da vida e da liberdade contra a 

tirania cultural da Igreja Católica. Esta ideia foi então adotada, adaptada e 

aplicada por sucessivos escritores e pensadores ao longo dos cem anos que se 

seguiram. (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 184) 

 

Originalmente não ilustrada, a obra recebeu, em 1911, uma edição ilustrada pelo artista 

francês Martin van Maële, conhecido por sua arte erótica. Infelizmente, não foi viável ter acesso 

à esta edição, nem à reedição de 1987. Porém, o acesso à uma edição digital mais recente, onde 

constam várias imagens, dentre elas algumas das originais de van Maële que serão utilizadas 

na dissertação, foi possível. 

 
Atlas Mnemosyne 

 
 

O historiador da arte alemão Aby Warburg, que viveu na transição do século XIX para 

o XX, na década de 1920 concebeu seu projeto conhecido como Atlas Mnemosyne, nome da 

deusa grega da memória, pois “[ele] viu imagens como quem assistia a um grande teatro da 

memória. Ele acreditou numa espécie de fio que ligasse imagens, de diferentes tempos e 

lugares, pela memória humana.” (QUEIROZ CAMPOS, 2017, p. 278). De 1924 até 1929, data 

de sua morte, ele criou através da teoria da montagem, com imagens e fragmentos, sua “história 

da arte sem palavras'' (QUEIROZ CAMPOS, 2017, p. 278). Em sua última versão, com o 

falecimento de Warburg, o Atlas era composto por 79 pranchas forradas com tecido preto, que 

exibiam imagens presas com alfinetes, de modo a possibilitar que fossem desmontadas e 

montadas. 
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Entre todas estas articulações montadas, algo produz efeito sobre nosso 

conhecimento inteligível. As aproximações de diferentes tipos de imagens, de 

algum modo, produzem modificações sobre elas. Uma espécie de abertura em 

nossa memória, uma abertura em nosso olhar. [...] As imagens agrupadas 

naqueles painéis móveis – montadas e desmontadas – estão permeadas de 

anacronismos, encontros de temporalidades, sobrevivências. (QUEIROZ 

CAMPOS, 2017, pp. 272-273) 

 

Tendo em mente que “os historiadores ensaiam montar imagens para, se não buscar um 

passado histórico, melhor compreendê-lo” (QUEIROZ CAMPOS, 2017, p. 270), eis que temos 

“a bruxa sobrevivente”9. Trabalhada na dissertação através de um Atlas autoral, onde as 

imagens que ilustram os três livros fontes da nossa pesquisa, assim como outras imagens 

relacionadas, seriam montadas em paineis temáticos, sem linearidade cronológica. 

 
Considerações 

 
 

Neste artigo nos propusemos a abordar parte da nossa pesquisa de mestrado, que foi 

apresentada na comunicação “A Bruxa Sobrevivente” apresentada na IV Semana Infernal. Para 

tanto, apresentamos os livros “De Lamiis et phitonicis mulieribus” (1489), “Compendium 

Maleficarum” (1608), e “La Sorcière” (1862, ed. 1911), cujas imagens nos servem de fonte, 

tendo antes exposto brevemente a tradição dos tratados demonológicos e sua relação com o 

imaginário popular da figura da bruxa diabólica e das práticas de bruxaria. Também 

introduzimos de forma sucinta o Atlas Mnemosyne do historiador da arte alemão Aby Warburg, 

e nossa proposta de montar nosso próprio Atlas na dissertação, com as imagens dos três livros 

e outras imagens relacionadas, e gostaríamos de finalizar mencionando que, embora aqui não 

tenha sido possível exibir as imagens das quais nos referimos, todas elas, assim como um de 

nossos paineis autorais, foram apresentados durante nossa comunicação no evento. 
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ENTRE O SUBMUNDO E O INFERNO: A REPRESENTAÇÃO DE 

ADES COMO ODIABO CRISTÃO NO CURTA A DEUSA DA 

PRIMAVERA 

 
 

Bianca Costi Farias1 

Cauana Harz2 

 
Resumo: De acordo com a mitologia grega, a deusa Perséfone foi raptada por Hades e levada 

ao submundo. Porém, no curta “A Deusa da Primavera” (Direção de Wilfred Jackson. Walt 

Disney Company Productions, 1934, 9 min) a criatura que a sequestra é o Diabo. Além disso, 

a deusa da primavera, como Perséfone é chamada nesse curta, é levada a um local que remete 

ao inferno, o que se difere do mundo subterrâneo grego. O objetivo da pesquisa é compreender 

como o período histórico no qual o curta foi produzido possa ter influenciado na escolha dos 

produtores em aproximar as figuras históricas e mitológicas de Hades e do Diabo. A pesquisa 

será desenvolvida a partir da análise da imagem de Hades no curta “Deusa da Primavera”, 

atentando para a representação diabólica (ligada ao imaginário cristão) do deus pagão do 

submundo. Deste modo, propõe-se perceber como o curta apresenta uma releitura do mito grego 

do rapto da deusa Perséfone a partir de uma ótica ligada ao imaginário cristão da época em que 

foi produzido, proporcionando assim, uma maior identificação e comoção por parte dos 

espectadores. 

Palavras-Chave: Hades; Diabo; A deusa da primavera; Walt Disney Studios; imagem; 

narrativa mítica. 

 

Introdução 

 
Emoção e identificação sempre foram palavras-chave para o sucesso das animações dos 

Estúdios Disney. Através de narrativas instigantes que se conectavam com os sentimentos dos 

espectadores, Walt Disney e sua equipe de animadores foram capazes de criar filmes e 

personagens cuja influência atravessa distâncias temporais e geracionais, fazendo-se populares 

até os dias de hoje entre públicos de diversas idades. 

O curta A Deusa da Primavera é um exemplo disso. Produzido em 1934, a animação 

retrata em nove minutos o mito grego do rapto de Perséfone por Hades, deus do submundo 

grego. Apesar do curta-metragem se tratar de uma adaptação de um mito de origem grega e 

pagã, em uma análise superficial já é possível perceber que há uma forte presença de elementos 

da religiosidade e imaginário cristão. Essas se dão principalmente no retrato da figura de Hades 

 

 

 

1 Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Orientadora: Profª Dra. Aline Dias 

da Silveira; biancacof@hotmail.com 
2 Graduanda pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Orientadora: Profª Dra. Aline Dias 
da Silveira; ca94harz@gmail.com 
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e do submundo, que, aqui, se aproximam muito mais da figura do Diabo e do inferno cristão do 

que do deus grego da morte. 

Se sabemos que as animações de Disney buscavam apresentar histórias que tivessem o 

intuito de instigar os sentimentos dos espectadores por meio da identificação com as obras, é 

possível que essa representação de um deus pagão com as vestes do Diabo objetivasse 

aproximar a obra do público, resultando em um sucesso e popularidade maior. 

 

A readaptação do rapto de Perséfone por Walt Disney 

 
A Deusa da Primavera faz parte de uma série de 75 curta-metragens da série Silly 

Symphonies, produzidas pela Walt Disney Productions entre 1929 e 1939. Por meio de 

animações narradas através da música, os curtas serviram como um laboratório de experimentos 

para os estúdios Disney, que os utilizaram para aplicar e testar novas técnicas de animação. Por 

este motivo, os curtas dessa série foram essenciais para o desenvolvimento dos futuros longa- 

metragem da Disney, que logo se tornaram grandes clássicos das animações. 

Um dos objetivos de Disney sempre foi a criação de narrativas que reverberassem entre 

os espectadores, apelando para seus sentimentos e culminando, assim, na sua popularidade. Por 

isso, histórias populares - como os contos dos Irmãos Grimm - foram largamente exploradas 

por Walt Disney e seus animadores, transformando-as em animações. Danielle Rotholi 

Balensifer e Elizabete Jaguaribe, ao analisarem o poder das animações em criar uma sensação 

de aproximação e encantamento com o público, identificaram que: 

As tentativas de Disney e sua forma de expressão sedimentam a teoria de que 

a animação está mais próxima da subjetividade humana do que os filmes 

verossimilhantes. Tal dedução é possível ao perceber-se a predileção em 

animar contos de fadas, mitos e animais personificados. (BALENSIFER; 

JAGUARIBE, 2012, p. 3) 

Do mesmo modo, os personagens que protagonizam as animações produzidas pelos 

Estúdios Disney também apresentavam características e peculiaridades que tinham como 

objetivo a identificação do espectador. Em A Deusa da Primavera, a protagonista feminina, 

além de representar a deusa Perséfone, também apresenta aspectos que a encaixam nos padrões 

esperados para as mulheres da época de lançamento do curta. Apresentando características 

como a feminilidade, gentileza, beleza física e uma certa passividade, a Deusa da Primavera 

serviu como um modelo para as futuras protagonistas dos clássicos da Disney - as populares 

princesas Branca de Neve, Cinderella e Aurora. 

A jornada destas personagens é, majoritariamente, rumo à maturidade. Tais mulheres 

partem de um estágio ligado à infância e à inocência, que é superado através dos diversos 
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desafios e complicações que enfrentam em suas trajetórias. Mais uma vez, é possível perceber 

aqui o esforço em criar narrativas que impactem os espectadores, por meio da jornada de 

desenvolvimento e maturação das protagonistas femininas. 

Jovens mulheres curiosas e femininas têm sido personagens centrais nos mitos 

da Disney desde o início. A Deusa da Primavera, no entanto, abre o caminho 

para a versão da Disney de uma das experiências arquetípicas centrais da 

humanidade: a donzela chegando a um conhecimento maduro de si mesma 

por meio de provações, trauma, tenacidade e ressurreição. (KOEHLER, 

2015).3 

Percebe-se, assim, que a construção da personagem da Deusa da Primavera neste curta 

teve como objetivo gerar identificação e emoção nos espectadores. Por isso, faz sentido pensar 

que a caracterização de Hades e do submundo neste curta também segue uma lógica similar. A 

releitura deste personagem e do mito do rapto de Perséfone sob uma roupagem cristã ajudam a 

tornar a narrativa e seus personagens mais familiares para o público, consequentemente 

aumentando seu sucesso e popularidade. 

Como dito anteriormente, o curta de Disney apresenta uma significativa aproximação 

entre as figuras de Hades e o Diabo. Ao ser representado com chifres, uma paleta de cores 

quentes e como o rei de um inferno repleto de fogo, o personagem representa um ideal maléfico 

ligado às compreensões cristãs sobre a vida após a morte e o Diabo. Priscilla da Silva Rocha 

salienta que: 

 

(...) não há nada dentro da mitologia que demonstre ser o seu reino 

coberto de fogo e sua aparência composta por chifres e cauda. Mas essa 

modificação nas características do rei do mundo subterrâneo explica-se por 

ser ele o arquétipo do mal, tendo como seu equivalente na cultura cristã 

(predominante no mundo ocidental do século XX, quando foi feito o 

filme, e também de nossos dias), a figura do diabo, inimigo de Cristo, que vive 

em um inferno coberto por fogo e   enxofre e tem aparência aterrorizante. 

Foi esse “diabo-cristão” o escolhido para representar a personagem de Hades 

no filme animado (ROCHA, 2008, p. 9) 

Tal caracterização faz não somente com que o espectador se sinta familiar com o 

personagem, como também possibilita a criação de um antagonismo forte. A associação Hades- 

Diabo gera para o público um sentimento de angústia e um medo já conhecido, experienciado 

na vivência cristã - que era, como sabemos, a principal expressão religiosa do público da época. 

 
 

3 Tradução da autora a partir do original em inglês: “Girlish inquisitive young women have been central 
characters in the Disney mythos since the beginning. The Goddess of Spring, however, paves the way 
for Disney’s version of one of humanity’s central archetypal experiences: the maiden coming into a 
mature knowledge of self through trials, trauma, tenacity, and resurrection.” 
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Deste modo, é possível criar uma narrativa que gere emoção e impacto entre os espectadores, 

com personagens que conduzam o público neste rumo. 

Seria possível, no entanto, afirmar que a aproximação entre Hades e o Diabo foi uma 

invenção de Disney e seus animadores? Ao analisar-se fontes de antigas e medievais, percebe- 

se que tal associação já foi feita em outros momentos, tendo também como propósito a criação 

de uma associação entre o deus pagão e o antagonista cristão. Tais momentos serão detalhados 

a seguir. 

 

Hades e o submundo grego 
 

Para os gregos a morte constituía mais uma etapa da existência humana, apesar de trazer 

consigo a tristeza, ela era encarada como uma consequência da própria natureza da vida. O 

Hades era o destino final de todos os mortais e não estava associado à dualidade do bem e do 

mal. Após a morte, acreditava-se que o espectro que acompanhava todos os indivíduos ao longo 

da vida, se separava do corpo físico e era levado ao submundo por um psicopompo. Chegando 

lá, o indivíduo passaria por um julgamento que marcaria seu destino final, ele seria 

encaminhado ao Tártaro, aos Campos de Asfódelos ou aos Campos Elísios. Para se chegar a 

uma sentença final, além de se levar em consideração a religiosidade do indivíduo, levava-se 

também os seus feitos políticos. 

O Tártaro estava localizado nas profundezas do Hades, este local era o ambiente 

dedicado àqueles que seriam castigados eternamente. As pessoas comuns que não haviam 

realizado nenhum ato grandioso ao longo da vida seriam direcionados aos Campos de 

Asfódelos, já os heróis, os nobres ou condecorados estavam destinados aos Campos Elísios. 

Após ajudar seus irmãos a destronar seu pai Cronos, Hades passou a reinar no mundo 

inferior. São poucos os mitos nos quais o deus é citado, o mais conhecido é o rapto de Perséfone, 

onde o deus sequestrou sua sobrinha, a levou para o submundo e a tornou sua esposa e Rainha 

do Hades. Apesar do Hades (local e o deus) não estar associado ao mal, as pessoas temiam citar 

seu nome com medo de atrair a morte, por esse motivo ele era chamado por epítetos, um deles 

era Pluto (rico), que deu origem a forma como os romanos chamavam esse deus: Plutão. Hades 

era chamado assim por estar associado à riqueza, pois é embaixo do solo que estão situadas as 

pedras e metais preciosos. O deus também estava relacionado à fertilidade, pois era ele quem 

“impulsionava” o nascimento das plantas. Não haviam templos dedicados ao deus, os locais 

dedicados a ele, normalmente se situavam em cavernas, locais onde se acreditava ser a entrada 

para o mundo inferior. (BARBOSA, 2014, p. 72, 73) 
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O Diabo e o inferno cristão 

 
O pós morte cristão, em especial o católico, estava dividido em uma estrutura vertical, 

o paraíso situava-se acima do universo e era dedicado àqueles que haviam obedecido aos 

mandamentos cristãos, era neste local onde encontravam-se os anjos, as deidades benéficas e o 

próprio Deus. A partir do século XII surge a noção de Purgatório, local intermediário onde os 

pecadores que não haviam subido aos céus e nem descido aos infernos poderiam purgar seus 

pecados. (BARBOSA, 2014) Já o local destinado aos pecadores situava-se embaixo da terra: 

 

é lá que as almas perdidas passam o resto da eternidade. Segundo o livro 

sagrado do cristianismo, Jesus ascendeu ao Céu, portanto, a oposição entre as 

duas forças que lutam pelas almas dos homens empurram o Céu para cima e 

joga o Inferno para baixo. Quando a Igreja passou a ser mais incisiva na 

questão do Juízo Final no século X, a localização geográfica do “local de dor 

e tormento” passou a ter uma localização mais explícita. Antes disso, se 

imaginava o Inferno como uma ilha distante. A partir do início da Idade Média 

Central, esse local passou a ter uma representação visual e a “boca do Inferno” 

se tornou a entrada dos pecadores. (RABELO, 2016, p. 48) 

A partir do século X, o tema do juízo final passou a figurar um elemento importante nos 

sermões católicos, a partir de então, o inferno cristão e o Diabo começaram a ser constantemente 

retratados na arte religiosa do período. As imagens do inferno foram utilizadas como um meio 

para doutrinar os indivíduos através da do medo, desejava-se que através do temor a população 

seguisse os dogmas cristãos para fugir do sofrimento eterno que os esperava, caso não 

seguissem os mandamentos da religião. O inferno era constantemente representado como um 

ambiente envolto pelo fogo, pelo calor, pela presença dos demônios, responsáveis por infligir 

terríveis torturas aos pecadores durante a eternidade. 

 

Quando se entrevê, a paisagem ela é horrível, composta por montanhas 

escarpadas, de vales profundos, de rios e lagos fétidos, cheia de metal em 

fusão, de répteis e monstros. Chega-se a esse inferno pela queda em um poço 

[...] algumas vezes o inferno é dividido em diversos recintos, encerrando as 

diferentes categorias de pecadores condenados; outras vezes é um só lugar, 

mas estruturado em círculos especializados segundo o castigo infligido aos 

danados, ou em planos cada vez mais escuros e ardentes que conduzem ao 

último e mais profundo, onde reina Satã em pessoa. (LE GOFF, 2006, p. 29, 

28) 

A figura do príncipe dos infernos teve grande importância na construção do imaginário 

e da religiosidade do Ocidente medieval, a sua imagem monstruosa foi desenvolvida ao longo 

do medievo, entretanto, essa criatura possui uma longa data. Dentre os nomes utilizados para 
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designá-lo estão os termos gregos daemon (espíritos que eram intermediários entre os deuses e 

a humanidade) e Diabolus (aquele “que separa”), termos que estão presentes no Novo 

Testamento e nos textos medievais; spiritus malignus (espírito maligno) ou angelus malignus, 

que indicavam sua natureza angelical ou espiritual; termos como inimicus (inimigo) ou 

malignus (maligno) que fazem alusão a sua natureza perversa; o termo hebreu ha-Sâtan (o 

acusador), presente na Bíblia cristã; e Lúcifer, o anjo caído. A partir do século XI, se 

desenvolveu a iconografia do Diabo: asas, chifres, cascos, dentes afiados formavam algumas 

das características de sua aparência horrenda. (BASCHET, 2006, p. 320-322) 

Foi atribuído a Ele todas as perversões, maldades e pecados, em oposição a Deus, que 

através da Igreja representaria o bem e as virtudes. Segundo a crença, o Diabo agiria na terra 

para desviar a humanidade da fé cristã, desde o início dos tempos o mundo viveria então em 

uma incessante guerra entre as forças de Deus e as forças do Diabo. Além de suas ações 

malignas na terra, era de sua responsabilidade e de seus demônios infligir castigos eternos aos 

pecadores que desciam aos infernos da terra. 

Além de tentador e castigador, o Diabo medieval também foi representado em sua face 

cômica: “conhecendo as afinidades entre o medo e o riso, é fácil afirmar que os traços cômicos 

atribuídos ao Diabo são um modo de exorcizar o temor que ele inspira.” (BASCHET, 2006, p. 

326) A partir do século XI, o Diabo foi responsabilizado por todos os males terrenos, muitos 

grupos foram perseguidos e associados a ele: os judeus, as bruxas modernas e os hereges, são 

alguns exemplos. 

O Diabo medieval pode ser definido como uma outra instância, que funciona em 

múltiplos níveis, tanto individuais quanto coletivos. De um lado, os fantasmas diabólicos 

lançam raízes no lugar mais profundo dos seres; a figura do Diabo oferece uma solução para os 

conflitos íntimos e ajuda a consciência a se constituir, a pensar a si mesma. De outro lado, a 

figura terrível e poderosa do Diabo, unificando contra si todo o panteão cristão, duplicando 

negativamente as instituições, participa da afirmação das modernas formas de Estado e de sua 

violência necessária. (BASCHET, 2006, p. 330) 

 

 
O príncipe das trevas e o deus do submundo grego: possíveis aproximações entre o Hades 

e o inferno católico 

A partir do século XI emergiu no Império Bizantino uma nova forma de representação 

do Juízo final. Através da comparação das inúmeras obras produzidas entre os séculos XI e XII, 
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pôde-se perceber uma referência comum nas produções, essa referência comum foi denominada 

de “modelo clássico”. (SOUZA, 2016, p. 28) 

Em uma das representações do Juízo final localizados na Basílica de Torcello, o 

personagem que aparece representado no inferno e que normalmente seria identificado com o 

Diabo, é descrito em inúmeras inscrições como sendo Hades. A representação de Hadescomo 

um demônio no inferno bizantino diz respeito à forma como o Cristianismo se expandiu, os 

próprios hebreus interpretavam os deuses estrangeiros ou como seres das trevas ou como 

falsos ídolos. Segundo Souza (2016): 

A utilização e a integração de imagens pagãs pelos cristãos remontam, de fato, aos 

primórdios da Era Cristã. No afrescos das catacumbas romanas estão os primeiros exemplos 

dessas apropriações. Nos conjuntos pictóricos das catacumbas e nos relevos das sepulturas 

evidencia-se um sincretismo entre os motivos de origem pagã e os matriz cristã, retirados do 

Antigo e do Novo Testamento, assim como de sermões, tradições orais e dos livros apócrifos. 

(SOUZA, 2016, p. 84) 

Ainda segundo a autora, o fato de que em outras pinturas aparece o nome de Hades, 

bem como a forma como a criatura é representada, nos permitem identificá-la como o deus do 

submundo grego, representado como a figura do Diabo cristão. Sendo assim, podemos perceber 

que a consolidação do Cristianismo não representou uma ruptura com a cultura greco-romana, 

houve um processo de apropriação e ressignificação de símbolos e imagens que foram 

integradas à religião dominante, exemplo disso, foi a influência da figura de Hades na produção 

das imagens provenientes da Basílica de Torcello. (SOUZA, 2016, p. 80) 

 

Considerações finais 
 

Mesmo com a expansão do cristianismo ao longo do período medieval, pôde-se 

observar a permanência de diversos elementos que faziam parte das mitologias e religiões pré- 

cristãs. Muitos desses elementos foram apropriados e ressignificados, passando a fazer parte 

tanto da própria religião oficial, quanto do cotidiano da população. 

Ao se retornar para a problemática inicial deste trabalho, percebe-se que Hades e o 

Diabo são figuras que já foram aproximadas em outros períodos históricos. Tal aproximação 

tem como pano de fundo a necessidade da criação de um antagonista que personificasse 

atributos ligados ao mal, o que só seria possível se houvesse um certo grau de reconhecimento 

dessas figuras por parte do público. 

Se no medievo tal relação tornou possível que o cristianismo adentrasse no imaginário 

da sociedade, ainda muito ligado aos elementos pagãos e pré-cristãos, o século XX utiliza o 
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binômio Hades-Diabo com um outro propósito. Em A Deusa da Primavera, tem-se um mito 

originário do pré-cristianismo e que precisa ser traduzido para uma linguagem que converse 

com o público largamente cristão. Ao transformar o deus do submundo no antagonista cristão, 

Walt Disney e sua equipe criam um personagem reconhecido por sua maldade, facilitando a 

criação de uma identificação que impacte seus espectadores. E ao fazer isso, torna-se possível 

a criação de narrativas que emocionem espectadores mesmo após quase um século de produção 

da obra - técnica dominada pelo estúdio até hoje. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SABÁ NO FILME SILENCIADAS 

(AKELARRE, 2020) 

 
Eduarda Fernandes Jaime Leão1 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise de aproximação entre 

conhecimentos produzidos pela historiografia e a construção da imagem do sabá representada 

no filme Silenciadas (Akelarre, 2020), dirigido pelo argentino-francês Pablo Agüero. Propõe- 

se observar, a partir da perspectiva das acusadas de bruxaria, de que forma se dá o processo de 

silenciamento e problematizar aspectos do imaginário dos inquisidores sobre o sabá. 

 

Palavras-chave: História; Cinema; Bruxaria; Sabá; País Basco; Pierre de Lancre. 

 
Introdução 

 

Em meados do século XVII, o País Basco, entre o extremo norte da Espanha e o extremo 

sudoeste da França, possuía a tradição de que as bruxas eram as responsáveis pelas calamidades 

ocorridas tanto em alto mar como em terra. Conforme Baroja (1978), a crença na atuação de 

bruxas acontecem em circunstâncias históricas distintas e em países com culturas diferentes. A 

bruxaria basca ganhou notoriedade com o processo das bruxas de Zugarramurdi realizado pelo 

Tribunal da Inquisição de Logroño e com as perseguições realizadas por Pierre de Lancre em 

Labourd, na parte francesa do País Basco. Os responsáveis pelos julgamentos de bruxaria da 

fronteira franco-espanhola tiveram nomes como do inquisidor espanhol Alonso de Salazar y 

Frías e o do magistrado francês Pierre de Lancre, conhecido principalmente pela sua forte 

repressão: 

Pierre de Lancre pertencia a uma classe social muito representativa da época: 

o Parlamento. Era um jurista que venerava a monarquia e defendia 

fanaticamente as suas instituições. Para ele, razões geográficas, morais e 

populares explicam perfeitamente que Satanás tenha escolhido esta terra como 

centro das suas funestas obras e viveiro da bruxaria europeia (BAROJA, 1978, 

p. 228). 

 

Baroja (1978) afirma que o pensamento de que as mulheres eram as que o Diabo mais 

provocava, por serem predestinadas para o mal, era perpetuado pelo conteúdo de textos 

bíblicos, autores pré-cristãos e sacerdotes. Desta forma, o presente artigo2 analisa o filme 

 

1 Universidade Federal do Pampa; Orientador: Prof. Dr. Edison Bisso Cruxen; 

eduardajaimeleao@gmail.com 
2 O presente trabalho foi desenvolvido a partir do Projeto de Pesquisa “Livrai-nos do Mal: Estudos sobre 

Demonologia, Inferno, Heresia, Paganismo e Bruxaria nas Idades Média e Moderna” vinculado ao 
Laboratório de Pesquisa e Estudo em História Medieval (LAPEHME). 

mailto:eduardajaimeleao@gmail.com
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Silenciadas3 (Akelarre, 2021) problematizando aspectos do imaginário dos inquisidores sobre 

o sabá enquanto reunião e culto ao Diabo propondo-se examinar a secular diabolização do 

feminino. 

O contexto histórico relatado é próximo ao enredo apresentado no filme4, ambientado 

no País Basco, em 1609. O enredo aborda a acusação de bruxaria contra cinco jovens mulheres 

e a tentativa destas de escaparem de uma possível condenação à execução. O filme é baseado 

nas perseguições que ocorreram na fronteira franco-espanhola ao longo do “período de Caça às 

Bruxas”, havendo semelhanças com os relatos descritos no Tratado de brujería vasca: 

Descripción de la inconstancia de los malos Ángeles o Demonios, publicado em 1612, pelo 

Pierre de Lancre (2019). 

 
 

“E se o Sabbat não existir? E se for apenas um sonho?” 

 

Durante a primeira cena, enquanto acontece uma execução de mulheres condenadas por 

bruxaria, os dois principais inquisidores Rostegui e Consejero dialogam sobre quantas mortes 

ainda seriam necessárias e refletem em torno da realidade do sabá. Este diálogo é marcado pela 

afirmação de que Lúcifer sela os lábios das mulheres com tanta força que mesmo sob tortura 

elas não revelariam os segredos do sabá. Os escolásticos acreditavam que a prática da bruxaria 

era uma tarefa predominantemente feminina, enquanto o mestre das bruxas era associado a uma 

figura masculina, o Diabo. A tradição judaico-cristã considerava o Diabo uma representação 

poderosa, não havendo possibilidade de atribuição a uma figura feminina por causa disso 

(RUSSELL e BROOKS, 2019, p. 87). 

No filme, um dos inquisidores questiona a possibilidade do sabá ser apenas um sonho. 

A partir disso, o magistrado Rostegui argumenta que se for apenas um sonho, como tantas 

mulheres poderiam ter o mesmo sonho. Esse questionamento presente na primeira cena mostra 

indícios do que motivou o desenrolar da história, porque apesar da crença no sabá, não existem 

fontes que comprovem essas práticas. Os relatos são provenientes apenas de juristas e clérigos, 

tornando-se impossível acreditar na real existência de encontros noturnos, partindo dessas 

fontes: 

 

3 SILENCIADAS (2020). Direção de Pablo Agüero. Kowalski Films y Lamia Producciones. Brasil: 

NETFLIX: Brasil, 2021. (92 min), colorido. 
4 No site IMDB o filme possui a média de classificação de 6,4/10 baseada em 4.149 votos, já no site 

Rotten Tomatoes a porcentagem de 85% é caracterizada pelo total de 13 votos. 



A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SABÁ NO FILME SILENCIADAS (AKELARRE, 2020) | Eduarda Leão 

43 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

De Lancre estava convencido de que (...) as bruxas tinham meios de dirigir-se 

fisicamente ao sabá; admitia, porém, a possibilidade de que às vezes 

metamorfoses e voos só acontecessem em sonho. Mas não se tratava de sonhos 

inocentes: quem os suscitava, nas mentes corruptas de bruxas, feiticeiros e 

lobisomens, era o demônio em pessoa (GINZBURG, 2012, p. 159). 

 

Diferente da forte repressão atribuída a Pierre de Lancre, o inquisidor Alonso de Salazar 

y Frías afirmou que as confissões das supostas bruxas eram fruto do medo de serem torturadas 

e até mesmo de serem queimadas vivas. Salazar y Frías observava que as visões dessas mulheres 

decorriam devido a fatores alucinógenos5. 

No filme, a partir do desejo de presenciar um autêntico sabá, os inquisidores passam a 

visar as vilas de marinheiros na costa do País Basco, terra definida pelos clérigos como 

praticamente pagã. No que cabe a estas vilas, encontramos um fator agravante da condição das 

mulheres. Elas, que por natureza já eram “propensas ao Mal”, costumavam viver sozinhas na 

ausência dos homens por longos períodos, durante o tempo em que eles trabalhavam com a 

pesca em alto mar. As mulheres casadas com pescadores realizavam tarefas consideradas 

masculinas, devido às longas ausências de seus maridos (OYARZABAL, 2020, p. 150). A 

narrativa da produção fílmica está ambientada em uma época em que as mulheres carregavam 

o estereótipo de “inferiores” e mais “maléficas” do que os homens. Esse pensamento propiciava 

que elas servissem como bodes expiatórios de acusações de servidão demoníaca, que só poderia 

ser revertida pela salvação da Igreja: 

O uso do feminino como “bode expiatório”, por meio das acusações de 

bruxaria, em uma época de calamidades que não conseguiam ser 

explicadas, coincide também com a luta da Igreja Católica para consolidar os 

valores de castidade dentro do corpo sacerdotal (LAROCCA, 2018, p. 97). 

 

A esperança pelo retorno dos homens serve como motivação para as acusadas buscarem 

prorrogar o máximo possível a sentença de execução, convencendo os inquisidores de que 

realizariam um sabá, para que eles assistissem. Mas a personagem Ana, principal vítima das 

acusações, passa a ser interrogada. No interrogatório, o juiz pressiona Ana para que ela conte 

detalhadamente como é o ritual do sabá de bruxas. 

Conforme Henningsen (2012) e Azurmendi (2012), no início do processo de Logroño, 

em 1609, a palavra aquelarre só existia como topônimo, como nome de determinados prados: 

 

5 “Lea va a señalar como uno de los más importantes logros culturales de la cultura española el del 

inquisidor Salazar y Frías, quien por primera vez afirmó que las confesiones de las brujas se debían o 
a las ganas de escapar de la tortura o a las de no ser quemadas vivas, y sus visiones a factores 
alucinógenos" (LEA e ESCUDERO, 2020, p. 56). 
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Akelarre (Prado do Macho Cabrío/Bode) ou Alkelarre (Prado das Flores de Alka). A palavra 

aquelarre aparece pela primeira vez na documentação da Inquisição em uma carta do Tribunal, 

em Maio de 1609, em que os inquisidores escrevem que estão ocupados com “juntas de brujas 

y aquelarres”, celebrados por toda Navarra. Como eles falavam apenas o vascuense/euskara e 

não o castelhano, todos os interrogatórios foram conduzidos com a mediação de intérpretes. 

Portanto, é possível que o significado de aquelarre e “junta de brujas” seja fruto de uma má 

interpretação. O fato de, em suas falas, os acusados indicarem a existência de um prado do bode 

onde as pessoas se reuniam, serviu para a identificação errônea, proposital ou não, por parte 

dos inquisidores6. 

Na cultura tradicional vasca, o bode ocupava valores simbólicos positivos de força, 

vitalidade e fartura, além de estar relacionado a questões identitárias e festivas das 

comunidades campesinas. Segundo Azurmendi (2012), o aquelarre foi uma coprodução entre 

tradições bascas pré-existentes e uma construção ideológica e intelectual de integrantes da 

Igreja e da justiça, que foi se impondo a partir do século XVII (HENNINGSEN, 2012). De 

modo que a bruxaria satânica ou as bruxas como uma seita secreta maléfica eram desconhecidas 

no País Basco antes do Processo de Logroño, tanto as acusadas como o padre local 

desconhecem o significado de um sabá. Portanto, este é um dos aspectos do filme que mostra 

o choque de cultura entre os bascos e os demonólogos forasteiros, visto que o conceito de 

bruxaria como culto ao Diabo foi introduzida pelos inquisidores. A partir disso, as perguntas 

que o magistrado faz, leva Ana a contar a história que ele quer ouvir. Segundo Baroja (1978), 

o historiador Henry Charles Lea afirma que os processos de bruxaria eram uma gigantesca 

impostura, pois os métodos inquisitoriais baseados em torturas físicas e morais influenciavam 

as confissões dos culpados: 

Mas o mais das vezes a tortura apenas leva um inocente a confessar a sua 

participação em delitos, ou em supostos delitos, que têm uma certa realidade, 

não cria a forma do delito, como é o caso dos processos dos judaizantes ou 

outros acusados do Santo Ofício (BAROJA, 1978, p. 124). 
 

 

 

 

 

 

 

6 De Lancre diz que é costume chamá-las Lane de Aquelarre, quer dizer Lane de bouc. De fato, 

aquelarre significa prado ou planície do bode (de akerr: bode e larre, larra: prado) (BAROJA, 1978, p. 
230). 
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Durante o interrogatório, o magistrado insinua, por exemplo, que a jovem está com um 

“sorriso perverso”7 e com as pernas em “posição obscena”. Baseado nos escritos de Basílio de 

Cesareia, “o riso é um prazer carnal como consequência do pecado e, portanto, do Diabo. O 

riso pode nos fazer esquecer o receio do inferno” (MINOIS, 2003, p. 126). Assim, Ana 

recepciona o estereótipo que lhe vem sendo imposto e acaba por reproduzi-lo, demonizando 

coisas simples do seu dia a dia. Além de retratar um dia ensolarado como uma noite muito 

escura e transformar a memória do seu banho em uma bacia para a imagem de uma banheira de 

cobre, Ana citou a presença de uma velha horrível que teria aplicado unguento em seu corpo8. 

A fala da aplicação de unguento foi baseada na lembrança da sua rotina junto de sua avó. A 

narrativa de que as bruxas preparavam pomadas com gordura de crianças para voar e ir 

participar dos sabás eram comuns em tratados9 como nas confissões de bruxaria. 

Bruxas e feiticeiros reuniam-se à noite, geralmente em lugares solitários, no 

campo ou na montanha. Às vezes, chegavam voando, depois de ter untado o 

corpo com unguentos, montando bastões ou cabos de vassoura; em outras 

ocasiões, apareciam em garupas de animais ou então transformados eles 

próprios em bichos (GINZBURG, 2012, p. 9). 

 
No filme, eles buscam a prova física do pacto estipulado com o Diabo no corpo da Ana. 

A cena de tortura é próxima aos relatos descritos no tratado de Pierre de Lancre, como quando 

um cirurgião extrangeiro, que vivia naquele momento em Bayona, tornou-se perito em 

 

 

 
 

7 Sobre a história do riso associado ao Diabo: MACEDO, José Rivair. Riso, Cultura e Sociedade na 

Idade Média. Porto Alegre/São Paulo: UFRGS/UNESP, 2000. 
8 Em um relato sobre as bruxas de Zugarramurdi, é mencionado que “A la hora de ir al aquelarre, su 

tía la untaba con el ungüento volador. En una ocasión, al salir por un agujero pequeño en la pared y 
notar que su tamaño se reducía hasta hacerse diminuta, María preguntó a su tía por qué le había hecho 
aquello; pero la tía le contestó que no debía preocuparse, ya que luego volvería a su tamaño natural” 
(HENNINGSEN, 1983, p. 90). 
9 Anterior ao tratado do Pierre de Lancre (1612), tal característica sabática foi descrita no Malleus 

Malleficarum em 1487 pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger. 
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examinar as possíveis bruxas10. A inspeção era feita com os olhos das acusadas vendados para 

buscar a marca do Diabo com o auxílio de uma agulha e, assim que for encontrado um ponto 

insensível, a prova está feita (BAROJA, 1978, p. 241). Segundo De Lancre, as agulhas eram 

introduzidas no centro da marca, que por vezes era grande e outras tão pequena como a cabeça 

de um alfinete11. Para De Lancre, o motivo mais importante pelo qual o Diabo marca as bruxas, 

é para mostrar-lhes seu poder. O Diabo quer provar que ele é o verdadeiro dono do seu mal e 

do seu bem, e que não devem esperar o bem de ninguém12. Esse tipo de descrição foi apontado 

também por Ginzburg (2012) em História Noturna13 e por Russell e Brooks (2019) em História 

da Bruxaria: 

 

Acreditava-se que as bruxas tinham pontos insensíveis espalhados pelo corpo, 

os quais teriam sido marcados pelo Diabo. Por vezes essas marcas eram 

visíveis, como uma cicatriz ou um lunar, mas também havia outras invisíveis, 

que só podiam ser localizadas punçando a acusada com um instrumento 

pontiagudo (RUSSELL e BROOKS, 2019, p. 103). 
 

 

 

 

10 “Teníamos un cirujano extranjero que, sin embargo, vivía en aquel momento en Bayona, y que a 

fuerza de visitar brujas y de buscar las marcas se convirtió en un maravilloso y competente experto” 
(DE LANCRE, 2019, p. 160). 
11 “Ahora bien, para realizar esa inspección con absoluta seguridad, el cirujano llevaba un alfiler en la 

mano izquierda, con cuya cabeza fingía pinchar a la bruja en varios lugares, que ella no podía ver por 
tener los ojos vendados, y en la derecha tenía una aguja o una lezna bien penetrantes. Cuando 
pinchaba a la bruja con la cabeza del alfiler ésta se agitaba artificialmente, como si hubiera sufrido un 
gran dolor, mientras que si le metía al mismo tiempo la aguja hasta el tuétano no decía nada” (DE 
LANCRE, 2019, p. 161). 
12 No obstante, bajo mi punto de vista la razón más importante por la que el Diablo los marca es para 

demostrarles su poderío, y que de la misma manera que al ver insensibles, hacerles sentir bien o mal 
a su anteojo, les quiere persuadir además de que él es el verdadero dueño de su mal y de su bien, y 
que no deben esperar el bien de nadie más” (DE LANCRE, 2019, p. 159). 
13 “De maneira análoga aos leprosos e judeus, os bruxos e as feiticeiras situam-se nas margens da 

comunidade; sua conspiração é, uma vez mais, inspirada num inimigo externo — o inimigo por 
excelência, o diabo. Enfim, os inquisidores e os juízes laicos procuraram nos corpos dos feiticeiros e 
das bruxas a prova física do pacto estipulado com o diabo: o estigma que leprosos e judeus levavam 
costurado nas roupas” (GINZBURG, 2012, p. 91). 
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No livro História Noturna (2012) podemos entender como deu-se o início da 

construção da ideia do sabá: 

A escuridão que envolvia os encontros das bruxas e feiticeiros exprimia uma 

exaltação da luz; a explosão da sexualidade feminina nas orgias diabólicas, 

uma exortação à castidade; as metamorfoses animalescas, uma fronteira 

claramente traçada entre o animal e o humano (GINZBURG, 2012, p. 16). 

 

Elementos estereotipados como os encontros noturnos, transformação em animais, 

banquetes e danças estão presentes no imaginário sabático do filme. A questão da metamorfose 

animalesca citada tanto no História Noturna como nos relatos culturais bruxólicos14 do País 

Basco ajudaram a construir a imagem do sabá em Akelarre (2020). Na intenção de salvar as 

amigas da tortura e da fogueira, Ana afirma ter enfeitiçado as outras para levá-las para a floresta 

e oferecê-las à Lúcifer. Desta forma, o estereótipo do sabá sugeria aos juízes a possibilidade de 

conseguir, recorrendo a pressões físicas e psicológicas, denúncias em série, desencadeando 

verdadeiras ondas de caça às bruxas (GINZBURG, 2012, p. 10). 

Segundo Clark (2020), mesmo sendo recorrentes os argumentos de que as metamorfoses 

animalescas fossem ilusórias, a ideia de que as bruxas conseguiam transformar-se em animais 

é um exemplo de inversão com nuances morais e políticas pois o instinto deveria substituir a 

razão, e a bestialidade, a virtude. Os inquisidores sentiam a necessidade de presenciar o sabá 

com os próprios olhos, ou nunca saberiam se o culto ao Diabo realmente existia, afinal, a 

confissão das acusadas eram apenas “palavras de bruxas” 15. No momento em que as acusadas 

encenam o sabá para os inquisidores, ele é representado conforme os relatos/confissões da Ana. 

Inclusive, a aparência de Lúcifer era semelhante ao perfil do juiz que, por sua vez, incorporou 

a figura masculina do sabá, a representação do próprio mal encarnado. 

 
14 “Con la intervención de los testigos que afirman con la mayor seguridad haber visto volar a las brujas, 

el mundo de las sorgiñas no deja de ser sugerente. El tema de las sorgiñas, de las brujas, que 
aplicándose un ungüento de sibilina y diabólica fórmula se metamorfosean en cabra, gato, caballo, etc., 
se nos presenta, siempre, nuevo e interesante” (LARRAÑAGA, 2007, p. 98). 
15 “Las cuatro tenían fama de brujas y ya habían confesado ante Salazar. Mientras comían en el campo, 

comentaron entre ellas con cuánta facilidad habían salido con bien de la audiencia. Reconocieron que 
cuando Salazar las mandó llamar, acudieron con miedo, por temor a que el inquisidor, para comprobar 
si habían dicho la verdad, les exigiese que le demostrasen cómo se celebraba un aquelarre. Sin 
embargo, aunque la audiencia había transcurrido sin contratiempo, se extrañaban de que los oidores 
se hubieran tragado todas sus mentiras” (HENNINGSEN, 1983, p. 342). 
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Nas descrições sobre a aparência do Diabo que Pierre de Lancre escreveu, consta que 

este está na forma de um homem vestido de preto que não se deixa ver com clareza, assim como 

também é relatado como um ser totalmente resplandecente, com o rosto vermelho como ferro 

ao sair da forja16. 

Em um momento do filme, o juiz conta a história da epidemia de dança na cidade de 

Estrasburgo em 151817. Durante esse diálogo, ele afirma que não há nada mais perigoso que 

uma mulher dançando. Essa ideia impõem um aspecto forte para a imagem do sabá18. Pierre de 

Lancre (2019) explica que as danças daquela época eram imitações das danças guerreiras. Mas 

como os espíritos dos homens sentem facilmente uma inclinação e uma tendência para o mal, 

todas essas danças e saltos rapidamente se tornaram prazeres19. 

Outro aspecto do imaginário do sabá, presente no filme, identifica-se quando a mais 

jovem das moças acusadas, ao encenar o ritual satânico, estando de pé, coloca seu corpo entre 

suas pernas, ficando de cabeça para baixo e olhando para trás, representando o mundo invertido 

do sabá. Na sociedade do século XVII havia o medo da desordem, da inversão da ordem natural 

 

 

 
 

16 “Otros afirman que tiene la forma de un hombre vestido tenebrosamente y que no quiere ser visto 

con nitidez, de igual manera que dicen que es completamente resplandeciente y tiene la cara roja como 
un hierro al salir de la fragua” (DE LANCRE, 2019, p. 66). 
17 “Segundo o documentário “The town that nearly danced itself to death” (2016) da BBC e a Revista 

Galileu (2016), no ano de 1518, na cidade de Estrasburgo, na França, uma mulher chamada Frau 
Troffea iniciou passos de dança no meio de uma rua. Em uma semana, 34 indivíduos, mulheres, 
homens e crianças (MINDSHADOW, 2016), estavam contagiados pela dança que a mulher iniciara; em 
um mês, cerca de quatrocentos indivíduos ainda continuavam a dançar, tomando ruas adjacentes” 
(CONTRERA e TORRES, 2017, p. 12). 
18 “Las danzas de los brujos vuelven casi furiosos a los hombres y hacen abortar la mayoría de las 

veces a las mujeres” (DE LANCRE, 2019, p. 174). 
19 “Pues lo cierto es que la fogosidad y el alborozo de la guerra crearan en un primer momento algún 

tipo de salto o forma de pasos reglamentados, que las gentes de guerra utilizaban para entrar en 
batallas y combates. De manera que las danzas que se realizaban en aquel entoces eran muy honestas 
y decentes, serias y graves, hechas imitación de las danzas guerreras. Pero como los espíritus de los 
hombres sienten con facilidad una inclinación y tendencia al mal, todas esas danzas y saltos se 
convirtieron rápidamente en placeres” (DE LANCRE, 2019, p. 171). 
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das coisas, como por exemplo, o da dominação por parte das mulheres. Clark (2020) fala sobre 

o mundo de cabeça para baixo de Giacomo Affinati d'Acuto: 

(...) simbolizado por aqueles que, afundados em pecado e no amor por coisas 

materiais, “têm suas cabeças plantadas no chão, e pisam o céu com seus pés. 

É um mundo onde os céus não vertem mais suas influências benfazejas, os 

elementos e criaturas se rebelam uns contra os outros, as estações estão 

desencontradas, a terra é estéril, e monstros e prodígios refletem a inversão 

dos padrões normais da natureza (CLARK, 2020, p. 110). 

 

Essa inversão, em relação a representação das bruxas, era comum nas representações 

artísticas na Idade Moderna. Em uma de suas obras (1514), Hans Baldung Grien (1480-1545) 

representou uma bruxa apoiada em um dos joelhos e olhando para trás, por entre suas próprias 

pernas. Há um provérbio alemão contemporâneo que carrega a ideia de que por meio dessa 

pose, é possível deparar-se com a personificação do Diabo (CLARK, 2020, p. 39) 20. 

 

Considerações 

 
O filme Akelarre (2020) enquanto objeto artístico dialoga com a memória em relação à 

representação do sabá, mas apesar de inúmeras semelhanças ao ligar esta narrativa fílmica com 

a historiografia, notamos pequenas divergências entre a realidade histórica e a cultura midiática, 

como por exemplo a decisão de um processo inquisitorial do dia para a noite. O cinema 

oportuniza adentrar no imaginário social ultrapassando os fatos sócio-culturais e concebendo 

as contraposições no que constitui a história. A análise de acontecimentos por meio da cultura 

midiática visibiliza aprender o peso do passado e a atração do novo na história (LAGNY, 2009, 

p. 105). 

Por meio da análise do filme Akelarre (2020), podemos compreender o imaginário em 

relação ao sabá das bruxas e como é retratado o abismo das diferenças culturais que colocam 

os Bascos como seres inferiores na visão dos magistrados, por continuarem vinculados com 

suas tradições pré-cristãs que foram semi-catequizadas. A preservação de um idioma 

incompreensível (o euskara, “bárbaro e pagão”) e o afastamento geográfico que mantinha a 

região isolada, com pouca influência direta da Igreja, reforçava o estereótipo de um povo com 

tendências ao profano. Segundo Baroja (1978), o País Basco era caracterizado por ser um local 

de simples marinheiros e rudes montanheses, com clima severo e desfavorável de chuvas 

abundantes e grandes tempestades de Outono. Desta forma, esses aspectos sociais e naturais 

 

20 Clark (2020) aponta uma observação feita por Michel Certeau em que ele analisa que as bruxas 

possuem inspirações demoníacas, então suas percepções são invertidas. 
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serviam de fundamento para que os inquisidores, vindos de Madri e de outras regiões 

prestigiadas da Espanha, se sentissem muito superiores aos moradores do País Basco. 

Incorporar a malignidade do Diabo nas mulheres tornando-as inimigas, proporcionou 

um combate entre as minorias marginalizadas e o clero considerado “salvador” 

(BITTENCOURT, 2020, p. 136). Podemos concluir que esse desejo de querer a todo custo que 

o grupo das jovens acusadas reproduzisse um sabá, mostra que os relatos de bruxaria eram 

projeções dos medos das autoridades e não as práticas reais e recorrentes das acusadas, afinal, 

não há nenhuma evidência que reuniões demonólatras tenham realmente ocorrido. 

 
 

Referências Bibliográficas 

 

AZURMENDI, Mikel. A vueltas con el término aquelarre. Revista Internacional de Estudios 

Vascos Cuaderno, 9, 2012, pp. 42-53. Disponível em: https://www.eusko- 

ikaskuntza.eus/es/publicaciones/a-vueltas-con-el-termino-aquelarre/art-21914/ 

 

BAROJA, Julio Caro. As Bruxas e o Seu Mundo. Lisboa: Editorial Vega, 1978. 

 

CLARK, Stuart. Pensando com Demônios: A idéia de Bruxaria no Princípio da Europa 

Moderna. Tradução de Celso Mauro Paciomik. 1. ed., 1. reimpr. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2020. 

 

DE LANCRE, Pierre. Tratado de brujería vasca: Descripción de la inconstancia de los malos 

Ángeles o Demonios. 4ª ed. Traducción de Elena Barbena. San Isidro: Txalaparta, 2019. 

 

GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Pensamiento mágico vasco: Donostia-San Sebastián 

Eusko Ikaskuntza, 2007. 

 

GINZBURG, Carlo. História Noturna. Tradução: Nilson Moulin Louzada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 

 

HENNINGSEN, Gustav. El Abogado de las Brujas - Brujeria Vasca e Inquisición Española. 

Nueva edición actualizada. Traducción de Marisa Rey-Henningsen. Madrid: Alizanza Editorial, 

2010. 

 

HENNINGSEN, Gustav. El invento de la palabra aquelarre. Revista Internacional de Estudios 

Vascos Cuaderno, 9, 2012, pp. 54-65 Disponível em: https://www.eusko- 

ikaskuntza.eus/es/publicaciones/el-invento-de-la-palabra-aquelarre/art-21915/ 

 

LAROCCA, G. M. A Representação do Mal feminino no filme A Bruxa (2016). REVISTA 

GÊNERO , v. 19, p. 88-109, 2018. 

 

NÓVOA, Jorge. FRESSATO, Soleni Biscouto, FEIGELSON, Kristian (organizadores). 

Cinematógrafo: um olhar sobre a história. Salvador: EDUFBA, São Paulo: Ed. UNESP, 2009. 



A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SABÁ NO FILME SILENCIADAS (AKELARRE, 2020) | Eduarda Leão 

51 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

OYARZABAL, Vasques. A TRADUÇÃO DE RELATOS CULTURAIS BRUXÓLICOS DE 

JUAN GARMENDIA LARRAÑAGA APOIADA NOS CAUSOS DE FRANKLIN CASCAES. Tese 

(doutorado) - UFSC, Centro de Comunicação e Expressão, Programa de Pós Graduação em 

Estudos da Tradução, Florianópolis, 2020. 

 

RUSSELL, Jeffrey B.; ALEXANDER, Brooks. História da Bruxaria. Tradução de Álvaro 

Cabral e William Lagos. 2ª ed. São Paulo: Aleph, 2019. 

 

SCHNEIDER DE BITTENCOURT, S. O medo do feminino em construção no século XV. 

Revista Ágora, [S. l.], n. 30, p. 119–137, 2020. Disponível em: 

https://periodicos.ufes.br/agora/article/view/27898. Acesso em: 16 dez. 2021. 



 

 

SOBRE O PÂNICO ISLÂMICO E A AMEAÇA DA ISLAMIZAÇÃO 

Felipe Freitas de Souza1 

 

Resumo: O medo dos muçulmanos é tema expresso em diferentes contextos, sendo que 

representações xenofóbicas são mobilizadas na construção de um inimigo islâmico. Tal temor 

remete aos primeiros contatos entre cristãos e muçulmanos. Neste ensaio, objetiva-se realizar 

considerações sobre o pânico islâmico e suas relações com questões contemporâneas. Por 

pânico islâmico identificamos um tipo de pânico moral, com apreensões temerárias que 

definem características aversivas e apreensões generalizadas sobre os praticantes do Islam. 

Conclui-se que o pânico islâmico refere-se a questões históricas e sociais, não a uma essência 

islâmica imaginada. 

 

Palavras-chave: Islamização; Pânico moral; Islamofobia; Xenofobia; Islam. 

 

 

Introdução 

 
 

Em meados de 2017, popularizou-se um áudio via o aplicativo de comunicação 

WhatApp, mas que também se disseminou em redes sociais como o Twitter e o Facebook, 

alertando para a vinda de treze navios da Síria contendo um milhão e oitocentos mil 

refugiados muçulmanos. O áudio foi atribuído ao político, então na época Senador pelo 

Partido Liberal, Magno Malta. Transcrevemos a seguir um dos trechos que nos interessa: 

Se você achava que com o PT [Partido dos Trabalhadores] era ruim, prepare- 

se agora para com esses um milhão e oitocentos mil. Os dois milhões que já 

existem dentro do Brasil, de convertidos e vindos, chegados, nós teremos a 

população já de quase quatro milhões de muçulmanos e a tendência disso é 

em dois ou três anos o Brasil se tornar uma França, uma Alemanha, uma 

Inglaterra, com vários atentados, com dominação, com invasão de igrejas, 

estupro de mulheres, sequestro de meninas, de mulheres, porque eles fazem 

isso naturalmente. (MATSUKI, 2017 – transcrição de áudio) 

 

Além do áudio não ser de autoria do Senador, ele apontava uma matemática absurda: a 

de mais de cem mil pessoas por navio. Tal questão matemática parece pouco importar, pois 

mais adiante no áudio as pessoas eram conclamadas a criarem grupos de apoio e resistência 

para resistirem à “invasão islâmica” que estabeleceria a shari‘ah2, entendida como “lei 

islâmica”. O medo dos muçulmanos chegando do mar não é original do Brasil do século XXI: 

Delumeau (2009) já indicava que em diferentes regiões da Europa, entres os séculos XIV e 

 
 

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” de Araraquara - SP; freita.souza@unesp.br. 
2 Para uma perspectiva mais realista da shari‘ah, que considera as questões interpretativas e da 
polissemia do termo, consultar o verbete homônimo em Ali e Leaman (2008). 
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XVIII da Era Comum, as populações eram incitadas, principalmente por membros do clero, a 

resistirem ao invasor islâmico que vinha por mar ou por terra, em relação com o judeu, com o 

leproso, com o feiticeiro, que esgueirava junto das forças das trevas contra a cristandade. 

Iniciamos citando esse áudio pois, de certa forma, algumas das leituras sobre o Islam e os 

muçulmanos que levam a tal apreensão da ameaça islâmica estão reproduzindo uma chave de 

leitura (europeia) de séculos atrás. 

Para compreender a dinâmica do medo contra muçulmanos hoje é preciso considear as 

transformações no tempo e no espaço social advindas das transformações do capital ao longo 

do século XX e XXI que alteraram significativamente a forma política, redefinindo o espaço 

social e como os diferentes agentes sociais ocupam esse espaço, influenciando em seus 

posicionamentos, declarações e representações. Transformações do capital aprofundaram o 

processo de degradação ambiental, o que levou a um novo tipo de refugiados, os refugiados 

climáticos (SASSEN, 2016). Além disso, mudanças tecnológicas levaram tanto a alterações 

na economia e em seus processos quanto a mudanças geográficas da concentração das 

populações na cidade rumo a uma prevalência da presença humana no espaço urbano e não no 

espaço rural, algo inédito na maior parte dos 15 milhões de anos de História da espécie 

humana (CASTELLS, 1999). 

Tais mudanças tecnológicas trouxeram reconfigurações nas subjetividades dos 

indivíduos, que agora projetam no espaço virtual da internet, através de smartphones, tablets 

e outros dispositivos digitais, as suas vontades e opiniões, modificando a forma como se lida 

com os sujeitos que expressam a alteridade e, portanto, como se faz política (HAN, 2019), 

modificando as formas como concebemos as comunidades imaginadas (ANDERSON, 2008), 

o que leva a implicações políticas drásticas, como a ascensão dos grupos populistas ao poder 

utilizando-se das plataformas digitais (EMPOLI, 2019) e mesmo da normalização do 

pensamento fascista no espaço público contemporâneo (FINCHELSTEIN, 2020). Nesse 

cenário que o pânico islâmico3 surge, desafiando narrativas de Modernidade e demonstrando 

que há uma longa duração quando o assunto é xenofobia e estratégias de preconceito. 

Derivamos a expressão pânico islâmico do pânico satânico, fenômeno das últimas 

décadas do século XX nos Estados Unidos, principalmente após a publicação do livro 

Michelle Remembers (“Michele se lembra”) que relata um caso de abuso de ritual satânico. 

3 Não utilizaremos no texto o conceito de islamofobia, uma vez que o foco que propomos é nas 
publicações em redes sociais e no ideário xenofóbico-paranóico-conspiracionista que ressoam. 
Certamente o pânico islâmico é parte da islamofobia, constituindo sua dimensão enquanto prática 
discursiva e possivelmente embasando ações concretas de violências físicas ou simbólicas contra 
praticantes do Islam. Destacamos a dimensão de gênero da islamofobia (MACEDO; BARBOSA, 
2021), que surge nas “denúncias” da islamização, com impactos principalmente para as muçulmanas. 
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No Brasil, tivemos o desaparecimento de Evandro Ramos Caetano em 1992, também 

conhecido como o caso das “Bruxas de Guaratuba”, e que possui estrutura semelhante ao que 

ocorria nos EUA: “uma seita satânica secreta com membros poderosos fazendo mal às 

crianças da comunidade.” (MIZANZUK, 2021, p.398) Conforme Mizanzuk (2021) sugere em 

seu livro, os rumores de satanistas sacrificando crianças e dominando forças policiais e 

políticas atrapalhavam as investigações concretas, levando a dois problemas apontados no 

relatório de um agente do FBI citado em sua obra: 

O primeiro é que acaba por atrapalhar investigações sérias. O segundo, 

derivado do primeiro, é o fato de revelar que às vezes é mais fácil acreditar 

que crianças estão sendo abusadas por um culto secreto de satanistas do que 

sendo vítimas de familiares ou pessoas próximas. (MIZANZUK, 2021, 

p.402) 

 

De forma semelhante, sugerimos a existência de um pânico islâmico que, assim como 

o pânico satânico é um tipo de pânico moral, estruturado sobre os pilares “desproporção, 

carácter explosivo, carácter episódico e generalização.” (MACHADO, 2004, p.75). Ainda de 

acordo com Machado, caracterizam os episódios de pânico moral “(...) uma natureza 

essencialmente performativa, correspondendo a formas discursivas localizadas e transitórias, 

adaptadas ao objectivo de alcançar a visibilidade e a voz pública, através da difusão 

mediática.” (MACHADO, 2004, p. 76 – grifos nossos). 

 
Desenvolvimento 

 
 

Diferentemente do pânico satânico, a noção do pânico islâmico não se relaciona a 

casos de rituais satânicos contra crianças, mas de percepções acerca da contemporaneidade e 

da História que relegam ao segundo plano as reflexões sobre sociedades, culturais e 

religiosidades, colocando em cena a ideia de uma conspiração islâmica, envolvendo agentes 

sociais poderosos e que objetiva a islamização do Ocidente, ou seja, tornar islâmica a forma e 

o conteúdo das sociedades que se identificam enquanto ocidentais. Ao invés de refletir sobre 

as consequências dos orientalismos, colonialismos e imperialismos e seus impactos para as 

sociedades alvejadas por essas práticas, os muçulmanos seriam agentes malignos por 

natureza, invasores, impossíveis de serem integrados e contra os quais as sociedades devem 

resistir indireta ou diretamente, com medidas legais e institucionais contrárias ao Islam e aos 

muçulmanos4. Todavia, a intolerância contra muçulmanos se refere também a uma 

 

4 Vide a proibição do uso do hijab, compreendido nesse sentido como o véu utilizado pelas mulheres 
muçulmanas, na França, como um exemplo até de violação de direitos humanos (SOUZA, 2018). 
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reafirmação de uma identidade ocidental tida como ameaçada, o que leva a considerações 

sobre a forma política hegemônica. 

A ameaça que citamos é sentida por experenciarmos a uma mudança nos vetores 

cultural e político que definem a forma política que vivemos, sendo a forma resultante desses 

processos. Há o declínio da soberania da legitimidade da política, sendo ela questionada por 

diferentes agentes sociais. Há a dissolução dos valores de solidariedade, da justiça social, dos 

direitos e dos deveres dos cidadãos e o crescimento de um sentimento de insatisfação perene 

das populações marginalizadas para com as populações dominadoras e a busca por 

justificativas pela população dominante para odiar as populações subalternizadas (MISHRA, 

2017) – como é o caso com os muçulmanos. Surge a apatia política: os sufrágios universais se 

tonando mais e mais exíguos, emergindo novos partidos políticos paradoxalmente 

autoidentificados como apolíticos e que agem como meros comitês para eleição de pessoas, 

além dos partidos identitários, desprovidos de construção de projetos nacionais e que 

investem na mera lógica eleitoral. Uma das consequências desses processos é a 

desumanização dos imigrantes, cada vez mais sujeitos a serem explorados economicamente. 

Para tanto, somente com uma subjetividade combativa, em uma verdadeira guerra de 

subjetividades (ALLIEZ; LAZZARATO, 2021), que a vida humana poderá então ter seu valor 

relativizado, desprezado, menosprezado, exatamente por um Ocidente que se arroga a herança 

do legado da Igualdade, Liberdade e Fraternidade. 

Todas essas transformações ocorrem no esteio de uma mudança que Alliez e 

Lazzarato (2021) sintetizam ao abordar a mudança do wellfare state para o warfare state, 

onde se opera uma guerra de subjetividades que promove processos de guerras raciais, de 

endocolonização e de brutalização das vidas marginais ao sistema5. Se concordarmos com a 

apreensão dos autores de que “O Capital é um modo de produção na exata medida em que é 

um modo de destruição.” (ALLIEZ; LAZZARATO, 2021, p.28), percebemos que a 

humanidade chegou a um estágio de desenvolvimento no qual pode subjugar todo o planeta à 

sua força: é o Capitaloceno, não o Antropoceno, que vivemos. A associação entre guerra e 

capital se projeta para além das meras ocasiões da guerra declarada, pois o capital, ainda mais 

na globalização, está em guerra com todo aquilo que não se submete a ele: 

(...) o capitalismo é substancialmente uma economia de guerra, pois se faz 

necessária toda a analítica da guerra e seu maquinário em múltiplas peças 

para atar o “ciclo da mais-valia”, desde o ateliê de produção, submetido à 

disciplina militar, até as receitas fiscais do Estado, que alimentam a 
 

5 Assistimos a isso no caso brasileiro onde o governo federal, nos anos de 2020 a 2021, não 
demonstrou apenas a ineficácia em combater a pandemia de COVID-19, mas aparentemente 
encaminhou um plano de extermínio contra a própria população. 
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empreitada colonial e permitem a administração dos territórios. (ALLIEZ; 

LAZZARATO, 2021, p. 95) 

 

A globalização se constrói em oposição a um período histórico que a antecedeu: ela 

reage ao wellfare state. Esse período histórico começa após o fim da Segunda Guerra Mundial 

e termina a partir de 1975. Pode-se chamar esse período de Democracia Moderna: o que 

significa que ela contempla diversos processos emancipatórios, diversas conquistas sociais 

que grupos e classes subalternas tiveram, em especial na Europa. Significa uma luta de classes 

extrema que não se inicia apenas no pós-Segunda Grande Guerra, mas que tem suas 

ramificações nos movimentos operário, feminista e de libertação colonial. Combatendo esse 

movimento, surgirá então a ideia de um warfare state: se antes a guerra era algo promovido 

pelos Estados, Alliez e Lazzarato (2021) identificam que hoje são os Estados que são 

promovidos pela Guerra em uma verdadeira economia de guerra onde a produção visa a 

disputa (e a vitória) comercial, não suprir as demandas (humanas) que lhe é feita. Assim, 

programas sociais com aparência humanitária, como o combate ao trabalho infantil, na 

verdade visam preparar trabalhadores e combatentes maduros, mais produtivos: a 

escolarização, o saneamento básico, a construção de casas populares, etc., não havendo outro 

objetivo senão perpetuar uma forma capitalista globalizada e guerreira. Alliez e Lazzarato 

(2021) ainda indicam que os países que anteriormente foram colonizadores e formaram 

impérios passaram a usar da lógica utilizada nas colônias contra seu próprio povo: por 

exemplo, os espaços concentracionários que antes haviam sido utilizados nas colônias tiveram 

seu reflexo nos campos de concentração e extermínio alemães, onde surge a figura do 

muçulmano6. 

Para Eriksen (2017), há um choque entre escalas, da escala global à local. O 

Capitalismo Globalizado é um desarranjo, uma desestruturação de forças. Há uma dificuldade 

cada vez maior de compreendermos as dinâmicas sociais: a dinâmica do local é afetada pela 

escola do global, que produz uma dificuldade muito grande em compreender visões de 

conjunto, levando a uma era de aceleradas transformações em tudo: na economia, no meio 

ambiente, na vida cotidiana. Tal qual na Física, se há movimento, há uma força e essa força 

movimenta algo, resultando assim em atrito e calor. Citando esse princípio, Eriksen (2017) 

busca compreender como as forças hegemônicas são sempre mais potentes, invasivas, e como 

 
 

6 No sentido proposto por Agamben (2008): aquela pessoa que está tão colapsada pela experiência 
de brutalização à qual é submetida no campo de concentração que se curva, como um muçulmano 
que reza. Wallraff (1987) relata em sua literatura de testemunho uma anedota que ouviu do membro 
de um partido de extrema-direita que remete a tal nomenclatura do muçulmano no campo: a diferença 
entre o judeu e o turco é que para os judeus o pior já passou. 
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quando em uma sociedade aumenta o ritmo dessas transformações, aumenta o atrito cultural, 

a fricção. O problema é que as transformações na escala global afetam significativamente as 

dinâmicas em escala local – e daí a emergência de formas, como o pânico islâmico, de 

compreender esses processos mais complexos. 

Para Sassen (2016), o Capitalismo não é mais produtor de inclusão, mas de exclusões, 

compreendendo hoje processos que recusam o universalismo ocorrido no wellfare state. Para 

Sassen (2016), a dinâmica do capitalismo se deve a formação de 1) uma elite predatória, que 

tem como característica ser transnacional e que é capaz de estabelecer acordos e 

compromissos acima dos limites da nação, que visa extrair mais valor no menor tempo 

possível sem se preocupar com as consequências econômicas, sociais, ambientais e políticas e 

de dinâmicas de exclusão que levam à expulsão e de 2) formações predatórias, forma pela 

qual se utiliza a tecnologia, que proporciona impulsões ao capitalismo de novas formas de 

obtenção de mais valor, onde os meios de comunicação e informação também são formações 

predatórias. 

As reflexões sobre a geometria política e a forma sob a qual se vive ela remete ao 

estudo de Jean Delumeau, História do medo no Ocidente (DELUMEAU, 2009), que indica a 

existência, ao final da Idade Média e início da Idade Moderna europeias, de uma mente 

obsidional. A mente obsidional remete a uma postura mental de constante medo de invasão e 

de ameaças: eram os ciganos que sequestravam crianças e as usavam em rituais satânicos; os 

judeus que representavam Satanás por terem recusado ao Cristo; os mouros7 que vinham do 

além-mar para saquear e matar; os leprosos que espalhavam doenças; as mulheres que eram 

feiticeiras8; os Protestantes que anunciavam a vinda do Anticristo aos Católicos e os Católicos 

que anunciavam a vinda do Anticristo aos Protestantes; a própria geografia era uma ameaça, 

pois o mar era uma fonte de insegurança quando comparado à terra firme. Afinal, desse 

mesmo mar que inimigos podiam se aproximar da cristandade9. Tudo aquilo que pudesse de 

alguma forma ser interpretado como Outro pode ser visto como uma ameaça. Apesar da 

distância temporal entre a Idade Média e a Contemporaneidade, é inevitável apontar 

semelhanças entre essa postura e a xenofobia, conforme Bauman a define: “A xenofobia - a 

 

7 Utilizamos o termo mouro para estabelecer relações com a documentação mobilizada por Delumeau 
(2009), apesar do termo claramente se referir a 1) árabes, 2) turcos, 3) muçulmanos, 4) sarracenos e 
5) maometanos – não objetivamos esclarecer o significado de cada um desses semas. 
8 Existem questões biopolíticas relevantes a serem consideradas nesse quesito, como a utilização do 
corpo da mulher para a produção de soldados, garantindo uma preparação eterna para o estado de 
guerra (ALLIEZ; LAZZARATO, 2021). 
9 Daí o papel fundamental do estabelecimento de mapas, delimitando o território, seus limites, 
continentes e conteúdos, como forma acessória de estabelecer os limites da nação e do povo que a 
integra (ANDERSON, 2008). 
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suspeita crescente de um complô estrangeiro e o sentimento de rancor pelos ‘estranhos’ - pode 

ser entendida como um reflexo perverso da tentativa desesperada de salvar o que resta da 

solidariedade local.” (BAUMAN, 2009, p.21). Defender-se, encarando o Outro como uma 

ameaça, é a postura característica da mente obsidional, é a base dos pânicos morais frente aos 

divergentes da norma local, como os muçulmanos são identificados. Retomando ao 

historiador do medo: 

As definições teológicas e as regulamentações religiosas multiplicadas no 

começo da Idade Moderna foram como muralhas que delimitaram e 

protegeram um espaço ameaçado. No interior, graças à obediência, era a paz 

tranquilizante de uma igreja maternal, cheia de misericórdia e piedade, que 

fornecia seguramente os meios de salvação. No exterior, ao contrário - e 

agora se sabia por onde passava a fronteira - reinavam a desordem satânica, 

as trevas, o inconfessável, e estendia-se o imenso país da perdição. 

(DELUMEAU, 2009, p. 597) 

 

Os habitantes do reino das trevas e da desordem satânica formavam, no entendimento 

medieval e contemporâneo, uma “contrassociedade” (DELUMEAU, 2009, p. 297). Isso 

porque seria, tal qual a hipótese dos antípodas, uma sociedade que se colocava como 

antagonista, adversária, daquela sociedade que era tida como correta, cristã. Todavia, 

houveram transformações que levaram o estrangeiro a ocupar essa posição em nossas 

sociedades ocidentais: pessoas de cores, costumes, religiões e culturas diferentes estão à 

espreita, formando uma modalidade dessa contrassociedade. Isso porque: 

O estrangeiro é, por definição, alguém cuja ação é guiada por intenções que, 

no máximo, se pode tentar adivinhar, mas que ninguém jamais conhecerá 

com certeza. O estrangeiro é a variável desconhecida no cálculo das 

equações quando chega a hora de tomar decisões sobre o que fazer. Assim, 

mesmo quando os estrangeiros não são abertamente agredidos e ofendidos, 

sua presença em nosso campo de ação sempre causa desconforto e 

transforma em árdua empresa a previsão dos efeitos de uma ação, suas 

probabilidades de sucesso ou insucesso. (BAUMAN, 2009, p.37-38) 

 

Agora, considerando-se que as cercas têm dois lados e refletindo sobre a metáfora 

geométrica e formal para pensar as dualidades amigo e inimigo e autóctone e estrangeiro, as 

quais apontamos como relevante entender que o limiar não é somente um espaço de 

demarcação e separação, mas também uma fronteira mais ou menos porosa que permite o 

trânsito em ambos os sentidos. Peter Burke (2016) aponta que as fronteiras que a Europa 

estabeleceu por séculos foi com o Norte da África, a Península Árabe e o Oceano Atlântico: 

foram trocas em termos de artes, religião, língua, alimentação, costumes, ciência, filosofia, 

etc., o que não dá margem exclusivamente para a retórica do Choque de Civilizações, que 

ignora todas essas inter-relações e encara em toda ação uma tentativa de garantir a hegemonia 

para um dos grupos em disputa. Assim, o Choque de Civilizações serve enquanto descrição 
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teorética, e não teórica, da realidade (TODOROV, 2010), exatamente por não considerar que 

os limiares entre as formas políticas são também espaços de trânsito, não apenas de confronto, 

e que das diferenças não surge necessariamente a disputa, mas também, possivelmente, a 

partilha e a colaboração. 

 

Considerações 

 
 

A perspectiva da mente obsidional que se manifestava na Idade Média parece ser a 

tônica dos movimentos populistas e nacional-populistas, xenófobos e totalitários: é com uma 

configuração semelhante ao medievo que se aborda a alteridade. Entretanto, tal configuração 

parece anabolizada pelo pensamento de enxame que as redes sociais e espaços virtuais 

promovem. Nesse sentido que no Ocidente a intolerância contra judeus, viu   antissemitismo, 

se amplia e passa também a abranger muçulmanos, fenômeno identificado enquanto 

islamofobia; ainda no Ocidente, o racismo contra populações negras, que justificou a 

escravidão, e contra indígenas, o que justificou o extermínio, agora se amplia para os povos 

asiáticos e médio-orientais, marrons, o que justifica em alguma medida o imperialismo 

(KUMAR, 2012; DABASHI, 2011). Sob a égide da globalização, diferentes ações são 

tomadas pelas populações que se sentem ameaçadas por ela. Uma solução de continuidade 

possível será combater a mente obsidional com a percepção de que o limiar é espaço de 

transição: permite que dois territórios espaço-temporais conectem-se, havendo diferenças e 

complementaridades, processos históricos e sociais, mas não uma superioridade ontológica. 

Falar sobre a espessura do limiar e para o que ele é e não é poroso é uma forma de pensar 

como poderemos, ao menos nos planos epistêmico, subjetivo e humano, combater uma 

mentalidade que se sente ameaçada por aquele que é Outro. A islamização seria vista como 

um processo como outro qualquer: o de cristiaização, de hinduízação, de budistização, etc. 

Não haveria uma prevalência qualitativa de uma sobre a outra: a forma pode mudar, mas o 

conteúdo, inclusive, pode ser o mesmo. 

Por fim, é importante considerar que a legitimação de discriminação entre homens e 

mulheres, cristãos e muçulmanos, nacionais e estrangeiros, influencia nos salários e nas 

demandas sociais – as desigualdades entre países cresceram, o que gera a necessidade da 

racialização de regiões e países para manter a desigualdade de renda mundial. Nesse sentido, 

o pânico islâmico é mobilizado contra a islamização para a manutenção do status quo. O 

estímulo à mente obsidional, fechada, que se sente ameaçada, que ergue muros, que despreza 
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aquele que é visto como inadequado, é, no Capital, uma de suas ferramentas, um de seus 

dispositivos, não uma mera coincidência, não um mero acaso. Ao contrário do Anjo da 

História de Walter Benjamin, uma tal mentalidade deseja não ser arrastada pelo vento da 

História, mas aportar naufragando em um passado seguro, em uma cor de pele segura, em 

uma cultura segura. Ora, no Capital, assim como na Guerra Total, não há segurança para 

ninguém. Quem desumaniza hoje pode ser o homo sacer de amanhã: até onde a acumulação 

primitiva de Capital e a resistência a ela será a principal força motriz das sociedades, 

estabilizando exaustivamente a forma política que vivemos, embebendo-a em intolerâncias 

contra muçulmanas e muçulmanos das mais diversas cores de pele, sotaques e origens 

nacionais, é uma questão a ser descoberta. 
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A METAMORFOSE EM LOBO: UMA ANÁLISE DE CASOS 

PRESENTES NO LIVRO “LOBISOMEM: UM TRATADO SOBRE 

CASOS DE LICANTROPIA” DE SABINE BARING-GOULD 

 
Gabriela Pereira da Silva1 

 

Resumo: O seguinte artigo busca apresentar uma análise acerca das representações, práticas e 

discursos presentes nos casos de licantropia retratados no livro Lobisomem: um tratado sobre 

casos de licantropia de Sabine Baring-Gould (2003). Para dialogar a obra, utilizaremos autores 

como Claude Lecouteux no livro Hadas, Brujas y Hombres lobo en la Edad Media (2005), 

Carlo Ginzburg no livro História Noturna (2012) e outros. Mesmo que, seguindo seus preceitos 

cristãos, o autor negue a possibilidade da metamorfose em lobo, não deixa de apresentar casos 

e autores que afirmam a veracidade dos fatos. Com isso, executamos nossa análise entendendo 

a licantropia como uma crença, que perpassou diferentes períodos e que gerou episódios 

concretos na vida dos indivíduos. 

Palavras-chave: Licantropia; Sabine Baring-Gould; Idade Média; Representações. 

 

Introdução 

 

Sabine Baring-Gould nasceu em Exeter, uma cidade do Reino Unido, em 1834. Mesmo 

vivendo muitos séculos depois da maioria dos casos de licantropia que retrata no livro, isso não 

impediu que formulasse uma obra vasta no quesito transformações e práticas geradas acerca 

dos lobisomens. A obra Lobisomem: um tratado sobre casos de licantropia é uma tradução do 

livro originalmente chamado The Book of Were-wolves, publicado em 1865. Mesmo com 

extensão curta de 165 páginas, o livro é dividido em dezesseis capítulos que vão desde a 

licantropia entre os antigos, até casos de supostos lobisomens no século XIX. 

Nessa análise, buscamos centralizar nossa atenção no capítulo V, denominado O 

Lobisomem na Idade Média, onde Baring-Gould aponta os seguintes casos: Histórias de Olaus 

Magnus sobre os lobisomens letões, História do Bispo Majolus, História de Albertus 

Pericofcius, Ato semelhante em Praga, São Patrício, Incidente estranho relatado por John de 

Nuremberg, Bisclaveret, Lobisomens da Curlândia, Pierre Vidal, Licantropista Pavian, 

Histórias de Bodin, Relato de Forestus sobre um licantropista e Lobisomem napolitano. Acerca 

desses relatos, nos atentaremos para as práticas e representações formuladas e impostas aos 

determinados sujeitos. 

Para a análise dos casos listados acima, utilizaremos obras como Hadas, brujas y 

hombres lobo en la Edad Media (2005), de Claude Lecouteux, que busca entender os casos de 

licantropia a partir da noção de Duplo. Esse outro Eu, sairia do corpo durante um sono profundo 
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ou um chamado, podendo ter variadas formas. No nosso caso, o lobo significa, como aponto 

pelo autor, que o Duplo tem como missão um assassinato ou ataque a alguém (LECOUTEUX, 

2005). Utilizaremos também o caso do lobisomem Thiess (GINZBURG, p. 2012), que mesmo 

tendo data posterior, localizando-se no século XVII, aponta importantes noções e permanências 

acerca da licantropia. 

Partindo dos pressupostos e casos apresentados, buscamos entender a licantropia como 

uma crença, que perpassou diferentes períodos e que possui diversas especificidades de acordo 

com ano e local em que se insere. Podemos notar elementos que se cruzam e permanecem ao 

longo dos períodos, demonstrando novas apropriações e discursos sob um mesmo elemento 

central. Inúmeros casos de transformações de homens em lobo existem, mesmo assim, 

encontramos autores como o próprio Baring-Gould negando a existência real desses fatos. 

Sendo assim, buscamos considerar a linguagem um fator central para a discussão da 

possibilidade de transformação ou não em lobo. Não buscamos aplicar noções científicas atuais 

acerca dos eventos que ocorreram na Idade Média, mas sim considerar a importância e poder 

dos discursos como formadores da realidade e produtores de ações e interações concretas do 

mundo. Para tal, utilizaremos principalmente a obra Pensando com Demônios (2006), de Stuart 

Clark. 

Licantropia na obra de Sabine Baring-Gould 

 

A variedade de casos é extensa e não pode ser trabalhada em sua totalidade, devido ao 

espaço que possuímos para esta análise. Por isso, vamos nos ater aos casos que podem conversar 

com as obras propostas acima e podem resultar em interessantes observações. 

Começamos com um trecho baseado no cartógrafo e eclesiástico Olaus Magnus, o qual 

afirmava que durante a Idade Média, em regiões como Prússia, Letônia e Lituânia o problema 

com homens transformados em lobo era o que mais preocupava as pessoas comuns. Durante as 

festas da chamada Natividade de Cristo, um dos nomes do momento de nascimento de Jesus 

Um grande número de homens transformados em lobos reúne-se em 

determinado local, arranjado por eles, e espalham-se com tamanha ferocidade 

contra os humanos e os animais não-selvagens, que os nativos destas regiões 

sofrem maiores danos causados por estas bestas do que por lobos naturais. 

(BARING-GOULD, 2003, p. 43) 

Ou seja, encontramos uma diferenciação, apontada pelo autor, entre os lobos naturais e 

aqueles que seriam homens transformados em fera. A principal diferenciação durante os ataques 

e apontadas por Baring-Gould (2003) seria que, após todos os danos causados nas casas, depois 
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de comer todo alimento e beber toda cerveja ou hidromel, eles empilhavam os caixotes vazios 

de bebida, no meio da adega. Com isso, se diferenciavam dos animais irracionais. 

Outro caso apresentado pelo autor entra em consonância com o afirmado por Claude 

Lecouteux (2005), onde o dano causado por outrem ao transformado em lobo afeta em mesma 

medida o corpo humano. 

A esposa de um nobre da Letônia mostrou suas dúvidas a um de seus escravos 

com relação a possibilidade de um homem ou mulher mudar de forma. O servo 

imediatamente se ofereceu para fornecer-lhe evidências dessa possibilidade. 

Ele saiu do aposento e no instante seguinte um lobo foi visto andando pela 

região. Os cães seguiram-no, e sem que o animal oferecesse resistência, 

arrancaram um de seus olhos. No dia seguinte, o escravo apareceu diante de 

sua senhora cego de um olho. (BARING-GOULD, 2003, p.44) 

Porém, tal transformação, mesmo que afirmada por testemunhas é negada por muitos 

escritores e principalmente eclesiásticos (BARING-GOULD, 2003). A descrença dos últimos 

pode ser explicada por uma extensa corrente de escritos que negam a metaformose, dentre eles 

encontramos Cidade de Deus. Santo Agostinho, na obra citada, buscou explicar essa suposta 

transformação por meio do phantasticum, parte do corpo humano que fica sensível durante o 

sono e por meio dela, demônios ou o próprio diabo podem implantar imagens e memórias 

forjadas na mente dos indivíduos. Sendo assim, imagens de lobos atacando pessoas podem ser 

criadas ou até retiradas de lobos reais, o indivíduo iludido acreditaria, por serem cenas 

extremamente reais, ter se transformado em fera e cometido diversos crimes. Além disso, 

aqueles que afirmam ver tal transformações, também se encontrariam acometidos de tal ilusão 

(LECOUTEUX, 2005). 

Mesmo assim, no âmbito popular os lobisomens ainda são vistos e sujeitos são acusados 

de licantropia. As formas de transformação desses indivíduos variam de acordo com o mito e 

local de origem. A metamorfose a partir de determinados elementos é muito comum, podendo 

variar entre cintos, anéis, capas, beber água de pegadas, se banhar em fontes, ser o sétimo filho, 

unguentos e malefício de bruxas. A magia era algo predominante na vida dos camponeses da 

Idade Média e gerava efeitos concretos. 

Um dos casos mais conhecidos citados por Carlo Ginzburg (2012) é o do lobisomem da 

Livônia, ou lobisomem Thiess, que no século XVII descreve em um processo inquisitorial sua 

ida ao inferno, a qual realizava em torno de quatro vezes por ano para salvar as colheitas que 

são roubadas pelas bruxas. Naquele local, ele e seus companheiros lobisomens lutam e, caso 

ganhem, as colheitas de cereais do período serão bem sucedidas, caso percam, serão meses 

difíceis para a comunidade. Quando questionado, o homem constantemente aponta que faz tudo 

isso em nome de Deus, mesmo que os inquisidores tentem induzi-lo a confessar uma ligação 
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com a bruxaria. Aqui podemos supor que, ou encontramos um sincretismo entre a crença do 

sujeito e a religião cristã, ou a constante afirmação da luta em nome de Deus é uma forma de 

tentar se proteger de possíveis acusações de bruxaria. 

Em todo caso, a transformação se dá porque Thiess nasceu com o pelico, ou seja, veio 

ao mundo sem romper a membrana amniótica. Um elemento que pode ser somado aos outros 

já citados acima. Existe também outra forma de metamorfose interessante e que pode ser citada. 

Segundo Baring-Gould, tendo como fonte a obra De Lukanorwpía, de Müller, aponta que 

Albertus Pericofcius, habitante de Muscovy, era um homem tirano e ameaçador 

Uma noite em que estava ausente de casa, todo o seu rebanho, que havia sido 

adquirido através da extorsão, morrera. Quando retornou, foi informado sobre 

a perda e teve um ataque terrível, blasfemando: “Que aquele que dizimou meu 

gado coma-o e, se Deus assim quiser, que me coma também”. Conforme 

falava, gotas de sangue caíam no piso e o nobre, transformado em um cão 

selvagem, correu em direção ao rebanho morto, destroçou-o e arrebentou as 

carcaças, devorando-as. Talvez ainda as esteja devorando (ac forsan hodie que 

pascitur). Sua esposa, próxima a dar à luz, morreu de medo. Havia não só 

testemunhas que ouviram, como também outras que assistiram a esses 

acontecimentos. (Non ab auritis tantum, sed et ocidatis accepi, quod narro). 

(BARING-GOULD, 2003, p.45) 

Ou seja, a transformação se deu por uma maldição. O que não é nada incomum e pode 

ser encontrada também em outros locais e períodos. Citamos por exemplo, o caso apontado por 

Christine Orobitg (2015) no artigo La lycanthropie dans la prose doctrinale du XVIe et du XVIIe 

siècle espagnol, onde um pai muito irritado com seu filho lança uma maldição sobre o mesmo 

para que ele se transforme em lobo e fique nessa forma durante sete anos. Em outro caso citado 

pela autora (OROBITG, 2015) uma mãe amaldiçoou a própria filha devido a ganância da 

menina em comer carne, após a transformação a garota atacou em sua forma de lobo, crianças, 

gado e andarilhos. 

Ao longo do livro, encontramos grande quantidade de casos que têm como coincidência 

o período do Natal, assim como o primeiro incidente analisado. Em outro caso, encontramos 

um sujeito preso por devorar o gado do seu vizinho, acusado de transformar-se em fera duas 

vezes por ano, na data já citada e durante o Solstício de Verão. Porém, quando colocado sob 

vigilância completa, nenhuma mudança ocorreu no corpo do homem (BARING-GOULD, 

2003). A impossibilidade da transformação é explicada por Lecouteux (2005), a qual não pode 

ocorrer enquanto o suposto lobisomem estiver sob o olhar de outros, tanto amigos quanto 

inimigos. Da mesma forma, o licantropo não pode voltar a sua forma humana sob mesma 

situação. 
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A ligação desses indivíduos transformados com o Diabo ou bruxas varia de acordo com 

as fontes. Segundo o caso dos lobisomens da Curlândia, presente no livro Breslauer Sammlung 

(BARING-GOULD, 2003), esses indivíduos eram mantidos sob o controle do Satã de três 

formas: (1) um estado de fantasia e alucinação no qual acreditam ter se transformado em lobos 

e são vistos como lobo por aqueles também afetados pela ilusão; (2) durante o sono profundo 

ou em sonhos, onde imagens de ataques são sugeridas e mostradas pelo Diabo e (3) usando a 

memória de lobos naturais, para que as memórias pareçam ainda mais reais. É interessante notar 

a semelhança dos itens com as ideias do já citado Santo Agostinho. 

Podemos notar que, ao mesmo tempo que encontramos casos que afirmam e tentam 

comprovar a veracidade das transformações, Baring-Gould busca, assim como em outros 

momentos do livro, apontar para a impossibilidade da licantropia. Em contrapartida dessa ideia, 

podemos citar o caso de um licantropista acusado de feitiçaria 

Porém, como não foi possível provar, o juíz ordenou que um dos camponeses 

visitasse o homem na prisão e, para tentar descobrir a verdade, persuadisse o 

prisioneiro a ajudá-lo a vingar-se de outro camponês que o havia ferido. A 

vingança deveria ser a morte de uma das vacas do homem, e o camponês 

deveria instigar o prisioneiro a fazê-lo secretamente e, se possível, disfarçado 

de lobo. O indivíduo fez o que lhe foi pedido e teve muita dificuldade em 

convencer o prisioneiro a agir conforme sua vontade, mas por fim conseguiu. 

Na manhã seguinte, a vaca foi encontrada no curral assustadoramente 

desmembrada. Porém, o prisioneiro não havia deixado sua cela, já que o vigia 

designado para observá-lo declarou que este passara a noite em sono profundo 

e que somente uma vez fizera um leve movimento com as mãos, pés e cabeça. 

(BARING-GOULD, 2003, p. 48) 

O trecho é explicado por Lecouteux, onde em sua concepção sobre como se dá a 

transformação de homens em lobo, debate acerca da noção de um Duplo. Para ele, todo 

indivíduo possui um outro Eu, como uma manifestação espiritual. O mesmo, pode transformar- 

se em animal, voluntária ou involuntariamente, e pode partir para efetuar coisas boas ou ruins. 

Normalmente, segundo o autor (LECOUTEUX, 1999), o tamanho e o animal dependem da 

missão que o Duplo terá que cumprir, por exemplo, caso o objetivo fosse vigiar ou seguir 

alguém, era mais vantajoso que o espírito tomasse a forma de uma mosca ou animal pequeno, 

do que em um lobo ou urso, que são animais grandes e de presença notável. A transformação 

em animal é apenas do outro Eu, enquanto o corpo do indivíduo permanece na forma humana 

em êxtase em algum lugar seguro. 

Sobre o êxtase encontramos um consenso entre os autores como Ginzburg e Lecouteux, 

os dois afirmam que as transformações são precedidas por ele, porém, não notamos tal sono 

profundo na maioria dos casos apontados por Baring-Gould. Para exemplificar, tratamos dos 

benandanti (GINZBURG, 2010), que antes de sair para lutar contra as bruxas caiam em um 
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profundo sono, em sequência eles partem para batalhar por uma boa colheita. Durante esse 

momento, o corpo do indivíduo não pode ser virado de barriga para baixo nem tocado, caso 

contrário o espírito não voltaria mais para o corpo (LECOUTEUX, 2005). Além disso, segundo 

Lecouteux (2005) em algumas sagas o nome de batismo do sujeito também não deveria ser 

pronunciado, caso contrário, o Duplo permaneceria vagando pela eternidade em busca do seu 

corpo. 

Em diversos relatos, os lobisomens são acusados de atacar e devorar crianças que, por 

algum motivo, ainda não foram batizadas. Em um caso citado por Ginzburg (2012), na região 

de Bressanone, no ano de 1457, duas velhas ao renunciarem à fé cristã e entrarem para o culto 

de Diana, foram conduzidas para um lugar de festa, onde haviam homens cobertos de pelos que 

se alimentavam de crianças e sujeitos que não foram batizados. Analisando o relato podemos 

considerar que aqueles indivíduos eram licantropos. Segundo Pierre de Lancre (GINZBURG, 

2012), que escrevia no século XVII, os lobisomens estavam presentes nesses rituais de Diana, 

pois eram seus seguidores, assim como feiticeiras e magos. 

Mesmo assim, com todos os casos apresentados e citando ainda mais intelectuais que 

escreveram sobre o assunto, como Jean Bodin, o autor considera que as fontes usadas por 

aqueles que defendem a licantropia não passam de meras mentiras (BARING-GOULD, 2003). 

Tenta por fim, afirmar que as feras são na realidade bruxas transformadas. Tal fato poderia ser 

comprovado pois os lobos não teriam cauda. Sendo assim, “os animais com caudas deficientes 

devem ser evitados, pois são bruxas disfarçadas” (BARING-GOULD, 2003, p. 51). 

Considerações 

 

A partir da leitura da obra de Sabine Baring-Gould e usando de outras obras como 

suporte para a análise, podemos notar que um fator importante para a formação de opinião do 

autor acerca da licantropia é derivado de suas concepções de mundo. Baring-Gould possui uma 

vasta lista de obras em seu nome, principalmente de hagiografias. Com titulação de reverendo 

- além dos muitos outros títulos -, notamos que sua linha de pensamento segue as afirmações 

de muitos eclesiásticos, que negam a possibilidade da transformação pois Deus não deixaria 

que tal atrocidade acontecesse e o Diabo não teria poder suficiente para interferir na Criação. 

Assim como escreveram em outros períodos, pelo que parece, os clérigos do século XIX ainda 

possuíam a preocupação de negar a licantropia. 

Encontramos um ponto concomitante entre Lecouteux e Ginzburg, o êxtase. Para 

Ginzburg, ele normalmente é ligado a um substrato xamânico que estaria presente em diferentes 

crenças. Porém, como cita M. Eliade (2002) no livro O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do 
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Êxtase, a transformação em lobo não era aspecto principal para os xamãs, que poderiam se 

transformar em animais para determinadas funções. Porém, a licantropia desses indivíduos não 

é a mesma da qual tratamos. Os xamãs desciam ao inferno para buscar almas perdidas de 

doentes ou guiar os falecidos, nessa difícil viagem eles poderiam então metamorfosear-se, o 

que difere dos muitos relatos de lobisomens que atacavam crianças, mulheres e recém nascidos. 

No campo do êxtase, Lecouteux (2005) traz a ideia de um outro Eu, o chamado Duplo 

deixava o corpo humano durante momentos de catalepsia, letargia ou um sono profundo. Os 

meios de partir do corpo poderiam se dar de diferentes formas, poderia ser um desejo próprio 

do indivíduo ou de outra pessoa que estaria precisando de ajuda. Elemento que não é ponto 

central nos casos apontados por Baring-Gould, onde a maioria das transformações se dá de 

outras formas. 

A negação da existência de lobisomens pode ser notada na maioria dos artigos que 

tratam sobre essa temática, muitos deles recentes. Porém, é notável a escassez de obras 

produzidas por historiadores sobre o assunto. Um etnólogo chamado Michel Meurger (1990) 

aponta que esses indivíduos denominados lobisomens poderiam ser apenas animais selvagens 

que foram atraídos pelas guerras e eram desconhecidos aos moradores das vilas. Provavelmente 

eram diferentes espécies de lobos ou felinos não conhecidos pelos indivíduos da época. 

Para Harf-Lancner (1985), a cultura popular da Idade Média foi constantemente 

permeada por uma dualidade do ser humano, o que era absurdamente inaceitável para os 

preceitos cristãos. Isso explicaria o motivo pelo qual durante muitos séculos clérigos e 

especialistas escreveram acerca do assunto considerando apenas uma ilusão. 

Consideramos que as experiências vividas pelas pessoas são mediadas por diversos 

símbolos, que empregam significados para todas as interações com o mundo. Os mesmos eram 

usados pelos sujeitos para explicar a vida em seus mais diversos âmbitos e é importante lembrar 

que diferentes sociedades têm diferentes meios de se enxergar e de enxergar seu entorno. Sendo 

assim, diversas comunidades podem ter crenças parecidas, mas cada uma delas terá elementos 

específicos que as diferenciam. No caso da licantropia, isso pode ser notado, por exemplo, no 

caso de Thiess apresentado por Ginzburg (2012), onde em uma sociedade permeada por cultos 

agrícolas, o lobisomem desce ao inferno para lutar em prol das colheitas, não atacando sujeitos 

comuns como em muitos casos apontados por Baring-Gould. 

Devemos lembrar que essas formas de ver o mundo não devem ser medidas ou 

comparadas com outras épocas. Considerá-los irracionais ou eventos frutos da imaginação é 

negligenciar uma cultura que foi muito marcada por uma proximidade entre o humano e o 

supernatural. Os camponeses viviam todos os dias próximos a santos, anjos e demônios e esse 
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contato com o “mágico” foi muitas vezes promovido e encorajado pela religião cristã, que 

buscava controlá-lo por meio de ritos, relíquias e milagres. 

Nesse contexto, estamos falando de uma maneira de ver o mundo e lidar com ele que 

vai muito além de uma racionalidade científica atual. O irreal não nos cabe aqui, até porque as 

representações formadas sobre a licantropia são cunhadas a partir do real, do vivido e do 

experienciado. Segundo Stuart Clark (2006, p. 14) “dizer que uma crença é racional é falar 

sobre a maneira como ela se sustenta em relação com outras crenças”. É pré-conceber que 

existem certos discursos verdadeiros e outros não, ao passo que a linguagem que foi usada em 

sua construção e que a representa não é tão importante quanto os valores do que é ou não 

aceitável. Segundo o autor (CLARK, 2006) é pela linguagem que uma crença é ou não 

autorizada. 

Contra lobisomens foram movidas caçadas com ou sem recompensas, indivíduos foram 

expulsos de suas aldeias e pessoas foram julgadas e sentenciadas pelo crime de licantropia. 

Homens metamorfoseados em lobos foram vistos e sobres eles foram escritos diversos 

documentos. A transformação era tão temida e causava tanto alvoroço que até na Idade 

Moderna se viu a necessidade de escrever acerca do assunto, seja para negá-la ou afirmá-la. 

Sendo assim, concordamos com Clark em sua seguinte afirmação (2006, p. 31) “Para os 

usuários das crenças, o que é real sobre o mundo é a questão de que tipos de afirmações de 

parcelas da realidade sua linguagem lhes permite fazer com sucesso”. A licantropia era uma 

realidade e a linguagem a representava. Afirmar a impossibilidade dessa crença por não 

corresponder aos preceitos lógicos e a testes racionais é uma forma errônea de encarar os 

comportamentos daqueles que partilham de uma mesma ideia. Existem verdades que fogem à 

lógica. 
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O SABÁ E O DIABO EM BELÉM 

 
Gilmara Cruz de Araújo1 

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar uma análise preliminar sobre o processo de 

demonização das práticas rituais indígenas na cidade de Belém, no século XVIII, a partir 

de dois documentos: a carta do Frei Diogo da Trindade enviada aos inquisidores em 

Lisboa - a qual descreve uma espécie de sabá - e a confissão do índio Alberto Monteyro 

- que trata de um culto ao Deus indígena Jurupari sendo associado ao Diabo cristão. Esses 

documentos são referentes à terceira visita da Inquisição ao Brasil. Para análise da 

documentação foi utilizado o método Paradigma Indiciário do historiador Carlos 

Ginzburg para nos orientar numa análise minuciosa dos dados e problematizar as 

entrelinhas, com o intuito de entender e discutir o processo de demonização das práticas 

mágicas no além mar. 

 

INTRODUÇÃO 

A terceira Visitação do Santo Ofício permaneceu em Belém entre os anos de 1763- 

1769, sendo representado pelo inquisidor Giraldo José de Abranches. Durante esse 

período, muitos casos de práticas de feitiçaria vieram à tona e foram documentados. Essa 

documentação está arquivada na Torre do Tombo em Lisboa e contém um acervo que 

engloba, também, documentos anteriores ao período da Visitação. É o caso da carta do 

Frei Diogo que analisaremos aqui. 

Segundo Lapa, a Visitação chegou ao Grão-Pará em um momento que se iniciava 

o declínio da Inquisição em Portugal. A ação inquisitorial, portanto, passava por diversas 

transformações, tais como: não perseguir práticas judaicas, não decretar penas de morte, 

não açoitar e nem decretar degredos, entre outras. Marquês de Pombal, o qual ascendia 

ao poder em Portugal no momento, condenava as torturas praticadas pela Inquisição, 

autorizando-as apenas em casos extremos. No entanto, esse "abrandamento" por parte da 

Inquisição não excluiu a fama de violência, os confiscos de bens, os castigos, as 

perseguições e as prisões que percorriam a região e assolavam o medo. 

O Santo Ofício ainda servia como instrumento de dominação de Portugal e estava 

a serviço do ministro, o que nos possibilita inferir uma vinculação deste com a política 

pombalina. O autor Yllan de Mattos defende a teoria de que a visita a essa região estava 

inserida no projeto pombalino de "domesticação da Inquisição", o qual as ações políticas 

ficavam a cargo do Marquês (MATTOS, 2012). Foi nesse projeto que o Estado do Grão- 

Pará passou a receber mais atenção da coroa portuguesa. 

 
 

1 Universidade de São Paulo (USP); Orientada pelo Prof. Dr. Pedro Puntoni; gilmaracruz@usp.br 
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No dia 25 de setembro de 1763, a cidade de Belém recebeu a Visitação do Santo 

Ofício. Nesse dia ocorreu uma procissão que partiu da igreja dos Religiosos de Nossa 

Senhora das Mercês em direção à igreja Catedral. Esse cortejo foi composto por grandes 

representantes da igreja, do Estado e do exército militar, demonstrando-se, assim, um 

momento de poder que a igreja exercia sobre a cidade. Faziam parte o Vigário local, os 

párocos, as irmandades, o governador, o cônego, o clero, o ouvidor, a câmara, o inquisidor 

e o exército militar, todos marchando e afirmando o poder cristão sobre o local. Após a 

caminhada foi celebrada a missa e, durante o sermão, o padre Mendes proferiu ameaças 

de castigos para os que não se apresentassem à mesa inquisitorial para confessar suas 

heresias. Em seguida foram lidos o Edito de Fé, o Monitório Geral, o Édito de graça e o 

perdão, todos dando à população a oportunidade de apresentarem suas culpas e 

arrependimentos durante o prazo de 30 dias (LAPA, 1978, p.52-53). Quem aproveitasse 

o período poderia ter seus pecados perdoados e ser isento de confiscos de bens. E, por 

fim, foram fixados, nas portas da igreja, os editos e o alvará, e quem os tirasse dali teria 

uma pena de excomunhão. Instaura-se assim um período de terror na cidade. 

Com a presença dos portugueses na cidade de Belém, documentos e relatos 

escritos foram surgindo. O acervo inquisitorial sobre o período da Visitação é composto 

por processos, denúncias, confissões, cartas, entre outros, relativos ao século XVIII (antes 

e durante a visitação) que relatam os "crimes" de práticas de magia na região, e esses 

"delitos mágicos" eram predominantes nesse contexto e período. É dentre esses 

documentos que estão a carta do Frei Diogo enviada ao Inquisidor geral a Lisboa e a 

confissão do índio Alberto Monteyro que, também, analisaremos neste trabalho. 

 

O SABÁ E O DIABO EM BELÉM 

 
O Sabá belenense 

 
“O sabbat é uma festa do mal”, escreveu o autor Carlos Nogueira em seu texto 

apresentado no Seminário Internacional de História Moderna em 2021. Nele, o autor 

apresenta o Sabbat como uma inversão absoluta de traição ao cristianismo. Inicialmente, 

essa reunião tinha o nome de sinagoga e, posteriormente, denominada como Sabbat no 
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final do século XV. Foi preciso mais de um século após para que essa reunião diabólica 

se estruturasse, definisse os papéis, os atores desse processo e contaminasse a Europa.2 

Sua estruturação se deu a partir de um imaginário cristão que demonizava tudo o 

que não fazia parte da cristandade. Segundo o autor Caro Baroja, em essência, consiste 

em realizar uma inversão de valores de sorte que caracteriza o inimigo como adorador do 

demônio, que faz aberrações e atos imundos, contrários à decência. Ainda segundo o 

autor, essa estruturação foi somada à influência de teólogos, canonistas e homens de leis 

da segunda metade da Idade Média. Esses movimentos também se deram na Alemanha e 

foi um lugar decisivo no desenvolvimento histórico da bruxaria. (BAROJA, 2003, p. 112 

e 113). 

O Sabá foi estruturado pela igreja na Europa a qual criou um imaginário forte em 

torno disso, capaz de ultrapassar continentes. Com as suas raízes ainda no fim Idade 

Média, essa reunião maligna foi sistematizada, documentada e amplamente divulgada. 

Encontramos, no século XVIII, na região do Grão-Pará, resquícios desse imaginário 

cristão. 

A demonologia teve um papel importante nessa construção. E como sabemos, os 

livros e manuais produzidos pela igreja expandiu essa mentalidade. Bernard Gui escreveu 

Practica Inquisitionis haereticase pravitatis, no século XIV. Posteriormente, Nicolás 

Eymerich escreveu o Directorium inquisitorum, no fim do século XIV, o qual foi 

republicado até o século XVII. Antes disso, tivemos o Malleus Malleficarum, dos autores 

Heinrich Kraemer e James Sprenger; o Formicarius de Johannes Nider, entre outros, só 

para citar alguns, sem falar nos tratados e outros documentos. É possível que todo esse 

material produzido pela igreja tenha fortalecido o imaginário diabólico e expandido por 

países europeus e países colonizados. O autor Norman Cohn, abordando sobre o 

estereótipo da bruxa, afirmou que a figura das bruxas surge dos textos de juízo sobre 

bruxaria e dos manuais dos caçadores (COHN, 1997, p.138). 

Segundo Carlos Nogueira, tratando do sabá na região ibérica, houve a 

“importação do estereótipo modelado pela atuação de juízes franceses em regiões 

fronteiriças", o que influenciou o universo mental de juízes aragoneses, bascos e navarros. 

 

2 NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo. Barrados no baile. A península ibérica e a festa das 
bruxas. Texto apresentado no Seminário Internacional de História Moderna em 2021, pela 
plataforma do Youtube. 
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Com esse transbordamento do imaginário francês para região ibérica, não é estranho 

encontrá-lo, também, em regiões colonizadas por países ibéricos. 

Em Portugal, pressionado pela Inquisição Espanhola, D. Manuel estabeleceu o 

Tribunal do Santo Ofício em 1536, com o objetivo central de perseguir os cristãos-novos. 

Entre os séculos XVI e XIX, a inquisição existiu em busca de legitimar seu poder sobre 

as terras colonizadas e de perseguir os desvios de fé, os quais se incluíam as práticas 

mágicas das bruxas. De acordo com os estudos dos autores José Pedro Paiva e Francisco 

Bethencourt, o sabá foi inexistente em Portugal, mas casos de queima por bruxaria 

existiram. Em meados do século XVI, houve a queima de 5 mulheres acusadas de bruxaria 

em Lisboa. Essa atitude foi alheia ao Tribunal do Santo Ofício, porém atesta a existência 

de um imaginário diabólico sobre as práticas de magia em Portugal, que se manteve vivo 

durante séculos, mesmo havendo uma tradição demonológica superficial no país – tendo 

apenas dois tratados conhecidos no século XVII3. Muitos textos foram traduzidos para o 

português, livros demonológicos que circulavam pela Europa, fortalecendo, assim, o 

imaginário que se fez presente, também, no Brasil no século XVIII, como demonstram os 

estudos sobre o Brasil, da autora Laura de Mello e Souza, sobre o Piauí, da autora Carolina 

Rocha Silva e sobre Belém, objetivo dessa pesquisa, todos atestados pela documentação 

da terceira visitação do tribunal ao Brasil. 

No Brasil, no início do século XVIII, comissários da Inquisição portuguesa 

permaneciam na cidade de Belém, muitos anos antes da Visitação do Santo Ofício. Um 

deles era o Frei e Comissário Diogo da Trindade que constantemente insistia para uma 

perseguição às feiticeiras denunciadas. Uma carta dele, escrita em 1735, relata que neste 

ano 

“se deu nesta cidade umas denúncias ao crime de uma 

mulher Ludovina Ferreira, que tinha pacto implícito com o 

Diabo e que tinha companhia e discípulas, e bailes, com 

canções em língua estranha, e faziam viagens de noite a luz 

descampado dando um assovio” (PT-TT-TSO-IL -28- 

16743 m0001.TIF) 

 

 
Ainda nessa carta o Frei Diogo afirmou que tudo foi provado (?), mas que a 

acusada saiu solta e que ele se acomodou. Revendo os autos ele considerou “coisa 

enorme” e resolveu solicitar os editais, que há muito tempo não eram enviados, para que 

fossem pregados nas igrejas, dizendo que havia muita gente como esta. Ele reclama, 

 

3 Os tratados escritos por Manuel Vale de Moura (1620) e Manuel de Lacerda (1631). 
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também, que os navios só vinham duas vezes ao ano. Ele acrescentou à carta que no caso 

da denúncia contra a Ludovina havia três testemunhas que afirmavam “a vinda do Diabo 

em figura de bode e que coabitavam com ele” (PT-TT-TSO-IL -28-16743 m0001.TIF). 

Encontramos num processo inquisitorial, também, uma descrição semelhante ao 

sabá praticado por Ludovina, em que se dizia que ela fazia bailes com danças ao som de 

canções em língua estranha e, junto com suas discípulas, faziam viagens noturnas, pactos 

com o Diabo e evocações ao Bode, com quem coabitavam (ANTT, IL, Processo 16743). 

Descrição similar ao do Comissário Frei Diogo. 

Nesses documentos, encontramos a presença do imaginário europeu sobre as 

bruxas. As práticas de magia indígena foram analisadas sob uma ótica cristã e logo foram 

demonizadas. Percebemos, também, resquícios dos elementos do Sabá Europeu. O que 

será que levou a persistência de elementos similares por tantos séculos e em regiões tão 

distantes? E mais, como acusados se apropriaram desses elementos? Essa transposição 

para o mundo indígena foi imposta, ressignificada ou aproximada? Fazia sentido para os 

praticantes ou era uma maneira de tornar as ações mais inteligíveis? É difícil responder a 

essas questões no momento, pois essa investigação ainda está sendo desenvolvida, mas 

aqui é possível iniciar uma reflexão. 

Sabemos que a comparação do sabá europeu com a descrição encontrada na 

visitação do Grão-Pará são distantes e existem rupturas, mas o foco, no primeiro 

momento, é refletir sobre como, de modo geral, há resquícios desse imaginário cristão na 

colônia e de como elementos do Sabá europeu re-existem à travessia e permanecem vivos 

no imaginário em Belém. 

Um resquício também encontrado é a presença das danças nos documentos. 

Segundo Carlos Nogueira, essas eram objetos de suspeita dos eclesiásticos e eram 

estigmatizadas pelo Decreto de Reforma do Concílio de Trento. Foram proibidas em 

Navarra, no país Vasco, até o século XVIII, problematizando o caráter moral dos bailes.4 

O mesmo imaginário que demoniza as danças é encontrado no documento relativo a 

Belém, quando o comissário cita as danças ao som de língua estranha, o que, de fato, deve 

ter inflamado a questão. 

Embora semelhanças sejam encontradas, tais como reuniões noturnas, relação 

sexual com o bode, rituais em meio à natureza e etc., rupturas também o foram e 

problematizaremos isso nesse segundo momento. Confrontando o relato do Frei Diogo 

 

4 NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo. Idem. 
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com as denúncias feitas à Ludovina, percebemos que seus rituais aparecem cheios de 

elementos indígenas, que não eram encontrados nos rituais demoníacos europeus. No 

caso dos “sabás” paraenses, encontramos uma espécie de ritual ligado à natureza, com 

elementos tradicionais de tribos indígenas jamais vistos nas descrições dos sabás 

europeus. Vejamos o caso de Ludovina. 

 

Ludovina foi denunciada sete vezes, sendo a primeira em 1733 e a última em 

1764, perante à mesa da Inquisição. Quatro pessoas compareceram à mesa inquisitorial: 

Inês Maria de Jesus, Constança Maciel, Valéria Barreta e Inácio Coelho, todas entre os 

anos 1763/1764. Essas denunciações a acusavam de ser famosa por praticar feitiços e ter 

pactos com o Diabo. No caderno do promotor, ela aparece como reveladora de 

enfermidades através de um ritual com trajes de onças, jacarés e bichos do mar. Rito que 

desciam do teto “demônios” que revelavam a enfermidade (ANTT, IL, Livro 324). 

 

A denúncia feita por Inês descreve um ritual de cura realizado por Ludovina para 

Dona Mariana Barreta, que se encontrava enferma e em fluxo de sangue. A denunciante 

conta que ao conversar com Constança Maciel, foi informada que Ludovina tangia um 

maracá ou chocalho de um cabacinho pequeno atravessado com uma flecha que lhe servia 

de cabo e, ao mesmo tempo, cantava em língua estranha5 como os pajés ou mestres das 

feitiçarias6. A denunciante viu entrar à casa – onde eram feitos os rituais – dois índios dos 

quais só conhecia um que se chamava Antônio. Esses índios, segundo a denunciante, 

viviam com a Ludovina numa dispensazinha sem luz alguma, onde curavam os doentes 

realizando os rituais – por volta da meia-noite – e os índios cantavam sem perceber o que 

entoavam, e Ludovina tocava seu chocalho evocando assobios muito altos e fazendo com 

que as telhas fizessem estrondo e se abrissem, como se algo saltasse do telhado para 

dentro de casa. Uma voz surgia perguntando para a enferma o que ela tinha. Segundo a 

denunciante, eram os demônios ou índios que faziam os estrondos com as mãos e batiam 

os pés e que tudo isso eram “diabruras e superstições”7. 

Percebemos, nesse trecho, a associação entre pajés e mestres da feitiçaria. E as 

vozes roucas, que vinham do teto, foram descritas como vozes dos demônios ou índios, 

 
 

5 Provavelmente língua indígena Nheêngatu. 
6 Percebe-se aqui a demonização da prática indígena, sempre sendo associada à visão cristã. 
7 ANTT, IL, Processo 13325, fl. 2. 
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fazendo uma ligação forte do índio com o Diabo, e associando as práticas mágicas aos 

rituais de bruxaria do imaginário europeu. 

 

A denunciante relatou que o índio Antônio sofreu um acidente e caiu morto na 

dispensa e mandaram chamar Ludovina que fez uma fumaça, tocou o chocalho e bateu 

no corpo do índio desde a cabeça até os pés e logo o índio se levantou como se não tivesse 

nada. No processo inquisitorial, consta que a denunciante o fez por desencargo de 

consciência, e que se sentiu obrigada a denunciar depois que ouviu ler o Ministério e 

Edito de Fé quando foi publicado durante a visitação8. 

A partir desse caso podemos analisar que o sabá cristão inexiste em Belém, o que 

existiram foram reuniões e rituais do universo indígena, os quais os cristãos, com seus 

olhos demonizadores, enxergaram alguma semelhança com o que se pensavam sobre o 

sabá europeu. O uso de elementos do universo indígena nos rituais - o curandeirismo, o 

uso de maracá, chocalho, cachimbo, fumaça, a língua “estranha”, os assobios e etc. - 

atesta um “afastamento” ou uma ruptura com a estrutura do Sabá europeu. No caso aqui, 

houve uma visão generalista, de comparação e aproximação, que foi feita pelos cristãos, 

que não levaram em conta as diferenças e, por conta de seus registros, vê-se essa 

associação sendo reproduzida em muitas pesquisas – pois a pesquisa histórica foi refém, 

por muito tempo, da análise de documentos escritos, apenas. Além do que, essa 

aproximação pode ter sido ampliada e divulgada com a presença dos sermões nas igrejas 

e no processo de catequização dos índios, o que pode justificar a presença desse 

imaginário, também, na cultura nativa e, consequentemente, nas pesquisas. 

O autor Carlos Nogueira levantou a hipótese de que houve uma aportação do 

imaginário sobre a bruxaria - da França para os países ibéricos. E, acreditamos que o 

mesmo ocorreu aqui. A região (de Belém) recebeu novas leituras e contornos diante de 

sua nova realidade regional que pode ser explicada pela existência de crenças tradicionais 

possíveis de serem combinadas com novas importações. 

O Diabo indígena 

 
No dia 30 de abril de 1776, o índio Alberto Monteyro compareceu à mesa 

inquisitorial para confessar suas “culpas”. E prometendo dizer a verdade disse que, para 

conseguir diligências com uma índia, as quais ela não queria consentir, ele fez pacto com 

o Diabo, ele o invocou dizendo: “Jurupari saõ ende cremunhão se remimutara, eyxe a 

 

8 ANTT, IL, Processo 13325, fl. 2. 
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caquere vaerame cuà à cunhan erume; Esxe avec amunhaã ne rimimutara sereriraso cuau 

ne erume” (LAPA, 1978, p. 246). Na confissão encontra-se a tradução desta invocação: 

“Diabo, se tu mefiseres a minha vontade permitindo-me dormir com esta mulher, eu te 

prometo faserte o que tu quiseres, empodes levar contigo”. Não se sabe se a “tradução” 

de Jurupari para Diabo foi dita pelo índio ou adaptada pelo escrivão da inquisição, sendo 

essa última a mais provável. 

Alberto confessa que, sem ter resposta do Diabo, sentiu um abalo no coração, mas 

após uma semana tentou novamente, e mais uma vez sem retorno ele se sentiu temeroso 

do Deus seu senhor o castigar. Passado um tempo ele conseguiu o que desejava, mas não 

acreditou que fosse pela invocação que havia feito, mas por sua dedicação em alcançar. 

Arrependido, o índio Alberto se confessou na quaresma e o confessor não o absolveu e o 

ordenou que fosse até à mesa inquisitorial para fazer a confissão. Tendo feito isso, o índio 

pediu perdão e misericórdia, dizendo que estava arrependido. 

O índio, em seu desespero amoroso, recorreu a uma entidade, de seu universo 

cultural/religioso, já demonizada pela igreja, para conseguir um determinado fim. Mas 

em sua confissão é perceptível o medo do castigo divino do cristianismo sobre o proibido 

contato com as entidades de seu mundo. Aqui encontramos uma entidade do universo 

indígena sendo associado ao Diabo cristão. Isso nos leva a crer que esse imaginário foi 

transposto para o universo dos colonizados. E, talvez, essas denúncias e confissões 

tenham sido frutos da influência discursiva destinada ao público nativo pela igreja (antes 

da visitação) e pelo cortejo inicial da Visitação. A fixação de editais em portas da igreja 

e os sermões instauraram, assim, uma nova ordem e visão de mundo no cotidiano da 

colônia, provocando burburinhos, olhares e construindo uma memória coletiva. 

Os relatos da presença do Diabo (ou demônios) na cidade de Belém aparece com 

frequência nos documentos inquisitoriais. No caso desse estudo, podemos observar tal 

presença em denúncias, confissões e nas descrições inquisitoriais sobre esse universo da 

“feitiçaria”9. Os demônios das montanhas ibéricas, que agiam sobre as comunidades 

gentis para manter seus rituais tradicionais, e poucos ortodoxos, atravessaram o mar, 

através do imaginário cristão, para tomar conta dos gentis das novas terras. 

O imaginário sobre o Sabá e a presença do Diabo, como foi visto, não foi somente 

uma visão europeia isolada, índios foram contaminados por essa mentalidade, ou pelo 

 

9 A palavra “feitiçaria” se encontra entre aspas porque é pejorativa, pertencente ao universo 
europeu. 
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menos se serviram dela como um modo de defesa próprio. É razoável pensar que alguns 

grupos indígenas tenham usado essa linguagem diabólica como meio de resistência, 

adequando seu universo a um mundo mais inteligível. Por outro lado, é possível inferir, 

também, que a mentalidade cristã se instalou sobre os colonos. Não há como 

homogeneizar uma resposta, mas cada caso precisa ser analisado individualmente, 

levando em consideração o contexto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após analisarmos, preliminarmente, todos os casos, percebemos os ecos do 

imaginário em torno do sabá e do diabo na cidade de Belém, mesmo inexistindo o sabá 

propriamente dito, porque o que de fato se encontra aqui são rituais do universo indígena, 

o qual houve uma transposição de visão de mundo (os ecos da demonologia), particular 

da igreja católica, que atravessou o mar e se instalou na colônia e que, assim como na 

Europa, se utilizou de práticas do universo tradicional para compor seu universo maligno. 

Como defendeu o autor Carlo Ginzburg, o sabá descrito nos tratados de demonologia 

nunca existiu, mas alguns elementos que o compõem possuem raízes nas tradições 

folclóricas antigas. 

Belém, uma região menos fiscalizada pelos colonizadores, repleta de paisagens 

naturais e cultos em meio à natureza, com muitas tradições sobreviventes há dois séculos 

de colonização, agora era um alvo importante dos portugueses: banir os cultos e práticas 

de magia indígena e, sobre elas, exercer o poder de Deus e da colonização. 

Essa invasão de uma crença estrangeira, juntamente com os objetivos políticos, 

também foi uma forma de consolidar o poder na colônia e contribuir com os objetivos da 

colonização. A chegada de uma nova visão de mundo, imposta à cidade de Belém, agora 

se mesclava com a visão de mundo indígena, fortalecendo o imaginário diabólico nas 

terras colonizadas. Os inimigos dos cristãos, os seguidores do Diabo, estavam em todo 

lugar onde o cristianismo chegasse. E, claro, todo o fundo cultural tradicional daqueles 

povos diversos, categorizado em uma escala única de índio, serviria agora como base para 

o que se acreditava como bruxaria diabólica. Embora o índice de pessoas perseguidas, 

acusadas e punidas pelos “crimes” de magia, na documentação, seja baixo, o processo de 

transposição de um imaginário europeu, de certa forma, foi eficaz, pois percebemos a 

conservação dessa visão de mundo, uma memória cristã, até tempos atuais. 
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A CATÁBASE NA MITOLOGIA NÓRDICA E 

FINLANDESA: DESCIDA AO MUNDO DOS MORTOS DE 

HERMÓDR E VÄINÄMÖINEN 
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Me. Glaudiney Moreira Mendonça Junior2 

 
Resumo: O termo grego catábase significa “descida” e é relacionado, em mitologia comparada, 

com as viagens que heróis de diferentes culturas realizaram até o mundo dos mortos ou a um 

plano de existência relacionado com os deuses ou com seres extraordinários, normalmente com 

um propósito bem estabelecido e um desejo de retorno. Mas quais são as características 

similares e peculiares dessas jornadas? O presente artigo visa estabelecer um comparativo entre 

duas catábases presentes em duas mitologias do extremo norte da Europa: a de Väinämöinen 

em Tuonela, na mitologia finlandesa, e a de Hermódr em Helheim, na mitologia nórdica, 

buscando elementos comuns como os motivos, o percurso, os obstáculos enfrentados e os 

resultados alcançados; como também as diferenças dessas viagens. A hipótese é que, embora 

os elementos similares relacionem as duas jornadas, cada uma delas possui seus destaques 

particulares e seu sentido próprio. Esperamos contribuir tanto com a ampliação do uso desse 

conceito quanto com a divulgação das mitologias nórdica e finlandesa e dos mundos post 

mortem a elas correlatos. 

 

Palavras-chave: Mitologia Nórdica; Mitologia Finlandesa; Catábase; Mundo dos Mortos 

 

 
1. Introdução 

 
Podemos entender a Mitologia Nórdica como sendo o “conjunto de narrativas acerca de 

divindades e seres sobrenaturais, de base oral e pertencente à religiosidade pré-cristã na 

Escandinávia e Europa Setentrional” (LANGER, 2015, p. 309). Pouco material nos foi legado 

e trechos mitológicos podem ser encontrados em escritas rúnicas e imagens esculpidas em 

monumentos e objetos encontrados pela Europa. As maiores referências escritas, muitas 

realizadas por povos não escandinavos, são: Edda Poética, Edda em Prosa (STURLUSON, 

2015), Poemas Escáldicos e Sagas Islandesas; além dos textos de autores como Adam de 

Bremen, Saxo Grammaticus, entre outros. Ultimamente, consideram-se também os relatos de 

tradições folclóricas (LANGER, 2015). Porém, muitos dos textos que sobreviveram possuem 

uma certa hibridização entre o paganismo e o cristianismo. 

A mitologia nórdica é de uma relevância singular. Nomeando dias da semana, 

designando localidades, servindo como ideologias políticas nacionalistas e influenciando 

muitas formas de arte como: literatura, pintura, ópera, escultura etc. Até hoje ela permanece no 

 

 
1 Universidade Federal do Ceará; glauconaweb@gmail.com 
2 Universidade Federal do Ceará; glaudiney@virtual.ufc.br 
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imaginário do mundo moderno, inspirando inclusive muitos jogos digitais e analógicos 

(LANGER, 2015). 

Dentre os pesquisadores brasileiros em mitologia nórdica, podemos destacar Johnni 

Langer, que lançou dicionários de mitologia (LANGER, 2015) e cultura nórdica, além de 

artigos científicos na área; e Mirella Faur, que apresenta um resgate das práticas religiosas 

nórdicas e do uso das runas (FAUR, 2007). 

Em relação aos autores de mitologia finlandesa, podemos destacar Elias Lönnrot, 

médico finlandês que atuou em comunidades dominadas pela Rússia e que anteriormente 

estavam dominadas pela Suécia. Influenciado pelo romantismo, compilou ditados, mitos, 

lendas, canções e feitiços e os “costurou” no Kalevala, cuja primeira versão foi lançada em 

1835 (LÖNNROT, 2015, p. 9). Composto de 50 poemas em sua versão mais conhecida, a obra 

ajudou a consolidar a identidade nacional finlandesa, pois foi escrito em finlandês em uma 

época que o sueco era a língua franca no país (LÖNNROT, 2015). 

A obra trata da “Terra dos Heróis”, Kaleva, e se centra em quatro figuras principais: 

Väinämöinen, o mais sábio; Ílmarinen, o ferreiro; Lemminkainen, um herói desmedido; e 

Kulervo, um herói trágico. Ligando esses personagens há dois elementos: um objeto mágico 

chamado Sampo e a tentativa de ter como esposa a donzela de Pohjola, filha de Louhi, Dama 

do Norte. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa entre as catábases de dois 

personagens das mitologias nórdica e finlandesa: Hermódr e Väinämöinen. Utilizando para isso 

as etapas apresentadas por Bernabé (2015). 

 

2. Os Passos da Catábase 

 
O termos grego κατάβασις (katábasis) significa “ação de descer, descida” 

(MALHADAS; DEZOTTI; NEVES, 2008, p. 27) e é um dos estágios mais importantes da 

καθάρσις (kathársis) do herói. Catarse significa purificação, libertar-se das paixões, superar 

falhas e fraquezas, ou seja, é o processo de sofrimento que o herói passa em sua jornada e um 

dos maiores desafios consiste na descida ao mundo dos mortos. Bernabé (2015, p. 17), após 

uma análise das definições de catábase de diversos autores, condensa o seu significado como: 

“Um conto da viagem ao mundo subterrâneo dos mortos conduzido por um personagem extraordinário 

em vida que tem um propósito determinado e deseja retornar”. 

Além da definição, Bernabé (2015) apresenta um conjunto de características que essas 

narrativas normalmente apresentam: 
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● O herói possui motivações próprias para empreender a viagem como: a posse de bens, acesso 

a conhecimentos, o resgate de alguém, prestígio, etc. E também o próprio texto possui um 

motivo de existência, como: explorar as limitações do ser, apresentar a relação com os 

deuses, narrar a apoteose do herói, exortar um comportamento, descrever processos rituais 

ou religiosos, apresentar o mundo inferior, parodiar algo, apresentar punições e retribuições 

do outro mundo; 

● O herói recebe orientações de como entrar e/ou sair do mundo dos mortos, incluindo rituais, 

objetos necessários e como se comportar; 

● Um auxílio divino surge para orientar o herói, quando necessário. Mesmo ele sendo 

normalmente um semideus, a presença dos deuses muitas vezes se relaciona com o sucesso 

ou o fracasso da jornada; 

● Para que o herói possa retornar, alguém deve se tornar seu elemento morto, ou seja, deve 

ficar no mundo dos mortos em seu lugar; 

● O mundo dos mortos é descrito pelo narrador ou por algum outro personagem, apresentando 

seus lugares, habitantes e hábitos; 

● O herói passa por diversos obstáculos para entrar ou sair, indicando que é um local 

inacessível aos vivos. Esses obstáculos podem ser: portas, correntes de água, terras áridas, 

um barqueiro, monstros etc. Somente o herói consegue alcançá-lo devido a sua natureza 

peculiar e ao auxílio divino; 

● Ao chegar, pode ocorrer um diálogo com os mortos, apresentando também as características 

da vida após a morte, além de apresentar outros mitos; e 

● A jornada pode terminar com o sucesso ou o fracasso do herói, apresentando muitas vezes 

as consequências do resultado alcançado. 

Seguindo essas características, analisaremos, de forma comparada, as catábases de dois 

heróis da mitologia nórdica e finlandesa. 

3. Jornadas Nórdica e Finlandesa 

 
O episódio nórdico que melhor representa a descida ao mundo dos mortos é a tentativa 

de resgate, a pedido de Frigga, da alma de Baldr realizada por seu irmão, o deus Hermódr 

(STURLUSON, 2015). A morte de Baldr parece ser de grande relevância para a mitologia 

nórdica, sendo descrito na Edda em Prosa como “a maior desgraça que já acontecera entre os 

deuses” (STURLUSON, 2015, p. 111), e é considerado um dos elementos que ocasionou o 

Ragnarok (LINDOW, 2019). 

Reconhecido como filho (ou servo) de Odin e Frigga, Hermódr, o Corajoso, é símbolo 

de lealdade, fraternidade, dedicação a um ideal e tenacidade para realizá-lo (FAUR, 2007). 
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Descrito como um jovem vistoso e rápido nos movimentos, Hermódr é o mensageiro dos deuses 

nórdicos e também responsável por guiar a alma dos mortos (psicopompo), também é 

reconhecido como um guerreiro valente e destemido, por vezes cavalgando junto com as 

valquírias (FAUR, 2011). 

Já na mitologia finlandesa, o herói máximo, Väinämöinen, originado de Ílmatar, 

donzela do ar, e de sua relação com o vento e o mar (LÖNNROT, 2013, p. 45) realiza a descida 

ao mundo dos mortos como cumprimento de uma tarefa imposta pela donzela de Pohjola para 

que pusesse desposá-la (LÖNNROT, 2013, p. 176). Väinämöinen teve um longo tempo de 

gestação, já nascendo velho (LÖNNROT, 2015, p. 71), o que o leva, por vezes, a esquecer 

encantamentos considerados muito antigos, e que exigem conhecer a origem da coisa produzida 

ou encantada. Desconhecendo o feitiço necessário para construir parte do navio que devia 

construir sem tocar - exigência da donzela de Pohjola - ele decide ir ao mundo dos mortos para 

encontrar alguém que saiba do feitiço. 

Nos estudos de mitologia comparativa é comum que se tracem relações entre eventos 

similares de mitologias diferentes, com o objetivo de encontrar as equivalências e as diferenças 

entre as produções culturais dos diferentes povos. Nas subseções a seguir, os elementos da 

descida serão comparados. 

 

3.1. Motivações 

 
Quando da morte de Baldr, engendrada por Loki, a deusa Frigga pede que Hermódr vá 

até Helheim (mundo dos mortos) para barganhar com Hel (a regente deste mundo) para que 

permita o retorno de Baldr. Esse será o motivo de sua catábase (STURLUSON, 2015). Como 

motivação do texto, é apresentado um mito etiológico da passagem do inverno para a primavera 

e o aparecimento do orvalho (LANGER, 2015), como podemos perceber na descrição: 

Então, os Aesir enviaram a todo mundo mensageiros para rezar para que Baldr 

fosse chorado para fora de Hel, e todos os homens fizeram isso, e todos os 

seres vivos, e a terra, e as pedras e árvores, e todos os metais, assim como 

você deve ter visto que essas coisas choram quando saem do frio para o calor 

(STURLUSON, 2015, p. 114). 

 

Já na mitologia finlandesa, a motivação de Väinämöinen para descer aos domínios de 

Tuoni, deus dos mortos, é a tarefa imposta pela donzela de Pohjola para que Väinämöinen 

pusesse desposá-la: 

Eu iria para o homem 

se ele um barco construísse 

dos estilhaços desta roca, 

pedaços de lançadeira, 
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que para a água o empurrasse 

o barco novo para as ondas 

sem lhe tocar nos joelhos 

sem com as mãos lhe chegar 

sem sequer os braços mexer, 
sem mesmo os ombros esticar. (LÖNNROT, 2013, p. 176) 

 

Väinämöinen já havia recebido da Dama do Norte (a rainha de Pohjola) a tarefa de 

construir o Sampo, um moinho que fabricava sal, farinha e ouro, e da própria donzela outras 

tarefas como descascar uma pedra (LÖNNROT, 2013, p. 176). A estas se soma a tarefa de 

construir um navio-lançadeira sem que o tocasse, gerando o leitmotif que apresentará outros 

personagens (como Antero Vipunen) e a origem mitológica de várias coisas, como o ferro. 

Além disso, há, ao seu final, uma advertência sobre se descer ao mundo dos mortos. 

Nas duas mitologias, os personagens possuem motivos pessoais para suas jornadas, 

como também, a narrativa possui propósitos maiores, trazendo motivos etiológicos e a 

apresentação de situações relevantes para eventos importantes da mitologia como um todo. 

 

3.2. Orientações 

 
Na mitologia nórdica, Hermódr recebe suas orientações de Odin: deve cavalgar o seu 

cavalo Slepnir, que é considerado o mais veloz (STURLUSON, 2015), deve oferecer a Hel um 

resgate por Baldr e deve cavalgar por nove noites através de vales escuros para conseguir chegar 

até Helheim. 

Na mitologia finlandesa, Väinämöinen não recebe orientação, embora seja advertido 

por Manalatar de não entrar por conta própria no mundo dos mortos (LÖNNROT, 2013, p. 

256). Após tentar, sem sucesso, obter as palavras mágicas dos feitiços que faltam para construir 

o barco, dizimando andorinhas, cisnes e um campo de renas (LÖNNROT, 2013, p. 254, 255), 

resolve ir a Tuonela, domínio do deus dos mortos, na esperança de encontrar quem conheça as 

palavras mágicas. 

Enquanto temos um personagem totalmente obediente, no caso de Hermódr, que irá 

executar sua tarefa de forma impecável, Väinämöinen, por sua vez, é mais impulsivo e 

totalmente rebelde às advertências e avisos. O interessante é que, mesmo assim, seguir as 

orientações nem sempre é garantia de sucesso. 

 

3.3. Auxílio Divino 

 
Hermódr receberá, principalmente, auxílio do deus Odin e também da deusa Hel quando 

ela permite o retorno de Baldr, sob uma condição. Já Väinämöinen não recebe auxílio divino 
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algum, e embora tenha corrido risco de ficar aprisionado, consegue escapar através de 

metamorfoses (LÖNNROT, 2013, p. 257, 258). 

Por serem divindades, provavelmente o auxílio divino não é tão relevante nas narrativas 

selecionadas. O que não é o caso quando o personagem é um mortal ou um semideus. 

 

3.4. Elemento Morto 

 
O elemento morto de Hermódr será o próprio Baldr, uma vez que a condição imposta 

não será conquistada. Na mitologia finlandesa, não há elemento morto, uma vez que 

Väinämöinen escapa; contudo, se for considerado que houve a tentativa de aprisionamento do 

herói no mundo dos mortos, ele pode ser considerado o próprio elemento morto em potencial. 

Temos um caráter mais rebelde na jornada de Väinämöinen, mais coerente com as 

características do personagem, enquanto que Hermódr segue um modelo mais padronizado. 

 

3.5. Mundo dos Mortos 

 
Em seu percurso, Hermódr passa por vales escuros e profundos, atravessa o gelado e 

escuro rio Gjöll (FAUR, 2011), o rio do mundo dos mortos, através da ponte Gjallarbrúna, a 

ponte entre a terra e o mundo inferior (LINDOW, 2019), que é coberta de ouro cintilante e que 

possui uma guardiã (STURLUSON, 2015). 

Väinämöinen, por sua vez, precisa atravessar, usando uma jangada, um rio para poder 

adentrar em Tuonela (LÖNNROT, 2013). Lá, encontrará várias pessoas em processo de punição 

(LÖNNROT, 2013, p. 257, 258). 

Em ambas as mitologias, podemos perceber uma descrição sobre o mundo dos mortos 

e as punições e benesses recebidas pelos mortos. Uma maior discussão sobre os mundos dos 

mortos nórdico e finlandês será apresentada em outro artigo. 

 

3.6. Obstáculos 

 
Ao chegar à ponte, Hermódr encontra sua guardiã Módgudr que indaga seus motivos de 

viagem. Ela reconhece o poder de Hermódr e que ele não está morto: “mas a ponte treme não 

menos com você sozinho, e você não tem a cor dos mortos. Por que você cavalga a caminho de 

Hel?” (STURLUSON, 2015, p. 113). Outro obstáculo enfrentado pelo deus são os portões de 

Hel, Helgrind, nos quais o deus teve que saltar por cima (STURLUSON, 2015; LINDOW, 

2019). 
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Após passar a noite em Helheim, Hermódr solicita o retorno de Baldr a Asgard. Eis o 

que Hel, a regente do mundo dos mortos, responde: “Se todas as coisas do mundo, vivas e 

mortas, chorar por ele, então ele deve voltar para os Aesir, mas ele deve permanecer em Hel se 

alguém contradisser isso ou não chorar por ele.” (STURLUSON, 2015, p. 114). 

Após sair do mundo dos mortos, seu obstáculo é conseguir que todas as coisas chorem 

a morte de Baldr. Porém, uma giganta de nome Thökk (Graças), possivelmente Loki disfarçado, 

será a única a não chorar: 

Thökk vai chorar 

Lágrimas secas 
Pelo enterro de Baldr; 

Nem na vida nem na morte, 

Ele me deu alegrias. 

Deixe Hel ficar com o que ela já tem! (STURLUSON, 2015, p. 114). 

 
 

Väinämöinen, por sua vez, enfrentará, assim como Hermódr, uma guardiã que não 

permite sua entrada por estar vivo: a donzela de Tuoni, Manalatar, que conduz a jangada dos 

mortos. Tentando convencê-la com mentiras sem sucesso, Väinämöinen explica sua demanda 

e dela recebe repreensão, pois não deveria descer a Tuonela estando vivo (LÖNNROT, 2013). 

Já em Tuonela, que também é chamado de Manala, precisa recusar uma bebida em uma caneca 

imunda e com vermes, e quase é aprisionado ao se deitar em um tapete de peles; na fuga, precisa 

enfrentar vários espíritos penitentes que tentam retê-lo (LÖNNROT, 2013, p. 257, 258). Ao 

conseguir fugir, Väinämöinen parece ter aprendido a lição a ele ensinada pela donzela de 

Tuonela, pois diz: 

Não deixa nunca o bom Deus, 

não permite ele jamais 

que por si vá alguém a Manala, 

um intruso em Tuonela! 
Muitos já para ali foram, 

poucos dali regressaram, dessas casas de Tuonela, 

eternos lares de Manala. (LÖNNROT, 2013, p. 258) 

 

Podemos perceber que os obstáculos são recorrentes nas descidas ao mundo dos mortos, 

elemento que determina a impossibilidade de adentrar este lugar ainda vivo. Apenas seres 

extraordinários conseguem fazê-lo. 

 

3.7. Diálogo com os Mortos 
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No mundo dos mortos, Hermódr conversa com a guardiã Módgudr, para convencê-la a 

entrar em Helheim; com Hel, para solicitar o retorno de Baldr; e com Baldr, que pede para ele 

devolver o anel Draupnir que Odin colocou junto a seu corpo no momento de sua cremação, e 

Nanna, que envia presentes a Frigga (STURLUSON, 2015). Já Väinämöinen conversa, no 

mundo dos mortos, com Manalatar, esposa de Tuoni (em alguns momentos, sua filha), e deusa 

do mundo dos mortos (LÖNNROT, 2013). 

É constante o encontro com seres do mundo dos mortos, muitas vezes para adquirir 

orientações ou segredos sobre a morte. Hermódr trás de volta o anel Draupnir, que aumentou 

seu valor após contato com o mundo dos mortos (LINDOW, 2019), assim como Väinämöinen 

reconhece que a jornada deve ser evitada, após quase ser aprisionado lá. 

3.8. Sucesso ou Fracasso 

 
A jornada de Hermódr não obtém sucesso, uma vez que Baldr não pôde retornar aos 

vivos. Porém, seu retorno é adiado pois Baldr ressuscitará após o Ragnarok no novo mundo 

(LANGER, 2015). A jornada de Väinämöinen também não é bem-sucedida: além de quase ficar 

preso, ele não obtém as palavras mágicas, e terá de se submeter a um novo processo de catábase 

simbólica, ao ser engolido por um gigante ancestral, Antero Vipunen, para obter deste, através 

de tortura, a origem do que precisa para terminar de construir o navio-lançadeira (LÖNNROT, 

2013). 

Apesar do fracasso dos personagens em suas motivações individuais, podemos perceber 

que a jornada tem um papel decisivo para eventos maiores, como o Ragnarok nórdico e o alerta 

de que não ir ao mundo dos mortos finlandês, assim como orientar a jornada de Väinämöinen 

para outro momento decisivo. 

 

Considerações 

 
Simbolicamente falando, os mitos apresentam características humanas típicas que nos 

permitem olhar para nós mesmos de fora. As descidas ao mundo dos mortos representam 

processos de contato com o inconsciente e as jornadas mitológicas nos mostram como esse 

contato pode ser benéfico, mesmo que seja vista inicialmente como fracassada. O contato com 

esse tipo de narrativa afeta o nosso comportamento, muitas vezes de forma inconsciente, e 

mesmo o fracasso pode servir de estímulo para uma nova atitude consciente. 
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Pudemos perceber que essa jornada ao mundo dos mortos é uma façanha reservada aos 

escolhidos ou aos deuses, mostrando que é perigosa e cheia de percalços. Mesmo que a catábase 

seja auxiliada por divindades, seu sucesso não é garantido, mostrando também que o fracasso 

pode ter um fim produtivo. 

Esse tipo de jornada costuma ser um teste de heroísmo até para divindades que não se 

furtaram de realizar suas catábases durante a sua consolidação como potências do cosmos. A 

catábase muitas vezes concede o acesso a um conhecimento verdadeiro, quer seja psicológico, 

quer seja mitológico. Assim como, legitimam realidades literárias, religiosas e rituais. 

Pudemos perceber também similaridades com os textos de viagens extraordinárias, nos 

quais os personagens empreendem jornadas a lugares fantásticos, mas não necessariamente ao 

submundo; e com os textos de instruções aos mortos, nos quais são determinadas regras e 

condições que o morto deve realizar para alcançar o mundo dos mortos. 
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ESTUDO COMPARADO ENTRE ESPAÇOS SOBRENATURAIS DA 

MITOLOGIA FINLANDESA E NÓRDICA 
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Resumo: Os estudos de mitologia comparada indicam princípios socioculturais e psicológicos 

que possibilitam temas comuns, também conhecidos como mitologemas, perceptíveis nas 

produções culturais de cada povo, independentemente de sua proximidade geográfica. Porém, 

é de se esperar que povos que ocupem situações geográficas similares apresentem mitologemas 

com traços comuns. A maioria das culturas do mundo possuem mitos sobre a vida após a morte 

e os mundos para onde as almas são destinadas. Além disso, muitas histórias de heróis 

descrevem as visitas que realizaram a espaços sobrenaturais e proibidos. Mas, quais são as 

similaridades e as diferenças entre esses mundos? O objetivo deste trabalho é estabelecer um 

comparativo entre Tuonela, mundo dos mortos da mitologia finlandesa, e Helheim, mundo dos 

mortos nórdico. A hipótese é que, segundo os princípios da mitologia comparada, estes povos 

de matrizes linguísticas e culturais distintas podem ter construções míticas similares, com 

elementos distintos relacionados com as particularidades de cada região. 

 

Palavras-chave: Mitologia Nórdica; Mitologia Finlandesa; Catábase; Mundo dos Mortos. 

 

 

1. Introdução 

 
A Mitologia Nórdica pode ser entendida como o “conjunto de narrativas acerca de 

divindades e seres sobrenaturais, de base oral e pertencente à religiosidade pré-cristã na 

Escandinávia e Europa Setentrional” (LANGER, 2015, p. 309). Com pouco material legado da 

época dos Vikings e anterior, trechos mitológicos podem ser encontrados em escritas rúnicas e 

imagens esculpidas em monumentos e objetos encontrados pela Europa. Dentre as referências 

escritas temos: Edda Poética, Edda em Prosa (STURLUSON, 2015), Poemas Escáldicos e 

Sagas Islandesas; além dos textos de autores como Adam de Bremen, Saxo Grammaticus, entre 

outros. Consideram-se também os relatos de tradições folclóricas (LANGER, 2015). Porém, 

muitos dos textos que sobreviveram possuem uma certa hibridização entre o paganismo e o 

cristianismo. 

A mitologia nórdica é de uma relevância singular. Nomeando dias da semana, 

designando localidades, servindo como ideologias políticas nacionalistas e influenciando 

muitas formas de arte como: literatura, pintura, ópera, escultura etc. Até hoje ela permanece no 
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imaginário do mundo moderno, inspirando inclusive muitos jogos digitais e analógicos 

(LANGER, 2015). 

Dentre os pesquisadores brasileiros em mitologia nórdica, podemos destacar os 

trabalhos de Johnni Langer, que lançou dicionários de mitologia (LANGER, 2015) e cultura 

nórdica, além de muitos artigos científicos na área; Mirella Faur, que apresenta um extenso 

trabalho de resgate das práticas religiosas nórdicas e do uso das runas (FAUR, 2007); e Théo 

de Borba Moosburger que está traduzindo as sagas islandesas para o português. 

Em relação à mitologia finlandesa, a referência é Elias Lönnrot, médico finlandês que 

atuou na Finlândia no período da dominação russa, no século XIX. Influenciado pelo 

movimento do romantismo, em voga no período, compilou ditados, mitos, lendas, canções e 

feitiços e os “costurou” construindo uma espécie de epopeia nacional, o Kalevala, “a terra dos 

Heróis”, cuja primeira versão foi lançada em 1835 (LÖNNROT, 2015, p. 9). Composto de 50 

poemas em sua versão mais conhecida, a obra ajudou a consolidar a identidade nacional 

finlandesa, pois foi escrito em finlandês em uma época que o sueco ainda era a língua franca 

no país e o império russo incentivava os finlandeses a usar o finlandês de modo a diminuir a 

influência cultural de séculos dos suecos (LÖNNROT, 2015). 

No contexto da Mitologia Comparada, os mitos são compostos por mitologemas, ou 

seja, núcleos míticos comuns (DURAND, 1994). São unidades semânticas recorrentes nas 

narrativas míticas e que surgem em culturas diferentes e em épocas diferentes, com traços 

comuns e elementos particulares da cultura. O termo foi utilizado por autores como Levy- 

Strauss, Gilbert Durand e se popularizou com a Psicologia Analítica e as pesquisas em 

Mitologia Comparada. Jung (2012) chamam-nos de motivos mitológicos, ideias elementares ou 

arquétipos. 

Conforme aponta Campbell (2010), a presença dos “temas mitológicos”, ou seja, de 

estruturas similares de construções de mitos, parece apontar para o trabalho desenvolvido por 

Carl Gustav Jung, de que esses temas fazem parte da mente (“psiquê”) humana (JUNG; 

KERÉNYI. 2011). Campbell sabiamente pontua que é, a princípio, algo inescrutável, um 

mistério; contudo, ao falar desse fenômeno singular - de povos que nunca tiveram contato nem 

troca cultural - desenvolverem em espaço e tempo diferentes mitos similares, vale-se do 

trabalho de Jung, dos arquétipos, para apresentar uma explicação de caráter psicológico para 

um fenômeno observável materialmente. Em suma, os mitologemas são característicos da 

forma de pensar da humanidade, sendo por isso presentes em culturas distantes geográfica e 

cronologicamente. 



ESTUDO COMPARADO ENTRE ESPAÇOS SOBRENATURAIS DA MITOLOGIA FILANDESA 

E NÓRDICA 

92 IV Semana Infernal – O Inferno e Outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

O objetivo deste trabalho é estabelecer um comparativo entre Tuonela, mundo dos 

mortos da mitologia finlandesa, e Helheim, mundo dos mortos nórdico, ambos representantes 

de um mesmo mitologema. A hipótese é que, segundo os princípios da mitologia comparada, 

estes povos de matrizes linguísticas e culturais distintas podem ter construções míticas 

similares, com elementos distintos relacionados com as particularidades de cada região. 

 

 
2. Mundo dos Mortos 

 
Na mitologia nórdica, não existe um único lugar para onde vão os mortos. A morte era 

considerada uma simples mudança de estado e, dependendo de como o humano viveu a sua 

vida, podia ser levado para um local diferente: caso tenha morrido em combate e fosse um 

guerreiro valoroso, ele podia ser levado pelas valquírias para Valhala, a fim de continuar seu 

treinamento e lutar ao lado dos deuses no Ragnarok, o fim dos tempos; podia também ser 

escolhido por uma divindade como Freya ou Thor, e habitar seus domínios. Mas o lugar mais 

conhecido como o mundo dos mortos é Helheim (LANGER, 2015). 

O mundo dos mortos dos finlandeses é chamado de Manalatar ou de Tuonela, em 

referência ao seu soberano, como acontece na mitologia nórdica (LÖNNROT, 2015). Além de 

Tuonela, que surge de facto como local de permanência dos mortos, a própria Pohjola também 

tem características de um local de morte; contudo, nominalmente, apenas Tuonela mantém as 

características mais explícitas de um submundo dedicado aos mortos. 

Podemos perceber que essa mistura do lugar com o regente, sendo confundidos, não é 

característica somente das mitologias apresentadas: o Hades grego também é confundido com 

o deus Hades, que provavelmente não é seu nome verdadeiro. O que denota um certo mistério 

sobre a divindade e, consequentemente, sobre a morte e o pós-morte. 

 

3. Os Submundos Nórdico e Finlandês 

 
O submundo nórdico é conhecido como Helheim (Salão de Hel), ou somente por Hel. 

É o mundo para onde vão aqueles que morreram de causas naturais como velhice, doença ou 

acidentes (FAUR, 2011, p. 308; LANGER, 2015, p. 544). Comumente situado no extremo 

Norte ou abaixo da terra, é um lugar de silêncio e inércia, descrito como úmido e muito gelado, 

porém só será entendido como local de punição ou inferno com as obras de Saxo Grammaticus 

(Gesta Danorum), Snorri Sturluson (Edda em Prosa) e a poesia éddica tardia (LANGER, 2015), 
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provavelmente devido à cristianização. É o oposto de Valhalla, local para onde vão os 

guerreiros valorosos que morreram em combate e podem ser vistos como lugares opostos. 

Na mitologia finlandesa, Tuonela faz referência a Tuoni, assim como Manala faz 

referência a Mana, ambos nomes do deus do mundo dos mortos finlandês. Não se situa 

exatamente em um submundo, nem há no texto referências que assim seja; contudo, aparece 

separado dos domínios dos vivos por um rio, o que dá a entender que se trate de outro plano 

(LÖNNROT, 2015). Na catábase de Väinämöinen, presente no canto XVI do Kalevala, aparece 

como lugar de decadência e de punição, do que decorre se perguntar se aparece no Kalevala 

como lugar de punição no processo de cristianização ou se já seria visto assim antes, pergunta 

para a qual provavelmente não se terá resposta. 

É interessante como a relação do mundo dos mortos com a punição comumente se 

relaciona com a influência cristã nas culturas que tiveram contato. Indicando que essas culturas 

desenvolveram uma visão maniqueísta muito tardiamente. 

 

3.1. Obstáculos 

 
O caminho para Helheim é composto de vales escuros e profundos e florestas de ferro, 

e sua entrada só é possível através da ponte Gjallarbrúna, que faz a ligação entre os mundos e 

que é protegida pela giganta Modgudr. Os portões de Hel, Helgrind, por vezes chamado de 

Nágrind (Portão de Cadáveres) ou Valgrind (Portão de Carniça), é aberto somente aos mortos 

(LINDOW, 2019) e outro guardião protege a sua entrada, o cão Garm. O caminho para Hel é 

chamado Helveg, “provação” (FAUR, 2011, p. 308). 

O caminho para Tuonela exige a travessia de um rio através de uma jangada, cuja 

barqueira não é ninguém menos do que Manalatar, filha de Tuoni. Somente aqueles que de fato 

morreram conseguem carona em sua jangada - ou no caso de Väinämöinen, se for um herói, e 

mesmo assim com reprimendas da deusa. Uma vez que lá se chegue, contudo, o retorno é difícil, 

pois há encantamentos e os próprios espíritos supliciados tentarão impedir o invasor vivo de 

retornar (LÖNNROT, 2015, p. 256, 257). 

As narrativas dos mundos subterrâneos normalmente ressaltam o caráter de 

impossibilidade de entrada ou de saída do mundo dos mortos, como podemos perceber nos 

elementos que protegem os locais apresentados. 

 

3.2. Seres 



ESTUDO COMPARADO ENTRE ESPAÇOS SOBRENATURAIS DA MITOLOGIA FILANDESA 

E NÓRDICA 

94 IV Semana Infernal – O Inferno e Outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

Em Helheim podemos encontrar a giganta Modgudr, Donzela de Hel, que protege a 

ponte. Também encontramos suas servas, Senilidade e Decrepitude, e seus companheiros 

Atraso e Lentidão. Além de um pássaro vermelho que anunciará com o seu canto o início do 

Ragnarok, quando ela auxiliará seu pai Loki na guerra contra os Aesir (FAUR, 2011, pp. 308- 

9). 

Em Tuonela, além do espírito de penitentes e da já citada Manalatar (que pode ser uma 

referência à filha de Tuoni ou à sua esposa), também estão presentes outras divindades, como 

Kalma, também chamado de Surma, que é a personificação da morte - e pode, em alguns casos, 

ser considerado outro nome para o mesmo Tuoni - além das outras filhas do deus do mundo 

dos mortos: Loviatar, deusa cega, que cria doenças e dá à luz uma filha bruxa; Kiputytto, 

donzela das dores, personificação das feridas; e Tuonenpoika, filho de Tuoni, que tece redes de 

ferro para aprisionar os incautos no mundo dos mortos (LÖNNROT, 2015). 

Os seres encontrados no mundo dos mortos possuem características relacionadas com a 

morte, como a velhice, as doenças, as dores, a lentidão etc. 

 

3.3. Regentes 

 
A regente do mundo dos mortos nórdico é Hel, que significa “sepultura, local oculto” 

(LANGER, 2015) o que indica que provavelmente não é o nome verdadeiro da deusa. Isso pode 

ser percebido também pelo fato de, por vezes, o próprio local ser chamado de Hel. Langer 

(2015) aponta que a personificação em uma deusa foi realizada por influências classicistas da 

área latina e a demonização do paganismo, não sendo possível encontrar evidências dela em 

um período pré-cristão. Hel é filha de Loki com a giganta Angrboda, e é irmã de Jörmundgandr, 

a serpente que envolve o mundo, e o lobo Fenrir, que iniciará o Ragnarok. Ela é descrita como 

uma linda mulher que possui metade do corpo branca e luminosa, e a outra metade negra e 

sombria, em putrefação (LANGER, 2015, p. 243). Visita Midgard, a terra dos homens, 

espalhando fome, guerras e epidemias (FAUR, 2011, p. 309). 

Assim como acontece na mitologia nórdica, na finlandesa o nome do mundo dos mortos 

faz referência ao seu regente: Manala, a Mana, e Tuonela, a Tuoni. Manalatar, por sua vez, seria 

a esposa de Tuoni, que, na catábase de Väinämöinen, o teria tentado beber de uma caneca 

decrépita (LÖNNROT, 2015). O nome por vezes aparece também como referência à filha de 

Tuoni, a barqueira que atravessa o rio que separa Tuonela do mundo dos vivos, conduzindo os 

mortos. A filha às vezes também aparece referenciada como “donzela de Tuonela”. 
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Possivelmente o processo de construção do Kalevala, a partir de costumes e práticas de grupos 

diferentes dentro da própria Finlândia da época, pode ser o motivo das inconsistências do texto. 

As divindades do mundo dos mortos geralmente são envoltas em mistérios e 

discrepâncias, o que torna evidente o seu caráter de segredo e de que a morte é algo 

desconhecido e misterioso. 

 
3.4. Espaços 

 
Em Helheim, podemos encontrar um rio escuro e gelado chamado Gjöll, “rio dos ecos” 

(FAUR, 2011, p. 308), e a ponte Gjallarbrúna, que é coberta de ouro. Hel habita um palácio 

grande, sombrio, úmido e gelado chamado Elvidner (Miséria) que tem uma soleira chamada 

“ruína”. Algumas descrições apresentam nove círculos ou planos, mas alguns estudiosos 

consideram uma influência cristã. A cidade de Hel, chamada Valgrind, era povoada por trolls, 

encarregados de levar os inimigos das divindades para serem cozidos no caldeirão chamado 

Hvergelmir. Em Helheim, encontramos também uma das três raízes de Yggdrasil, a árvore dos 

mundos, e é nessa raiz que habita Niddhög, o dragão que rói as raízes da árvore. Também 

encontramos o rio Slith, um rio de sangue, lágrimas e veneno (FAUR, 2011, pp. 308-9). 

Além do já referido rio que separa Tuonela do mundo dos vivos, e dos locais de punição 

de mortos, é citada a existência de um rio de fogo, Rutja, descrito em alguns momentos também 

como uma espécie de redemoinho (LÖNNROT, 2015). 

Normalmente as descrições dos mundos dos mortos relacionam-se a fogo, destruição e 

miséria, o que ressalta a influência cristã desses mitos. 

 

Considerações 

 
Pudemos perceber que, mesmo se tratando de povos do norte da Europa, há diferenças 

substanciais na construção dos submundos. Entretanto, a presença de elementos negativos como 

fome, doenças, punições, seres monstruosos e animosos ocorrem em ambos os casos. Esse 

caráter monstruoso ressalta a inacessibilidade desses lugares destinados apenas aos mortos, 

como também o destino cruel que é reservado aos que não se preparam para a morte. 

Ambos os povos se situam na Europa Setentrional, o que reforça a ideia de submundos 

com a presença do gelo e do frio, e características como inércia, lentidão e esterilidade. É 

possível também que ambos os povos tenham sofrido influência da cristianização em suas 

construções de submundos (mundos de pós-vida), como podemos perceber com as 

similaridades que possui com as descrições e características do inferno cristão. 
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O caráter enigmático e metamorfo das narrativas relacionadas ao mundo dos mortos 

destaca a incerteza e os grandes questionamentos que a morte traz para o homem, independente 

da cultura que faz parte. Analisar esses espaços sobrenaturais nos permite perceber como o 

homem lida, desde sempre, com os grandes questionamentos da vida, como a morte e o além. 
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O DIABO FOI AO MISSISSIPI, NUMA ENCRUZILHADA, E DE LÁ 

SAIU UM DOS MAIORES MÚSICOS DO BLUES: O [RACISMO E O] 

SOBRENATURAL NAS CORDAS E VOZ DE ROBERT JOHNSON 

 
Guilherme César Tavares Melgaço1 

 
Resumo: Conta-se, numa história muito popular do sul dos Estados Unidos, que, por volta de 

1930, um músico medíocre buscou auxílio de forças diabólicas numa encruzilhada e, depois 

disso, voltou e se tornou um dos maiores músicos do Blues. Seu nome era Robert Johnson. O 

que se pretende é demonstrar hipóteses sobre seu suposto pacto. Para isso, pretendemos analisar 

sua vida e algumas de suas músicas, inserindo-o num contexto histórico da racista sociedade 

do sul dos EUA no início do século XX e trazendo a hipótese de que devemos compreender 

essa construção a partir de uma longuíssima duração, iniciada com as ideias religiosas 

medievais e o pacto com o Diabo. 

 

Palavras-chave: Blues; Diabo; Encruzilhadas; Medievo; Pacto; Robert Johnson. 

 

Introdução 

 

A ideia do dualismo cristão, a oposição entre Deus e o Diabo, é uma forte permanência 

que está arraigada na mentalidade cristã. A ideia desse grande inimigo do homem, responsável 

por tentações e pactos é presente desde a Idade Média, principalmente dos séculos XI e XII em 

diante, conforme pontuou Jacques Le Goff (2011). A ideia de pacto, por sua vez, perdurou e 

ainda perdura em nossa mentalidade ocidental com muita força. A partir disso, no presente 

artigo, busco desenvolver um ensaio sobre a permanência da ideia de pacto demoníaco a partir 

de um caso importantíssimo no ocidente, presente na música e que parte da questão do racismo: 

se trata do músico americano Robert Johnson, bluesman negro, expoente do Delta Blues, que 

viveu na primeira metade do século XX. 

Primeiramente, exponho o contexto histórico do racismo e dos Blues nos Estados 

Unidos por volta da primeira metade do XX e seu impacto na música. Depois disso, a vida de 

Robert com auxílio de sua discografia e de testemunhos de um documentário, REMASTERED: 

O Diabo na Encruzilhada (2019). Após essas breves exposições, as reminiscências do 

pensamento medieval no imaginário dessa história, através da perspectiva da longa duração e a 

questão demonológica e do pacto, apresentado por Alain Boureau (2016), Jean Delumeau 

(2009). 

 

 

 
1 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; gui53281@gmail.com 
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Os músicos negros americanos no século XX: entre religião e racismo 

 

Tal como no Brasil, a formação dos Estados Unidos da América é marcada pela 

escravização de negros, enquanto o racismo ainda perdura; por outro lado, também como no 

Brasil, a resistência negra esteve lá presente, e uma dessas formas de resistir e manterem vivas 

as suas tradições foi através do canto. 

Enquanto a escravidão ainda era algo vigente e mesmo institucional - embora 

formalmente banida ao longo da formação da nação americana e mesmo após a Guerra de 

Secessão, suas consequências ainda se faziam e fazem presentes -, o trabalho escravo nas 

plantações era entoado de canções, as quais os pesquisadores têm chamado de “canções de 

trabalho”, embora, como pontuam Abal e Trombetta, “Alguns pesquisadores se recusam a 

reconhecer as canções de trabalho como um antepassado do blues, pela impossibilidade de se 

ter acesso às músicas originais, uma vez que estas nunca foram gravadas” (2011, p. 4). Porém, 

de toda forma, existem muitas questões que podem definir essas canções como ancestrais do 

jazz e do blues, como as melodias e ritmos, alta presença de descendentes desses escravizados 

como cantores e cantoras de jazz e do Blues. 

O crítico musical, poeta, escritor e ativista negro LeRoi Jones - ou Amiri Baraka - (1934- 

2014), em seu livro Negro music in White America2, enfatiza o Blues como parente direto do 

jazz, sendo originados das já citadas “canções de trabalho”, sendo “[...] impossível dizer com 

exatidão a idade do blues, embora seja indubitável que não retorne a mais do que a chegada dos 

negros no continente”, defendendo também que, “[...] os blues não existiriam se os cativos 

africanos não fossem convertidos em norteamericanos” (JONES, 1966, p. 28 [tradução nossa])3. 

Jones caracteriza também que 

Na música afro-americana os ritmos são o vestígio mais aparente da música 

africana; não só o sotaque no ritmo, mas que também na melodia e na 

harmonia, que são próprios da música africana, sendo também o emprego de 

efeitos rítmicos polifônicos ou contrapontísticos. A causa deste aparente 
 
 

2 Publicado nos E.U.A. pela William Morrow and Company em 1963. Aqui, estarei usando a edição 

mexicana do livro, traduzida para o espanhol como La música negra en un país blanco, datada de 1966. 
3 “[...] es imposible decir con exactitud la edad de los blues, aunque es indudable que no se remontan 

más allá de la llegada de los negros a este continente. [...] los blues no hubieran existido si los cautivos 

africanos no se hubieran convertido en cautivos norteamericanos” (JONES, 1966, p. 28). 
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descuido na harmonia e na melodia, os ocidentais acreditaram que essa música 

fosse “primitiva” (JONES, 1966, p. 36, [tradução nossa])4. 

 
Para além disso, o autor pontua que essa música africana era recheada de contos e 

canções populares (JONES, 1966), enfatizando a tradição oral desses povos africanos para seus 

descendentes já nascidos na América, o que caminha em direção aos laços de parentesco com 

as músicas cantadas pelos escravizados. A partir disso, o que se nota na visão do autor é uma 

confluência de fatores para a criação da “música negra” nos E.U.A., com a presença das 

tradições orais de suas culturas originais africanas e das gerações já americanas, se cristalizaram 

para formar esse gênero musical mais africano que escravista, já que Jones critica o pensamento 

de quem, segundo ele, defende que "La esclavitud creó los blues" (JONES, 1966, p. 59 [“A 

escravidão criou o blues]), demasiadamente simplificado em sua visão, criando também uma 

justificativa mais intelectual, ignorando a poética e a cultura de criação desse estilo. 

Com a cristianização dessa população africana, diferentemente do que aconteceu na 

América católica, em que o sincretismo foi “mais acessível” àquelas deidades africanas 

(INFANTE, 2015), na América protestante, os negros foram inseridos na cultura religiosa 

daqueles que possuíam o poder - os que, no XIX, se disseram colonizadores legítimos de uma 

terra dada pelo próprio Deus. Com isso, os negros inseriram também em suas missas, traços 

vocais de suas culturas, quando a música Gospel adquire força entre essas populações. E aqui 

temos mais um aspecto que trabalha para a formação do ideário satânico no Blues. De forma 

simplificada, ao passo que o Gospel advém de Deus, o Blues é algo do Diabo; e isso tem 

bastante haver com as temáticas cantadas e com o instrumento que consagrou Robert Johnson, 

a guitarra (idem), que conhecemos aqui no Brasil como violão. 

Ainda, a presença de diversas culturas africanas resultaram, amalgamadas ao 

cristianismo no sul dos E.U.A., na criação de novas religiões ou de substratos religiosos, o que 

despertou na elite cristã, um sentimento de repulsa e preconceito, já que estas possuíam 

elementos que muitas vezes eram “pagãos” ou satânicos. 

O professor Samuel Salmerón Infante, em seu artigo Satán negro y Lucifer blanco: el 

diablo en el blues (2015), aborda como se deu essa relação dicotomica entre Blues e Gospel, 

 

4 ‘En la música afronorteamericana los ritmos son los vestigios más aparentes de la música africana; 
no sólo el acento en el ritmo más que en la melodía o en la armonía, que es propio de la música africana,  
sino también el empleo de efectos rítmicos polifónicos o contrapuntísticos. A causa de este aparente 
descuido de la armonía y de la melodía los occidentales creyeron que esta música era 
"primitiva"’(JONES, 1966, p. 36). 
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profano e sacro. Compara ambos gêneros musicais e aponta que, embora tenham a mesma raíz, 

a introdução do violão é semelhante a uma “segunda voz” e sua sonoridade e seis cordas são 

“instrumentos do diabo” (INFANTE, 2015, p. 130 [tradução nossa]); além disso, o Gospel 

advém das Escrituras “[...] mostram alegria na vida terrena e esperança na ultraterrena; as do 

Blues, pelo contrário, são pessimistas”5 (idem [tradução nossa]), sombrias e cheias de 

carnalidade incitando a dança (AGUIAR, 2019), que evocava tradições proibidas do Medievo, 

uma longa duração (ABAL; TROMBETTA, 2011). 

O “diabo do Mississipi” 

 

Mississipi: O último estado estadunidense a declarar finada a escravidão, e que ratificou 

apenas no ano passado sua nova e oficial bandeira, substituindo a antiga, datada da Guerra Civil 

Americana (1861-1865), quando o Mississipi, geográfica e politicamente sulista, ainda era 

confederado (ELEITORES, 2020). 

Falando em Guerra Civil Americana, o lado “vencedor” foi o Norte, a União, portanto, 

de forma resumida, o lado anti-escravista; embora, como sabemos - e até temos como exemplo 

no Brasil, a Abolição da Escravatura -, esse processo formal não foi suficiente para acabar 

realmente com a escravidão nem com seus efeitos, sendo não uma panacéia, mas uma forma de 

minimizar, se é que são possíveis, os impactos da escravidão, iniciada ainda com a colônia, ou 

em outras palavras, 

Os negros continuaram completamente privados de direitos e de participação 

política por um conjunto de leis criadas para minar suas chances de ascensão 

política, social e econômica, sem apoio estatal e ainda atacados por diversos 

grupos extremistas e pelo próprio Estado em si, se mantendo na pobreza em 

razão do legado da escravidão, do sistema produtivo e do racismo 

institucional. Em relação a essas questões, as chamadas leis “Jim Crow” 

instituíam a segregação racial por leis locais e estatais no sul dos Estados 

Unidos a partir das últimas décadas do século XIX. Essa época se destaca por 

ser chamada “a era dos linchamentos” (AGUIAR, 2015, p. 29-30). 

De volta ao Mississipi, “A atuação do KKK se demonstrava brutal em especial no estado 

do Mississipi, conhecido pela violência usada para reforçar o sistema de hierarquia racial” 

(AGUIAR, 2015, p. 30). 

*** 
 

 

 

 
 

5 “[...] muestran alegría en la vida terrena y esperanza por la ultraterrena; las del blues, en cambio, son 
pesimistas” (INFANTE, 2015, p. 130). 
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Hazlehurst, Mississippi; 8 de maio de 1911: Lá, nasceu Robert Johnson6, filho 

biológico de Julia Dodds e Noah Johnson, porém, nessa época sua mãe relacionava-se com 

Charlie Dodds, tendo com ele um casamento; se mudaram para Memphis enquanto recém- 

nascido, segundo contam Abal e Trombetta (2011). Ainda criança, em 1918 mudaram-se 

novamente, dessa vez Robinsonville, onde foi introduzido no mundo dos Blues, conhecendo 

Son House e Willie Brown7 (idem). 

A família de Robert Johnson é descendente próxima das primeiras gerações 

nascidas livres, situadas no espaço-tempo da formação do subproletariado 

pobre, que começaram a habitar locais insalubres, sendo oprimidos pela parca 

educação, com as perspectivas tão nefastas quanto as do período escravista. 

(AGUIAR, 2015, p. 29). 

*** 

Pelas estradas afora; anos 30: Segundo Son House (apud INFANTE, 2015, p. 133), 

Johnson era um tocador "medíocre", até que em seis meses tudo mudaria - aqui, começamos a 

lenda desse grande bluesman de forma mais direta, já que as fontes sobre sua vida são tão 

poucas e repletas de lacunas, que são preenchidas por ideias lendárias e racistas por aqueles de 

seu tempo. 

A errância, ou nomadismo, foi uma condição muito comum aos cantores, 

principalmente do Blues do sul dos Estados Unidos, o que torna muito difícil traçar o percurso 

de Johnson. Analisando o excelente documentário REMASTERED: O Diabo na Encruzilhada 

(2019), Letícia Ferreira Aguiar cita que 

[...] há poucas fontes sobre sua vida, incluindo duas fotos, 29 músicas 

gravadas, nenhuma filmagem, alguns documentos oficiais e relatos orais de 

poucas pessoas que o conheceram, que ainda eram vivas quando sua vida se 

tornou objeto de pesquisa para alguns historiadores (AGUIAR, 2015, p. 29). 
 

 

 
 

6 Apenas trataremos de assuntos biográficos mais referentes ao pacto e contexto histórico de Robert 
Johnson, ficando aqui negligenciados aspectos como seu casamento, por exemplo. O documentário 
REMASTERED: O Diabo na Encruzilhada é uma interessante fonte de análise, que contém, inclusive, 
a presença do neto de Johnson, que conta mais sobre o que ouviu da vivência de seu avô. 
7 O filme CROSSROADS (1986 [A Encruzilhada, ou Encruzilhada, na versão brasileira]) é inspirado na 
história dos músicos errantes do sul americano e conta com Willie Brown como personagem. Embora 
no filme ele seja um gaitista, ao passo que na realidade era, como Johnson, tocador de violão. O filme 
apresenta essa mística do pacto na figura de Willie, que inclusive cita Robert Johnson com felicidade. 
A figura do Diabo no filme se apresenta num homem negro de terno, que vai até as encruzilhadas fazer 
pactos. 
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Retomando ao que citou Son House (apud INFANTE, 2015), sobre a mediocridade de 

Johnson no violão, algo tinha mudado após o tempo em que vagava pelo Sul. Agora, Johnson 

havia retornado com maestria no dedilhado às cordas do violão. Fez muito sucesso e, embora 

com apenas 29 músicas gravadas - num período curtíssimo de tempo -, seu sucesso retumbante 

continuou a inspirar músicos, mesmo após sua morte. Alguns dos influenciados por Johnson, 

são os estadunidenses John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, Bob Dylan; os ingleses 

Eric Clapton e Keith Richards - que discursa no documentário Remastered (2019). Seus acordes 

são basilares para o Rock, o que faz ocupar o ranking dos 100 melhores guitarristas da revista 

especializada em música Rolling Stone, com a posição de septuagésimo primeiro (71º) (100 

GREATEST, 2015). 

Infelizmente, como nada é eterno, no Mississipi, em 16 de agosto de 1938, o músico 

que virou expoente do Delta Blues faleceu, coincidentemente aos 27 anos, data em que vários 

astros do Rock faleceram (Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison; Kurt Cobain, Brian Jones 

e Amy Winehouse), o conhecido Grupo dos 27, dos quais se diz comumente que alguns fizeram 

pactos para o sucesso. As circunstâncias de sua morte são inconclusivas e o mais aceito é que, 

por ser beberrão e fanfarrão, Johnson teria sido envenenado por um homem que o flagrou com 

sua esposa (ABAL; TROMBETTA, 2011). 

*** 

Crossroads 49/61: o encontro com o Diabo; 1930: Triste com a falta de sucesso, 

Robert, diz-se, desapareceu por meses, até que certa noite, diz a lenda, 

I went down to the Crossroad 

Fell down on my knees 

I went down to the Crossroad 

Fell down on my knees8 (Crossroads Blues) 

 
Robert Johnson, por volta da meia noite, caminhou sozinho, à luz da lua, com seu violão 

nas mãos, até uma encruzilhada, a U.S. Highway 61 com a U.S. Highway 49. Algum tempo 

depois, um homem vestido de preto apareceu; Johnson lhe deu o violão, a figura o aceitou, 

afinou suas cordas e o devolveu ao homem ajoelhado. Ao aceitar, sua alma era do Diabo, e a 

trocara pelo sucesso (REMASTERED, 2019. ABAL; TROMBETA, 2011). Ao voltar, tornou- 

se um astro, chamado para tocar em diversos locais e gravar faixas para gravadoras 

especializadas. 

 

 
 

8 “Eu fui a uma Encruzilhada/Caí de joelhos/Eu fui a uma Encruzilhada/Caí de joelhos” (Crossroads 
Blues [tradução nossa]). 
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Porém, somado ao racismo e as características satânicas do Blues, Johnson trazia outros 

detalhes que faziam dele, uma estranha figura (para estranha, leia-se demoníaca): tocava 

sempre de costas, evitando que vissem como dedilhava o violão, além disso, tinha dedos muito 

grandes, o que o permitia extrair diferentes sonoridades e acordes, inclusive, fazendo que um 

instrumento soasse como outros; tinha um olho “anormal”, devido a catarata e usava técnicas 

diferenciadas para tocar (ABAL; TROMBETA, 2011). E além disso, suas músicas evocam 

temas satânicos, quase que confessando o pacto. Em Hellhound On my Trail narra que 

And the days keep on worrying me 

there’s a hellhound on my trail 

hellhound on my trail 

hellhound on my trail 9 (Hellhound On my Trail) 

 
Finalmente, em Me and the Devil Blues, ele canta o momento de sua morte, com a 

chegada do cobrador de sua dívida, o próprio Demônio: 

Early this mornin' 

When you knocked upon my door 

Early this mornin', ooh 

When you knocked upon my door 

And I said, Hello, Satan 
I believe it's time to go10 (Me and the Devil Blues) 

 
 

O pacto demoníaco na encruzilhada: reminiscências do medievo 

 

Jacques Le Goff propôs, diversas vezes, sobre a continuidade dos fatores medievais até 

a Idade Moderna, ao menos na mentalidade e em fatores culturais. Algumas continuidades dessa 

mentalidade medieval ainda são ecoantes em nossas mentes, e podemos pressupor também que 

na época de Robert Johnson, tais fatores se faziam presentes, ao menos em alguns aspectos (LE 

GOFF, 2011). 

Acima, ao tratar da sonoridade do Blues, que incita a dança (AGUIAR, 2019), cheia de 

carnalidade e sensualidade; criticados pela igreja vigente de sua época, os ecos do pecado. A 

dança, na Idade Média, nos diz Jacques Le Goff, foi algo muito reprimido e censurado pelo 

clero, sendo consideradas “[...] frívolas ou até pagãs e inconvenientes” (2011, p. 182). A 

 

9 “E os dias continuam a me preocupar/há um cão do Inferno no meu rastro/cães do Inferno no meu 
rastro/cães do Inferno no meu rastro” (Hellhound On my Trail [tradução nossa]). 
10 “De manhã cedo/quando você bateu na minha porta/De manhã cedo, ooh/quando você bateu na 
minha porta/ e eu disse, Olá, Satã/eu acredito que é hora de ir” (Me and the Devil Blues [tradução 
nossa]). 
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herança medieval é muito presente ainda hoje em nossas mentes ocidentais, como países que 

tiveram passados coloniais, mesmo as Independências foram ineficazes na total exclusão de 

elementos europeus colonizantes, e a religião, mesmo dividida, em linhas gerais, entre 

Catolicismo e Protestantismo, continuou, e ainda continua, muito presente no cotidiano 

americano. 

Para além da dança, Abal e Trombetta (2011), citam outra ideia medieval que estava 

presente na história do Blues e, por consequência, na melodia de Robert Johnson, algo que 

novamente ligava essa música a dança e aos embalos do Diabo, o trítono. Essa técnica, 

conhecida da Idade Média, é o espaçamento de três tons musicais entre duas notas, causando 

uma espécie de som desafinado, que vibra em diferentes frequências, propiciando uma aura que 

remetia ao macabro, seja num coro de cantores, seja nas cordas de instrumentos musicais11. Por 

isso mesmo, era uma técnica vista com maus olhos pela Igreja, invocando o grande inimigo, 

Satã. 

Sobre ele, o Diabo, possuidor de tantos nomes, todos aterrorizantes para os ouvidos 

judaico-cristãos, seu papel é importante na “lenda” de Robert Johnson. Se, em muitas vezes, 

periodiza-se a ideia do pacto demoníaco como fenômeno da Idade Moderna, porém, Alain 

Boureau (2016) propõe inverter esse postulado, localizando-os por volta de 1280. Segundo ele, 

a demonologia, e, consequentemente, seu objeto de estudo, o Demônio e os demônios, se 

fortalecem nessa época por causa de quatro aspectos: a escatologia, a escolástica, o dualismo e 

a própria razão (BOUREAU, 2016), efeitos que provocam uma maior reflexão acerca do tema 

do pacto. Porém, o que mais é notável em sua obra e que podemos trazer para esse estudo acerca 

do “diabo do Blues” é, na verdade, a proposição da inversão, da transformação pelo Mau das 

obras de Deus, em coisas maléficas, demoníacas, por parte da ação satânica. Por exemplo, o 

pacto seria a última etapa da adoração e veneração do Diabo, resultando, inclusive, na sua 

conjuração, ao passo que o próprio Deus teria relações de ligação com seu bom povo, talvez até 

um pacto com as entidades temporais no regimento da comunidade dos fiéis; basicamente, 

haveriam votos em Deus ou no Diabo, criando a oposição de bem OU mal (idem). Se por um 

lado os Santos, por intermédio de Deus, provêm milagres, do outro, o poder diabólico até exerce 

poderes e vantagens, mas a um alto custo, diferente dos taumatúrgicos poderes do Divino, que 

pedem apenas o exercício dos dogmas e da fé cristãos. 

 

 
 

11 Para mais informações sobre o trítono na música e em sua teoria e estética musicais, conferir: 
https://www.descomplicandoamusica.com/tritono/. Acesso em: 15 jun. 2021. 

http://www.descomplicandoamusica.com/tritono/
http://www.descomplicandoamusica.com/tritono/
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Ao ser introduzido na Cristandade, esse pensamento pactual seria, na visão do autor, a 

etapa mais direta da participação dos demônios na sociedade, estando presente desde 

camponeses até aos bispos e príncipes, remontando inclusive a história de São Teófilo de 

Adana, que só conseguiu escapar das consequências do pacto com o Diabo por intercessão da 

Virgem Maria e do jejum (BOUREAU, 2016). 

Outro estudioso das mentalidades do Medievo e da Idade Moderna é o francês Jean 

Delumeau (2009), que propõe que o medo na história se faz presente e agravador em situações 

em que a realidade social encontra-se flagelada, em conflito. Embora vá no caminho oposto de 

Boureau (2016), defendendo a racionalidade da demonologia como produto da Renascença, 

segundo ele, a Idade Moderna dá continuidade a essas ideias sobre os demônios, sendo no 

medievo o nascimento desse conjunto de pensamentos. Ambos pesquisadores pontuam, porém, 

um ponto sobre a existência humana e do medo perante Satanás: a fragilidade; enquanto 

Delumeau, cita a fragilidade humana perante o medo de pecar, Boureau expõe que a presença 

diabólica fragiliza a personalidade humana. 

Em suma, o importante aqui é notar que o conjunto de ideias demoníacas é muito bem 

datado de origem, porém, impossível de se apontar um fim, já que situações de caos social, 

aparecem novos diabos, de Napoleão ao comunismo, a Robert Johnson… várias figuras serão, 

dependendo do ponto de vista, diabólicas, representando a visão dualista da sociedade 

ocidental, mostrando seus antagonismos marcados. Se podemos afirmar que tivemos de legado 

da Idade Média o medo do Diabo, podemos datar como uma permanência ainda mais antiga: a 

necessidade de criar vilões e heróis que dão significado aos embates cotidianos. 

Considerações 

 

Compreender o contexto sócio histórico dos sujeitos é uma necessidade historiográfica 

que nos torna mais sensíveis aos embates sociais ao longo do tempo. De nada conseguiríamos 

compreender a trajetória de vida de Robert Johnson sem estudar a situação pregressa de sua 

vida e mesmo de seus antepassados, alongando a análise até os tempos medievais, de tanta luz 

e trevas. 

A formação dos gêneros musicais é dotada de muita historicidade e, no caso do Blues, 

é no mínimo contraditório, que um dos estilos mais importantes dos E.U.A. tenha sido, até 

quase meados do século XX, algo dotado de diabolismo numa sociedade tão cristã. Não é 

espantoso notar que o poder vigente tivesse medo do Blues, já que essas canções eram 

compostas sobre uma realidade terrível vivenciada pela população negra dos Estados Unidos; 
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com a Abolição e a Guerra de Secessão foi transmitida uma falsa impressão de igualdade social, 

que interessava muito a essas elites. Portanto, a ferramenta de demonização, numa sociedade 

cristianizada seria muito efetiva, o que explica essa lenda do “diabo do Mississipi”. 

Se Robert fez ou não o pacto; se o Diabo realmente existe e está nas Encruzilhadas 

esperando frágeis almas em troca de algum benefício, é impossível saber! A escolha está em 

crer ou não, porém, jamais esquecer que o objetivo maior da História: compreender! E a chave 

para essa compreensão é estudar os discursos produzidos e os motivos e origens de seus 

pensamentos. 
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DO TÉTRICO COLÓQUIO COM O TÁRTARO À HERESIA 

PEÇONHENTA ROMÂNTICA: QUANDO SATÃ EXCOMUNGA UM 

HOMEM DE SUA TEATRALIZAÇÃO NEFASTA EM “MACÁRIO”, DE 

ÁLVARES DE AZEVEDO 

 

Guilherme Ewerton Alves de Assis1 

 

Resumo: No cunho de Álvares de Azevedo, o andrajo do Diabo serve como base para o 

destronamento do narcisismo, cujo Eu não é Senhor na sua própria casa, mas há forças nefastas 

que o perturbam, atravessam-no e vagam livremente pelo âmago. Instâncias intricadas da 

sociedade se prostam, amargamente, perante o ridículo e o irônico erigidos pelo Satã. Nesse 

corolário, o presente trabalho descerá às profundezas infernais do teatro azevediano, em 

Macário, no intento de, através de um pacto com o Capeta, expurgá-lo do abismo e o trazer 

para uma satânica discussão. Para tanto, recorre-se a textos capazes de perscrutar as nuances de 

Satã, como: Diabo no imaginário Cristão (2002) e O diabo na arte e no imaginário ocidental 

(2012), de Magalhães e Brandão. 

 

Palavras-Chave: Literatura brasileira; Macário; Inferno; Diabo. 

 
Introdução 

 

Sobre as representações do Diabo, em seus contornos literários, no intento de 

perambular pelas plagas infernais de muitos textos, perquiriremos o sabbat profano de inúmeros 

escritores do romantistmo literário, que ousaram urdir sobre o Capiroto. Para tanto, o presente 

trabalho percrutará as plagas infernais de Macário (1852), de Álvares de Azevedo, um dos 

grandes escritores da segunda geração romântica. Recorrer-se-á, assim, como aporte teórico, a 

textos capazes de contemplar as múltiplas roupagens de Satã, quais sejam: Diabo no imaginário 

Cristão (2002); O diabo na arte e no imaginário ocidental (2012), de Magalhães e Brandão; O 

demoníaco na literatura (2012), organizado por Magalhães, Brandão, Ferraz e Leopoldo. 

 
Vestes medonhas, festejos maníacos: representações paradoxais do Satã nos anais 

literários 

 
Nos alfarrábios bíblicos, diferente do que se acha no imaginário popular, o diabólico, 

aos moldes estereotipados, tal como se conjectura, com rabo, chifres e com um tridente, não é 

encenado. Na realidade, o diabólico bíblico é inserido, apenas, no Apocalipse, último livro da 

 

1  Universidade Federal da Paraíba; Orientador: Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues; 
guilhermeewerton10000@gmail.com 
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Bíblia, escrito por João. No Antigo e no Novo Testamento, no que lhe tangem, o diabo é 

emoldurado a partir de suas diabruras, ações maléficas e posseções demoníacas (ECO, 2007). 

Conforme os teólogos, os vestígios, ainda incipientes, de um Diabo personaficado, sob as vestes 

de um malfeitor cósmico e inimigo do Divino, estão representados nos livros de Jó e de 

Zacarias. (LEOPOLDO, 2012). 

A partir da Idade Média, Satanás, como nunca, sai das profundezas infernais, insurge e 

atormenta o imaginário coletivo da cristandade. Nesse ínterim, pode-se consignar que, no 

maniqueísmo de Ceú e Inferno, à revelia, fica sob o encargo da religião judaico-cristã a 

insurgência dantesca do Diabo, posto que, a partir do cristianismo, as forças de Satã, com suas 

variadas roupagens e projeções, conseguiram um avanço ímpar na arquitetura cultura e 

civilizatória (MAGALHÃES; BRANDÃO, 2012): 

 

O Diabo passou, portanto, por várias representações, tendo uma face terrível, 

mas muitas vezes apresentado com muita ironia, quase como um bufão da 

corte, e, outras vezes, como figura necessária à ordem do mundo. Então é 

sempre bom explicar de que Diabo estamos falando. De qualquer forma, ele é 

figura insuperável como mito religioso, como convicção religiosa mais 

conservadora, como parte do imaginário ocidental e constitutivo da arte no 

ocidente e no oriente. (MAGALHÃES; BRANDÃO, 2012, p. 278). 

 

Nessa época, com sua atmosfera de pestes, mortes prematuras e guerras, o Diabo, 

enquanto figura grotesca, persona tétrica e expoente da feldade, reverbera, aterradoramente, na 

umbrática cosmovisão cristã (MUCHEMBLED, 2001). Em outros termos, o ambiente 

medieval, fantasístico, encantado e mitológico, acompanhado pela caça às bruxas – hereges – 

,foi um terreno fértil para as vagações de Lúcifer, que reinara amedrontadoramente: 

 
 

Pode-se datar do fim do século XII, o momento em que, devido sobretudo à 

acentuação das ameaças heréticas, se passa de um estado de relativo equilíbrio 

na matéria a uma acentuada preocupação pela ação diabólica. A amplitude das 

ameaças com que se acha confrontada a Igreja, com os Bogomilos, os 

Valdenses e os Cátaros, sem esquecer a pressão turca e a presença dos judeus, 

explica em parte a atenção obsessiva que é dada ao Diabo. Como muito bem 

viu Jean Delumeau, instala-se na cristandade um medo difuso que ajuda a criar 

a ideia de que está em curso um ataque concentrado contra o cristianismo, um 

ataque conduzido por uma potência sobrenatural pelo inimigo, o Diabo. 

(MINOIS, 2003, p. 68). 

 
 

Não à toa, a literatura e as outras artes encarnaram, com o ímpeto de abalar os leitores e 

espectadores, os engendres do grotesco, das fantasias mefistofélicas, por meio de anteparos 

animalescos, como rabos, chifres e dentições. Cumpre lembrar as representações satanistas, nas 



DO TÉTRICO COLÓQUIO COM O TÁRTARO | Guilherme Ewerton Alves de Assis 

110 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

artes medievas: do Diabo, na dramaturgia vicentina; dos demônios e do mal, na teologia de 

Agostinho de Hipona; e do Inferno, na Divina Comédia (1472), de Dante Alighieri (RUSSEL, 

2003). 

Com o declínio da Idade Média e, com efeito, um ofuscamento do cristianismo, irrompe 

o Iluminismo que, contrariando as teses cristãs, coloca o ser humano, aos moldes do Homem 

Vitruviano, no centro. Consequentemente, acompanhado por um apelo à razão, com o Século 

das Luzes, não mais caberiam explicações metafísicas, sobrenaturais e mitológicas. Ou seja, o 

Diabo, valendo-se de novos andrajos, metamorfoseia-se, tornando-se uma entidade 

antropomórfica e laica (MINOIS, 2003). 

Nos alfarrábios literários, seguindo esse imperativo histórico-cultural, o Diabo também 

foi sustentado por variadas roupagens e galardoado com múltiplas facetas e, aos moldes de um 

palimpsesto, foi representado copiosamente. Ora exposto a fins catequizantes ora sustentando 

um discurso estético e, muitas vezes, polêmico, o Diabo é um personagem literário recorrente, 

à vista de que aparece como um signo da perversão ou, paradoxalmente, como insígnia irônica, 

burlesca e satírica: 

 
A literatura [...] por meio de sua criação e representação, tem mostrado, ao 

longo da história, uma riqueza em exemplos de figuras do Diabo e, mais 

abundantemente, de figuras do Diabo horripilante e maléfico, em oposição ao 

Deus do bem, este relacionado à virtude pelo discurso teológico oficial das 

igrejas cristãs, mas também figuras de um Diabo mais bondoso, cômico e 

integrado à divindade. (MAGALHÃES; BRANDÃO, 2012, p. 284). 

 

Os gritos de Satã já atormentaram variados escritores: os sermões e dramaturgias do 

Padre Antônio Vieira, catequizante das almas nativas desconhecedoras do Evangelho, as quais 

estavam destinadas às garras do Satanás; o Diabo mefistofélico, tal como se concebe no 

imaginário, foi emoldurado, sobretudo, a partir da publicação do Fausto (1790), de Goethe; o 

fantástico, enquanto gênero literário, também foi uma plaga fértil para o florescimento do Satã, 

como na contística de Poe e na prosa romanesca de Baudelaire. 

Em terras lusitanas, o Diabo fora performado na urdidura eçaniana, eis O senhor Diabo 

(1867), bem como nos romances saramaguianos e na poética de Fernando Pessoa. Por fim, na 

seara nacional, o Mefisto pode ser encontrado em variadas épocas nos artefatos literários, como: 

no realismo machadiano, em A igreja do diabo (1884); na dramaturgia de Ariano Suassuna, 

n’O auto da compadecida (1955); no romance paradigmático Grande sertão: veredas (1956), 

de Guimarães Rosa. 
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É, pois, na Segunda Geração Romântica, marcada pelo “Mal do Século” e pelo 

byronismo, que o Diabo, enquanto personagem literário, é invocado e aclamado pelos heréticos 

escritores, como n’O diabo apaixonado (1772), narrativa fantástica de Cazotte. Além 

obviamente, da própria figuração do feminino, que é vinculada com o thanático, o mortífero e 

delirante, eis o caso de Carmen (1845), de Prosper Mérimée e, contemporâneo a Álvares de 

Azevedo, o poeta Junqueira Freire, cujos versos claudicam, mefistofelicamente, entre as 

pulsões de vida e de morte (BOSI, 2017). Nesse ínterim, o próprio espaço literário romântico 

possibilita tais aparições diabólicas, delirantes e grotescas, uma vez que é aspergida por 

fumaças de tabaco e anarcoides, embebidas por álcool e enrijecidas pela própria atmosfera, 

tipicamente, penumbrosa (BOSI, 2017). 

 

Entre pactos malditos e almas condenadas: o Satã na dramaturgia azevediana 

 
 

Cambaleante ante os imperativos do Século das Luzes, a figuração do Diabo foi 

(re)encenada pelos escritores românticos. Assim, a entidade que, ao longo das eras acobertou- 

se, calcando a discórdia e a perversidade no coração dos ímpios – e dos fiéis –, irrompe, 

arquetipicamente, nos escritos da Escola Romântica. Ao ramificar o pecado e frutificar a 

maldição nas almas incautas, o Pai da mentira povoa sua morada maldita com os gritos 

dilacerantemente retorcidos dos celerados. Entretanto, ao nos debruçarmos sobre os lamuriosos 

testemunhos dos condenados, tal qual Dante arquitetara outrora, compreende-se que o Diabo 

nunca se apresenta como invasor, antes, anuncia-se como um exímio convidado 

(MAGALHÃES; BRANDÃO, 2012). 

Desse modo, Mefisto, no romantismo é compactualizado, ritualizado, materializado, 

numa tentativa torpe de atender e servir às difusas demandas dos poetas imberbes. As 

empreitadas demoníacas, no florilégio romântico, tendo como paragem a atmosfera umbrática, 

ancora-se em signos que lhe dão respaldo, como a paixão demoníaca, o horror perante o 

(in)familiar, a animalidade humana, obsessões passionais, verborragias delirantes e prevalência 

dos excessos: 

 
O Romantismo transformará Satã no símbolo do espírito livre, da vida alegre, 

não contra uma lei moral, mas segundo uma lei natural, contrária à aversão 

por este mundo pregada pela Igreja. Satanás significa liberdade, progresso, 

ciência, vida. Tornar-se-á moda a identificação com o Demônio, assim como 

procurar refletir no semblante o olhar, o riso, a zombaria impressos nas feições 

tradicionais do Diabo. (...) O Diabo passa a representar a rebelião contra a fé 

e a moral tradicional, representando a revolta do homem, mas com a aceitação 
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do sofrimento porque este é uma fonte purificadora do espírito, uma nobreza 

moral, da qual só pode surgir o bem da humanidade. E o demoníaco torna-se 

o símbolo do Renascimento: demoníaco como paixão, como terror do 

desconhecido, como descoberta do lado irracional existente no homem: a 

explosão da imaginação contra obstáculos excessivos da consciência e das leis 

(NOGUEIRA, 2000, p. 104 – 105). 

 

Nas vozes do Romantismo, lavrado pelo spleen (melancolia) byroniana e pelo mal du 

siècle de Musset, enclausurado na doentia e plástica província de São Paulo, desponta Álvares 

de Azevedo (1831 – 1852), cuja literatura é a mais guarnecida de sua época (BOSI, 2017). O 

jovem boêmio, desde cedo, cedeu aos predicados de Byron e aderiu aos imperativos satanistas. 

Não à toa, representações imagéticas de Satanás vagam no mundo fantasístico azevediano. Com 

efeito, ao longo do arcabouço de Azevedo, constam-se contos sinistros, como A Noite na 

Taverna (1855), bem como, por ser célebre poeta, apresenta versos tétricos, povoados de 

satanismo, em O Conde Lopo (1886) e Poema do Frade (1886). Legatária de Byron e Blake, a 

urdidura azevediana, incorporando diabruras, estabelece um elo entre a libido e a pulsão 

thanática (BOSI, 2017). 

Em Macário (1852), peça teatral em que Álvares de Azevedo, aos moldes de um 

apologeta de Satã, narra um pacto entre o homem e o Diabo. À guisa contextual, Macário, 

dramaturgia dividida em dois atos, encena, inicilamente, a entrada do jovem Macário em uma 

taverna. Doravante, achega-se um desconhecido que, no final do primeiro ato, revelará ser Satã. 

A partir de então, Satã e Macário, estabelecendo uma espécie de pacto, iniciam um colóquio, 

atravessado por um léxico devasso, acerca das paixões, do erotismo, da morte e da vida. No fim 

do segundo ato, vislumbra-se Satã e Macário, de mãos dadas, caminhando em direção a uma 

taverna que, pela janela, pode-se observar uma espécie de orgia – há indícios, inclusive, que 

esse é o inicio de Noite da taverna (1852), também de Azevedo: 

 

Se estruturalmente o Macário e Noite na taverna estão ligados, no que toca 

aos significados profundos, haveria nesta ligação uma pedagogia satânica 

visando a desenvolver o lado escuro do homem, que tanto fascinou o 

Romantismo e tem por correlativo manifesto a noite, cuja presença envolve as 

duas obras e tantas outras de Álvares de Azevedo como ambiente e signo. 

Estou me referindo não apenas às horas noturnas como fato externo, lugar da 

ação, mas à noite como fato interior, equivalente a um modo de ser lutuoso ou 

melancólico e à explosão dos fantasmas brotados na terra da alma. 

(CANDIDO, 1989, p. 18) 

 
 

As investidas de Satanás, em Macário, longe de ser o surgimento de monstruosidades e 

vilanias, são, antes de tudo, o recrudescimento da rebeldia e da transgressão. Processa-se, em 

decorrência, uma posição mítica invertida, onde os componentes mais intricados da sociedade 
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e do bom senso são ridicularizados. Quanto mais o homem romântico luta contra o Instituído, 

mais ele se identifica com o Diabo. Cumpre dizer que o Satanismo, em Álvares de Azevedo, 

revela-se, em Macário, como uma força interior notadamente dilacerante, que recebe andrajos 

através da rebeldia, da transgressão, do culto aos vícios, da ironia e do erotismo. Assim, 

dialogando com Satã, Macário se revela tão devasso quanto antes mesmo de ter conhecido o 

Pai da mentira: 

 
Mais claro que o dia. Se chamas o amor de duas temperaturas, o aperto de dois 

sexos, a convulsão de dois peitos que arquejam, o beijo de duas bocas que 

tremem, de duas vidas que se fundem [...] tenho amado muito sempre! Se 

chamas o amor o sentimento casto e puro [...] ainda não achei mulher assim. 

[...] Parece-me então que se aquela mulher que me faz estremecer assim 

soltasse sua roupa de veludo e me deixasse pôr os lábios sobre seu seio um 

momento, eu morreria num desmaio de prazer! Mas depois desta vem outra – 

mais outra e o amor se desfaz numa saudade que se desfaz no esquecimento. 

Como eu te disse, nunca amei. (AZEVEDO, 2006, p. 34). 

 

De uma sensibilidade mórbida, vivendo em um mundo de delirantes pesadelos nos 

quais a Morte é a grande musa, Azevedo criou um mundo irreal, embaçado pela fumaça do 

cigarro, indistinto pelos efeitos do álcool, delirante pelos prazeres da carne. Entrementes, os 

anti-heróis de Macário são fiéis devotos à doutrina de Satã, eternos insatisfeitos, sentem prazer 

na dor e, no sofrimento, uma fascinação pela maldade. “Seus personagens [de Azevedo] 

caracterizam fielmente o Satanismo, são controvertidos e paradoxais; ao mesmo tempo 

zombeteiros e meigos, alegres e tristes, vibrantes e desiludidos, sensuais e pudicos e, acima de 

tudo, libertinos e marginais.” (CAVALCANTE, 2004, p. 18). Aqui, o Homem, extenuado pela 

perversidade, compactua com seu maior concorrente: o Diabo. 

Seguindo as figurações satânicas pós-Renascimento, o Diabo, em Azevedo, longe de 

servir para fins pedagógios e catequizantes – como era no teatro do Pe. Antônio Vieira –, é um 

sósia do próprio homem. Ou seja, o Satanás, no Romantismo, não serve para explicar a 

devassidão e a perversidade do ser humano, mas é apenas um recurso simbólico de imitação da 

própria humanidade. Em Macário, Satã, eximindo-se da mea culpa, aponta que a libertinagem, 

a perversão e as diabruras não são suas incubências, uma vez que tais predicados estão 

imbricados na própria civilização. Pode-se vislumbrar essa concepção, no segundo ato, quando 

Satã e Macário estão caminhando em direção a uma cidade que, segundo Candido (1980), é 

supostamente São Paulo: 

 
Macário: Por acaso há mulheres ali? Satã: Mulheres, padres, soldados e 

estudantes. As mulheres são mulheres, os padres são soldados, e os soldados 
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são padres, os estudantes são estudantes: para falar mais claro: as mulheres 

são lascivas os padres são dissolutos, os soldados são ébrios, os estudantes 

vadios. Macário: Esta cidade deveria ter o teu nome. Satã: Tem o nome de 

um santo: é quase o mesmo. Não é o hábito que faz o monge. Demais, esse 

terra é devassa como uma cidade, insípida como uma vila e pobre como uma 

aldeia [...] blasfemam todo santo dia. Admiras-te? Por que abres essa boca 

espantada? Antigamente o diabo corria atrás dos homens, hoje são eles que 

rezam pelo diabo. (AZEVEDO, 2006, p. 45). 

 

 

Satã, nesse trecho, traz à baila que a terra, e tudo que nela há, é envolta por corruptos, 

hipócritas e perversos. Ou melhor, não é o Satã que perverte a humanidade, mas, o próprio 

homem, sendo mau, como já anteviu Hobbes, é quem recorre a Satã – e se identifica com ele. 

Boêmio e entregue aos prazeres da carne, Macário – representando o homem antropológico – , 

aos moldes de Satã, que fora excomungado das plataformas celestiais por rebeldia, é também 

um rebelde, pois, tem como preceptor o próprio Satã. Destarte, o Satanismo, que aparece no 

teatro azevediano, diz respeito a um ímpeto irrefreável de rebeldia, cujas forças paradoxais, de 

Eros e Thânatos se digladiam (CAVALCANTE, 2004). No fim da peça, um pacto é 

estabelecido entre Macário e Satanás e, ambos, caminham de mãos dadas rumo à uma orgia. 

Candido (1989) supõe que esse fim de Macário é o início do conto Noite na taverna, publicado 

no mesmo ano, por Azevedo: 

 

Satã: Estás ébrio. Cambaleias. Macário: Onde me levas? Satã: A uma orgia. 

Macário: É aqui, não: Ouço vociferar a saturnal lá dentro. Satã: Paremos aqui. 

Espia nessa janela. Macário: Eu vejo-os. É uma sala fumacenta. À roda da 

mesa estão sentados cinco homens ébrios. Os mais revolvem-se no chão. 

Dormem ali mulheres desgrenhadas, outras lívidas, outras vermelhas...que 

noite! (AZEVEDO, 2006, p. 54). 

 
 

Em síntese, Macário arquiteta o seu próprio duplo, o Mefistófeles, para escoltá-lo por 

toda dramaturgia. Independente das múltiplas roupagens que se vale, nos alfarrábios literários, 

o Satanás vaga pela mente humana e, como já mencionada, é o Diabo é o próprio homem. 

Engendra-se o Satã, e o sustém, pois necessita-se de sua existência. Macário, representando a 

própria civilização, aceita e dialoga com o demoníaco, pois isso é ele. Macário, assim como a 

humanidade, permite a reverberação de Satã, conta seus segredos, faz pedidos. O Diabo vive 

em Macário – e na humanidade (CAVALCANTE, 2004). 

 

Conclusão 
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Investido por vozes teóricas e críticas a respeito das representações do Diabo na História 

e na Literatura, pôde-se criar um escopo acerca de algumas roupagens e máscaras que regalam 

a figuratividade de Satanás. Nos anais literários, Mefistófeles já foi apresentado com variadas 

indumentárias e encenando funções que são, muitas vezes, inesperadas, como um bobo da corte. 

A Idade Média, ao (re)erguer o cristianismo, traz à luz, à revelia, a figuração do Satanás, que, 

há tempos, estava adormercida na historiografia. 

Com a crise mediévica, não ocorre o desaparecimento do Príncipe das Trevas, mas sim: 

ocorre uma laicização. Assim, o Satanás de outrora, que servia como anteparo para a explicação 

de todas as maldades existentes no mundo, torna-se um signo que, sendo simbólico, serve de 

representação para o que a humanidade já é: demoníaca. Com o Romantismo, seguindo os 

modelos deixados pelos Iluministas, o Diabo segue a tendência antropomófica, satírica e 

irônica, que serve como um embaixador capaz de criticar e denunciar as hipocrisias e 

perversidades da civilização. 

Em Macário (1852), célebre peça de Álvares de Azevedo, apresenta-se um 

relacionamento entre Macário, um jovem boêmio, e Satã. Inquietantemente, Macário não se 

assusta com a aparição do seu terrível amigo, o Satã, mantendo uma cordialidade e carisma, 

permitindo um copioso assunto, sobre o amor, o desejo e a mulher. Ambos, profanos, estão 

destituídos de qualquer tabu e interdito social, são filósofos excomungados, rebeldes e céticos 

ante a realidade. 
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FEITICEIROS, MANDINGUEIROS E CARTOMANTES: 

REPRESENTAÇÕES DOS PRATICANTES DE MAGIA NA IMPRENSA 

(1890-1930) 

 

Inês Teixeira Barreto1 

 

Resumo: A nascente República brasileira se esforça para construir a imagem de um Brasil 

moderno, evoluído e civilizado. A imprensa é uma fonte privilegiada para a análise desse 

processo, especialmente as notícias da cobertura de apreensões e prisões de pessoas que 

estariam infringindo o Código Penal de 1890, que previa a prisão de praticantes de feitiçaria, 

espiritismo, magia e cartomancia. O presente trabalho analisa algumas dessas notícias na 

intenção de entender as práticas de alguns desses acusados de feitiçaria. 

 

Palavras-chave: Feitiçaria; Curandeirismo; Magia; Imprensa; 

 
Introdução 

 
 

As notícias sobre as perseguições a feiticeiros e curandeiros trazem à tona alguns perfis 

e características dessas pessoas. Ainda que de maneira incipiente, suas práticas aparecem nos 

jornais e dão pistas não apenas do universo mágico-religioso do Brasil do século XX, como 

também das misturas e permanências que formam a feitiçaria dentro do contexto nacional, que 

mantém muitos traços do período colonial. 

 
O campo mágico-religioso em disputa 

 
 

Um dos principais pontos que a documentação coletada por meio da imprensa traz é o 

surgimento de novos conceitos e as disputas que se estabelecem entre eles. Por isso, é preciso 

delimitar alguns deles e se estender às construções de suas definições. Termos como espiritismo 

e macumba, por exemplo, eram usados nos jornais e começavam a influenciar os campos 

religiosos e o imaginário a partir dos anos 1900. 

Novas correntes espiritualistas se juntam a um ethos mágico-religioso brasileiro, 

baseado no catolicismo popular e nas práticas africanas, que serão entendidas como 

espiritualistas ou mediúnicas, ao qual às nascentes correntes europeias se juntaram a ritos de 

origem afro-brasileira, como os procedimentos mágicos de benzedeiras e curandeiras, trazidos 
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do catolicismo popular e da medicina mágica (WISSENBACH, 1997). Essas práticas trouxeram 

novas linguagens, que ao invés de romperam com as tradições anteriores se juntaram a elas. 

Dentre as tradições mágico-religiosas que já existiam no Brasil, as mais significativas 

em nossa análise são as que buscavam fazer a intermediação entre os vivos e os mortos. Além 

das práticas necromânticas europeias, a ritualística de contato com os mortos é parte das 

religiosidades indígenas e de várias das culturas africanas. Vale destaque, nesse contexto, a 

religiosidade dos povos do tronco bantu, especialmente o povo bacongo, cujo culto religioso 

era centrado na veneração de ancestrais, no contato entre os dois mundos, assim como da 

invocação dos espíritos para auxiliar nos problemas cotidianos (SLENES, 1992). Os cultos dos 

povos bantu, população bastante numerosa nas zonas urbanas e, em especial no Rio de Janeiro, 

são a base do que podemos classificar como macumba (WISSENBACH, 1997). 

A palavra macumba deriva do quimbundo. Sua etimologia remete a “cumba”, que 

significa “feiticeiro ou sacerdote”, e “ma”, prefixo que designa plural. Logo, macumba significa 

“reunião de feiticeiros ou sacerdotes” (SIMAS, 2021). É também do tronco bantu que deriva a 

palavra Umbanda, das línguas quimbundo e umbundu, significando “a arte de curar, adivinhar 

e induzir os espíritos a agir para o bem ou para mal” (SLENES, 1992). 

Outro termo que entra para o vocabulário brasileiro em meados do século XX é 

Espiritismo. A princípio, usado de maneira pejorativa para designar práticas que teriam por 

objetivo estabelecer contato com espíritos, em um primeiro momento se torna sinônimo de 

macumba. Com o tempo e a popularização entre as classes mais abastadas, há uma disputa de 

significações e passa a designar apenas as doutrinas derivadas da proposta de Allan Kardeck. 

Apesar de legalmente proibido pelo Código Penal de 1890 e de passar por um período de 

perseguição, o Espiritismo conquistou uma parcela das classes mais altas e foi dominando as 

conotações positivas (GIUMBELLI, 2003). 

Muitas pessoas que frequentavam os ritos de manifestação de espíritos, seja nas 

macumbas ou em outras matrizes religiosas, se consideravam espíritas. A própria Umbanda, 

por meio de algumas instituições e das primeiras federações na década de 1940, se colocou 

como uma vertente espírita (BROW, 1985; MAGGIE, 1992; NEGRÃO, 1996). Muitas vezes, 

o termo “espírita” habitava o mapa de conceitos dos praticantes. Mas várias práticas que 

receberam essas denominações pouco tinham a ver com a doutrina de Allan Kardec. Assim, ao 

surgir a denominação de “baixo espiritismo”, tais práticas ficam relegadas ao novo conceito 

(GIUMBELLI, 2003). A categoria de baixo espiritismo está frequentemente associada à 

repressão policial e englobaria Umbanda, Candomblé, macumba, cartomancia e curandeirismo 

(MAGGIE, 1992). 
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A disputa de conceitos envolve a legislação do período. O primeiro Código Penal 

republicano foi promulgado em 1890 e vigorou até 1940, tipificando como crime uma série 

dessas práticas citadas. O Capítulo II: “Dos Crimes Contra a Saúde Pública” pontuava o que 

supostamente seria nocivo à saúde publica e a higiene, como o exercício não legalizado da 

medicina oficial. 

Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar de 

talismans e cartomancias para despertar sentimentos de odio ou amor, 

inculcar cura de molestias curaveis ou incuraveis, emfim, para fascinar 

e subjugar a credulidade publica: Penas - de prisão cellular por um a 

seis mezes e multa de 100$ a 500$000. (BRASIL, 1890) 

 

 
Na prática, abriu uma janela para a criminalização de religiões de matriz africana, 

indígenas e práticas tradicionais de cura. Nota-se que a Constituição republicana de 1891, criada 

após o Código Penal, garantiu o direito de culto e de liberdade religiosa, porém o Código 

continuava a criminalizar o espiritismo e a “magia” (GOMES, 2013). Logo, abria um 

precedente para a perseguição de maneira pouco regulada contra curandeiros e feiticeiros. 

Assim, o uso de outros termos como espiritismo científico e esoterismo permitiu escapar ao 

Código Penal, pois não transmitiam a ideia de magia ou baixo espiritismo. Além disso, tradições 

ligadas à Europa eram mais palatáveis ao projeto civilizador liberal do Império e da Primeira 

República. Com o tempo, o “alto” espiritismo passa também a ser poupado, enquanto o “baixo” 

espiritismo continuava sendo perseguido (GIUMBELLI, 2003). 

Já o termo feitiçaria é usado com bastante frequência para se referir a qualquer 

religiosidade de matriz africana, às práticas de cura fora da medicina oficial e à cartomancia. A 

relação do termo com a África vem de longe: desde o século XV os portugueses relacionam a 

“feitiçaria” com as religiosidades da África Central, a partir das suas próprias ideias sobre 

magia. O processo de relação entre a religiosidade negra e o conceito europeu de feitiçaria é tão 

longo e marcante que mesmo o Brasil republicano continuará associando o termo 

pejorativamente às práticas mágico-religiosas de origem africana (PÊPE, 2009; SANSI, 2011). 

Feiticeiros: vestígios na imprensa escrita 

 
 

No presente estudos, buscamos por pessoas acusadas de feitiçaria que tivessem alguma 

relação com o Livro de São Cipriano, famoso manual de magia inicialmente ibérico, mas que 

é rapidamente absorvido pelo mercado editorial brasileira. São poucas as pistas sobre os 

leitores,mas esses indícios permitem analisar algumas das suas práticas. 



FEITICEIROS, MANDINGUEIROS E CARTOMANTES | Inês Teixeira Barreto 

120 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

Na imprensa, o Livro de São Cipriano está frequentemente associado às cartomantes, 

curandeiros e macumbeiros2. As notícias publicadas entre 1900 e 1940 associam o livro com 

feiticeiras e operações mágicas, muitas vezes sem especificar o que seriam tais procedimentos, 

e frequentemente relacionando o livro às práticas mágico-religiosas de pessoas negras, um dos 

perfis de leitores que se delineia durante a pesquisa. 

Há dois caminhos que podem ter proporcionado tal relação. O primeiro, a sociabilidade 

entre imigrantes e brasileiros brancos com as populações negras, impulsionada pelo 

desenvolvimento da vida urbana e pelos deslocamentos, que se iniciam no final do século XIX. 

Especialmente nos ambientes das cidades a relação entre os negros e brancos se tornavam cada 

mais fluidas (WISSENBACH, 1997), fazendo com que elementos da feitiçaria europeia, como 

o Livro de São Cipriano, fossem absorvidos pelos praticantes de outras etnias. Jerusa Pires 

apontou para a relação entre a vida urbana e a popularização do Livro, que se torna mais um 

recurso para quem tentava se encaixar em uma sociedade em transformação, que apresentava 

novos problemas e desafios. Acaba se associando as religiosidades afro-brasileiras que 

seguiram pelo mesmo caminho (FERREIRA, 1992). 

Há uma segunda variante apontada pelas fontes, que demonstram uma assimilação 

menos orgânica, surgida a partir da projeção de determinadas ideias e conceitos, que com o 

tempo foram absorvidos pelos feiticeiros em suas práticas cotidianas. Yvonne Maggie defende 

que a institucionalização da perseguição pela República fez as práticas classificadas como 

macumba e feitiçaria perdurarem no Brasil. Para ela, as sucessivas tentativas de controle do 

Estado alimentaram a crença na existência da magia (MAGGIE, 1992). 

Apesar de bastante distantes no tempo e no espaço, o processo é similar ao que a 

historiografia aponta que ocorreu na Europa Moderna. Os discursos repressores às práticas de 

magia, aliados ao imaginário social e a substratos culturais já existentes, alimentaram a 

mentalidade camponesa relacionada à feitiçaria. As crenças em magia, as práticas pagãs 

sobreviventes e a deficiência de conhecimento sobre o Cristianismo canônico criaram um 

contexto onde os processos de feitiçaria puderam prosperar (DELUMEAU, 2010). 

Dentro da lógica de que a perseguição alimenta a feitiçaria, há uma possibilidade do 

Livro ter sido associado pelos praticantes das religiosidades negras a partir de projeções feitas 

a partir de suas práticas. Apesar da sua popularidade, os vestígios mostram poucos leitores 

 

2 Em um recorte de 100 anos (1870-1970), foram encontradas 25 menções diretas ao Livro 
de São Cipriano em conteúdos noticiosos. Foram analisados veículos do Rio de Janeiro e de 
São Paulo disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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negros, ou ligados deliberadamente às religiosidades africanas. Nos jornais, muitas vezes a 

relação do livro com os negros fica em torno da especulação. Na imprensa havia alguns perfis 

que ilustravam os feiticeiros e Maria Cristina Wissenbach, coloca que no começo do século XX 

os jornais possuíam alguns “tipos” retratados com certa frequência que eram, 

preferencialmente, homens negros e mulheres imigrantes que se dedicavam à cartomancia e à 

quiromancia (WISSENBACH, 1997). São esses os tipos mais frequentemente relacionados ao 

Livro de São Cipriano. 

 
Marocas Praieira (1903) 

 
 

Marocas Praieira foi presa pelo capitão Manoel Joaquim Batista, que infiltrou um 

informante nas reuniões presididas por ela, classificadas pelo jornal como “um espetáculo 

deveras interessante”. Segundo a descrição, no centro da sala havia uma grande coroa suspensa 

por arames, imagens de Santo Antônio, Santo Onofre e um crucifixo, arranjados como um altar; 

um recipiente com infusão de fumo, um caixão de madeira e cachimbos. A polícia apreendeu 

esses itens, um Livro de São Cipriano, duas figas, maracás, flautas de bambu, espadas, uma 

boneca vestida de índio, um livro de missa, rosários, e uma varinha mágica, entre outros itens. 

Por fim, a notícia afirma que os santos foram levados à delegacia e os demais apetrechos 

jogados ao mar. 

Não há referência a cor da pele de Marocas, mas foram indiciadas duas pessoas negras 

na mesma ocasião. Não há nada que indique diretamente que todos possuíssem qualquer relação 

com práticas africanas. Pelo contrário, há diversos elementos católicos e alguns que podem ser 

relacionados às práticas indígenas, como os maracás e as bonecas, que também foram 

recolhidos em outros contextos ligados à prática de magia (RAFAEL, MAGGIE, 2013). 

O caixão remete ao contato com os mortos. Pode tanto ter sido inspirado em feitiços do 

São Cipriano como serem proveniente de outras tradições como um signo ligado ao contato 

com espíritos. Luiz Mott aponta o amplo uso de elementos relacionados à necromancia na 

feiticeira colonial no século XVIII, como crânios e ossos, humanos quanto animais. Apesar de 

associados às feiticeiras negras, são oriundos da feitiçaria da Europa Medieval (MOTT, 1996). 

Marocas Praieira mostra, em 1903, que resquícios da feitiçaria colonial permanecem 

aindana República. O caráter necromântico apontado por Luiz Mott se mantém. Há a chance 

de queo Livro ou a figura do santo já fizessem parte do repertório ligado à magia de Marocas, 

e que foi facilmente absorvido nas suas práticas, já que pertencia a um mesmo universo. 

Assim, foi 
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acolhido dentro de um escopo de feitiçaria que possuía suas bases na tradição católica, mas que 

dialogava com práticas indígenas e, provavelmente, africanas. 

 
 

Luiz de Almeida (1935) 

 
 

Luiz de Almeida Dutra, ex-marinheiro que estudou com o Livro de São Cipriano, se 

tornou pai de santo do Centro Espírita São Jorge, localizado em Bento Ribeiro, zona periférica 

do Rio de Janeiro. Teria escolhido o local por ser mais fácil ludibriar as pessoas simples da 

periferia. Rapidamente criou uma clientela e começou a ser bastante procurado. Passou, então, 

a assinar receitas e criar produtos como fortificantes e purgantes, usando os nomes de dr. 

Siricanduó e dr. Jacob Seraphim. O pai de santo foi denunciado à polícia por uma frequentadora, 

acidentalmente ferida durante um ritual com um punhal. 

Esse caso traz claramente a delineação de que a macumba se colocava no espectro do 

falso espiritismo e da mistificação, no oposto do que seria o espiritismo verdadeiro, nessa época 

não mais o alvo da perseguição institucional. Até mesmo o discurso do praticante traz tal 

divisão. A notícia diz que Luiz distribuía folhetos com o seguinte texto: 

Dirija-se hoje mesmo à Estrada da Fontinha, no 408, Bento Ribeiro, que terá 

noticias de sua família, saberá os resultados de sua doença e além de trabalhar 

em “scientificidade”, trabalha também nas Sete linhas de Umbanda, cruzadas 

com as armas (S.A., 1935) 

 

Curandeiros, benzedeiras e feiticeiros do começo do século XX precisaram adequar suas 

práticas aos contextos de transformações sociais, e por isso a absorção de novas linguagens, 

relacionadas ao Kardecismo e a cientificidade. A venda de produtos curativos aponta que Luiz 

poderia ter uma atuação similar ao dos ervanários e raizeiros, categorias bastante impactadas 

por esse processo, pois competiam diretamente com a medicina tradicional (WISSENBACH, 

1997). 

Quanto ao Livro de São Cipriano, não há mais pistas se o pai de santo realmente teria 

lido a obra ou se foi a associação de um jornalista. Porém, é importante notar que aqui ele 

aparecia ligado à macumba e ao baixo espiritismo. Os poucos elementos das práticas mágico- 

religiosas de Luiz descritos na notícia são claramente ligados à Umbanda – o nome de centro 

espírita, a incorporação de um espírito que sugeria curas e o discurso do próprio pai de santo. 

Assim, entende-se que talvez nem conhecesse o livro, mas que a associação fosse feita pelo 

autor da matéria para dar o tom do texto e associar o “macumbeiro” ao charlatanismo. 
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José Benedicto (1937) 

 
 

José Benedicto foi preso em 1937 na Vila Clementino, em São Paulo. Era um “preto”, 

que já havia ido à prisão por praticar feitiçaria, pois se dedicava à magia negra e cuja 

especialidade era a magia amorosa. Entre o “material de mandinga” apreendido pela polícia 

foram encontrados velas, crucifixos, um Livro de São Cipriano e uma figa negra. Em sua 

defesa, José disse que não trabalhava mais com o material e que havia guardado os itens como 

lembranças. Ele se identificava como católico, devoto de São Benedito, e demonstrando a 

intenção de juntar-se à sua ordem. Porém, o jornalista não dá crédito a José e escreve que seu 

catolicismo era apenas de fachada. 

São Benedito é um santo bastante popular em comunidades negras no pós-abolição. 

Várias regiões do Brasil possuem cultos e festas dedicados ao santo. Câmara Cascudo relata as 

festas de Pernambuco, Maranhão, Pará e a celebração da irmandade de Nossa Senhora do 

Carmo, em São Paulo. Na visão de Cascudo, São Benedito não foi associado e sincretizado aos 

orixás de origem yorubá-nagô como os santos brancos, pois já era negro. Ao entender o 

processo de sincretismo como o simples disfarce das divindades africanas sob uma roupagem 

branca, São Benedito não poderia entrar nessa equação (CASCUDO, s.d). Sérgio Ferretti 

levanta a relação de São Benedito com o vodum Toi Averequete e a importância do culto de 

ambos no Tambor de Mina, religião afro-diaspórica do Maranhão que mantém o culto às 

divindades dos povos Jeje em profunda relação com o Catolicismo. O “santo de devoção” de 

Averequete é São Benedito, celebrado no Maranhão com festas e procissões. A vodunsí que 

recebia Averequete na Casa das Minas possuía o costume de assistir a procissão. Esses são 

exemplos de como o santo é importante para algumas comunidades de africanos e 

afrodescendentes, e como se relaciona de maneira bastante harmônica com os cultos não 

católicos (FERRETI, 1995). 

Entre os instrumentos de magia, além do Livro de São Cipriano, que contém um forte 

conteúdo cristão, também há rosários e crucifixos. Logo, apesar da feitiçaria e da mandinga 

serem associadas às religiosidades de matriz afro-brasileiras, é provável que pessoas como José 

tenham mantido crenças e práticas oriundas da tradição negra por meio da oralidade ou de 

costumes e ensinamentos de sua comunidade, mas se consideravam católicos e professando a 

fé nos santos (SOUZA, 2001; SLENES, 1992). 

 
Considerações 
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Os leitores do Livro de São Cipriano, como exemplo de praticantes de magia, mostram 

que sua própria visão sobre tais práticas não era negativa e nem entendida como demoníaca. 

Demonstram, outrossim, traços do catolicismo popular, misturados com crenças e práticas 

africanas ou indígenas. É possível enxergar a profunda influência do culto aos santos, 

permanência do catolicismo medieval que sobrevive por meio da colonização portuguesa. 

O culto aos santos católicos foi profundamente absorvido pelo universo religioso de 

origem africana no Brasil. A historiografia mostra que comunidades negras assimilaram 

rapidamente o culto aos santos católicos ainda em África, chegando às Américas com essa 

relação formada (CALAINHO, 2008; SOUZA, 2001). Apesar de mais bem expressada no final 

do século XIX e diluída após a interrupção do tráfico e da relação entre os dois lados do 

Atlântico, há a possibilidade de que ela ainda permanecesse, de maneira residual, nos 

descendentes dos africanos dos povos do tronco bantu (SLENES, 1992). 

A relação de proximidade e a invocação do santo atrelado a um ato mágico é uma 

permanência do catolicismo popular português. Seja dentro de práticas de fundo católico 

classificadas como feitiçaria, ou por meio das relações estabelecidas entre santos, voduns, 

orixás e mnkisi. A figura do intermediário com as entidades sobrenaturais, com Deus ou com o 

Diabo, é sempre presente nas práticas mágico-religiosas brasileiras, mostrando que as figuras 

dos santos foram absorvidas pela feiticeira afro-luso-brasileira, seguindo a classificação 

proposta por Luiz Mott (MOTT, 1996). 
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O ADVENTO DO MILÊNIO E A REENCARNAÇÃO DO MESSIAS: AS 

MANIFESTAÇÕES MESSIÂNICO-MILENARISTAS NO BRASIL 
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Resumo: As manifestações messiânico-milenaristas apresentam uma salvação coletiva e 

iminente, no qual profetizam um tempo de paz e felicidade, tendo uma forte ligação com grupos 

sociais em crises. Mesmo o Santo Ofício Português não ter estabelecido um dos seus Tribunais 

no Brasil, algumas ideias vindas do Reino Português chegaram fortemente na colônia e tiveram 

uma maior liberdade de circulação na sociedade colonial, como o Sebastianismo e alguns 

denunciados e degredados para cá por este Tribunal. O objetivo é trazer estes casos à tona 

usando processos-crime da Inquisição Portuguesa e outros movimentos conhecidos no Brasil, 

explicar a circulação dessas ideias e as manifestações de seus agentes escatológicos conhecidos 

como a encarnação do Messias e muita das vezes como Anticristo. 

 

Palavras-Chave: Messiânico-milenarista; Santo Ofício Português; Inquisição Portuguesa; 

Messias; Anticristo; Agentes escatológicos. 

 

 

Introdução 

 
Os movimentos messiânicos-milenaristas começam a surgir no Brasil já desde os 

tempos de Colônia, visto que as ideias que circulavam na Metrópole Portuguesa chegaram por 

aqui pelos milhares de “descobridores aventureiros”, navegantes e estrangeiros vindos para as 

Capitanias, com a mentalidade pela busca do maravilhoso e as diversas ideias populares de que 

o outro lado do Mar Oceano se acharia o verdadeiro Paraíso Terreal, gerou uma espécie que 

Sérgio Buarque de Holanda categorizou como uma verdadeira psicose do maravilhoso: 

 
Essa psicose do maravilhoso não impunha só a singeleza e credulidade da 

gente popular. A ideia de que do outro lado do Mar Oceano se acharia, se não 

o verdadeiro Paraíso Terreal, sem dúvida um símile em tudo digno dele, 

perseguia, com pequenas diferenças, a todos os espíritos. A imagem daquele 

jardim fixada através dos tempos em formas rígidas, quase invariáveis, 

compêndio de concepções bíblicas e idealizações pagãs, não se podia separar 

da suspeita de que essa miragem devesse ganhar corpo num hemisfério ainda 

inexplorado, que os descobridores costumavam tingir da cor do sonho. E a 

suspeita conseguiu impor-se até mesmo aos mais discretos e atilados, àqueles 

cujo espírito se formara no convívio assíduo com os autores da Antiguidade. 

(HOLANDA, 2010, pág. 273) 
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Juiz de Fora; Licenciado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora; 
israel.andrade.reis@hotmail.com 

mailto:israel.andrade.reis@hotmail.com


O ADVENTO DO MILÊNIO E A REENCARNAÇÃO DO MESSIAS | Israel Andrade 

127 IV Semana Infernal – O Inferno e Outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

Mesmo o Tribunal do Santo Ofício Português não tendo estabelecido um de seus 

Tribunais por estas Capitanias, a sua vigilância se dava através das Visitações. Porém, como 

esse controle era de uma forma mais branda comparado onde seus Tribunais estavam instalados 

de fato, estas ideias messiânico-milenaristas tiveram uma maior liberdade de circulação na 

sociedade colonial. Uma dessas importantes ideias era sem dúvidas o Sebastianismo. Segundo 

a historiadora Jacqueline Hermann, foi uma crença surgida entre os lusitanos nos fins do século 

XVI e meados do século XVII em torno da volta de um rei que iria salvar Portugal das mãos 

dos castelhanos, trazendo novamente sua Independência e glória. Esse rei era D. Sebastião, 

desaparecido na fatídica batalha de Alcácer Quibir, dos lusitanos frente ao exército dos mouros 

do Norte da África, em 1578. De acordo com Hermann, “D. Sebastião assumiu o papel de um 

verdadeiro rei cruzado em luta pela expansão da fé em terra de infiéis” (HERMANN, 1997). 

O rei esperado para resgatar Portugal de sua terrível infortúnio teve diversos 

correspondentes no decorrer dos séculos, personagens estes importantes, como o Padre Antônio 

Vieira e o sapateiro da Vila de Troncoso, Gonçalo Annes, o Bandarra, com suas Trovas 

proféticas; além de alguns degredados e denunciados ao Tribunal do Santo Ofício Português 

que vieram para estas terras tropicais cumprirem suas penitências de degredo, encontrando 

vasto território para elevar e disseminar suas ideias messiânicas. Entre estes que vieram para o 

Brasil destaco três: 1- Gregório Nunes – ou Gregório Nidrophi – que recebe uma denúncia (DE 

ABREU, 1925) por parte de João Batista em 13 de agosto de 1591, durante o tempo de viagem 

de degredo para cá, afirmando que o mesmo fazia pouco caso das orações, esperava a volta do 

Messias, tentava atraí-lo para as práticas judaicas e algumas vezes o pegou se referindo às 

Trovas de Bandarra, estas já bastante conhecidas pelo Tribunal do Santo Ofício; Já as outras 

duas são as visionárias Luzia de Jesus (ANTT, TSO, IL, proc. 4.564) e Joana da Cruz (ANTT, 

TSO, IL, proc. 557), tratadas no livro de Laura de Mello e Souza (SOUZA, 1993a), estas que 

diziam receber visitas em seus sonhos de D. Sebastião tanto como um santo purificado como 

um impuro que estava em processo de purificação em sua longa e intensa peregrinação – por 

isso o desaparecimento do seu corpo. 

Laura de Mello e Souza, em torno das visões de Joana da Cruz, afirma que muitas de 

suas visões “reúnem sonhos de supremacia religiosa e política, mostrando que, na época das 

guerras da Restauração, o clima de milenarismo reinante podia embasar o anseio de libertação 

nacional” (SOUZA, 1993b, p. 122). Em torno da dificuldade de localizar focos de heresias 

nestas vastas terras brasileiras, além de mais casos parecidos com estes três, foi a vigilância 

branda do Tribunal do Santo Ofício Português, indo de acordo com a hipótese de Marcio 

Honório de Godoy de diversos terem passado despercebidos das garras da Santa Inquisição: 
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A dificuldade de se conseguir localizar focos de heresias nas vastas terras 

recentemente descobertas não eram pequenas. Além do mais, o Brasil 

despertava concepções escatológicas e milenaristas, como promessa de um 

paraíso terreal redescoberto e sinais de utopias muito divulgadas na Idade 

Média, com ressonâncias no Renascimento da Europa, principalmente da 

península Ibérica. (GODOY, 2015, p. 42) 

 

Assim, o Brasil se torna palco dessas ideias messiânico-milenaristas. Porém, segundo a 

socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, estudiosa destes movimentos messiânicos, identifica 

alguns desses movimentos chamados por ela de “movimentos rústicos” (QUEIROZ, 1995), 

motivados pela crença do catolicismo popular, transcorrendo mais entre populações sertanejas 

a partir de cerca do ano de 1820. Nestes movimentos rústicos que há documentação 

identificados por ela, são eles: 1- Reino Encantado (1836-1838), ocorrido em Pernambuco; 2- 

Povo do Velho Pedro, no interior da Bahia ocorrido na década de 1940; 3- Contestado (1912- 

1916), em Santa Catarina; 4- Canudos (1893-1897), na Bahia; 5- Beato do Caldeirão (começo 

do século XIX após o movimento do Padre Cícero em Juazeiro); 6- Movimento dos Muckers 

(1872-1874), de imigrantes alemães. Devido ao número limitado de páginas, será tratado 

resumidamente os movimentos, finalizando o artigo com algumas conclusões. 

 
Reino Encantado (Pedra Bonita) – 1836-1838 

 

O movimento do Reino Encantado foi liderado pelo autoproclamado rei João Antônio 

dos Santos que criou uma rede de fiéis seguidores. João Antônio afirmava que Dom Sebastião 

estava encantando na Pedra Bonita, onde seria necessário sacrifícios para libertá-lo. Estes 

sacrifícios seriam em torno do derramamento de sangue nas pedras encantadas (BOTE, 2021, 

p. 60). Quando os fazendeiros locais começaram a se incomodar com o reinado de João 

Antônio, devido a perder trabalhadores para Pedra Bonita, este fugiu do local e exilou-se no 

Ceará, dando lugar ao seu cunhado, João Ferreira, assumir o reino. 

O pai de João Ferreira foi o primeiro a se suicidar para “lavar a Pedra Bonita” e uma de 

suas esposas foi degolada por ele. Por não ter surgido nenhum rei após o massacre, um cunhado 

de Ferreira diz ter tido uma visão que D. Sebastião dizia que a Pedra reclamava o sacrifício do 

próprio rei, para que assim “as pessoas ali presentes pudessem ter a oportunidade de ter uma 

vida de luxo e fartura e ainda contar com o retorno de D. Sebastião” (ARAUJO, 2009). Um 

vaqueiro da região, este estando presente nos primeiros sacrifícios, denunciou às autoridades, 

culminando no envio de tropas de 30 homens comandadas pelo major Manuel Pereira da Silva 

que dispersou os fanáticos. Houve resistência e 30 mortes. Ainda hoje há uma cerimônia anual 

chamada de “A Cavalgada à Pedra do Reino”, no qual relembra a tragédia de Pedra Bonita 
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tendo a cavalgada indo até as duas pedras no local batizado como Reino Encantado de Pedra 

Bonita. 

 
O povo do Velho Pedro – década de 1940 

 

Em 1942, Pedro Batista da Silva chega à cidade de Santa Brígida pregando e curando 

as pessoas. Em pouco tempo na região, ficou conhecido procurar e livrar pessoas de maus- 

espíritos, tendo uma enorme sabedoria, atraindo milhares a casa do Beato, tornando-se um 

ponto turístico na cidade de Santa Brígida. O beato aconselhava o povo a não praticar maldades, 

a não roubar e a não matar. Seu principal objetivo era formar a Romaria e desenvolver a 

agricultura na região como meio para a subsistência das famílias que ali moravam. O beato tem 

um carácter penitencial que o muito se aproxima de outra figura forte do catolicismo popular: 

o penitente (POMPA, 2015, p.120). 

Devido a tamanha repercussão que a cidade estava tomando com as atividades benéficas 

entre os romeiros, o beato Pedro Batista passou a ser tratado por seus seguidores de Padrinho, 

no qual muitos acreditam ser ele a própria reencarnação de Padre Cícero (OLIVEIRA, 1970). 

Foi denunciado às autoridades municipais e regionais, porém, não veio a falecer em nenhuma 

intervenção de tropas militares ou coisa parecida, mas sim por vítima de uma infecção urinária, 

provavelmente de problemas na próstata, o que ocasionou em um câncer. 

Sua substituta foi Maria das Dores, conhecida como Madrinha Dodô, devota do Beato 

Pedro Batista, dando continuidade a seus ensinamentos e regras, vindo a falecer aos seus 96 

anos de idade, em 1998. Hoje a cidade de Santa Brígida apresenta um memorial a estes dois 

personagens que foram importantes para o desenvolvimento agropecuário e populacional da 

cidade, sendo um ponto turístico da região o Centro Cultural Pedro Batista, composto de museu, 

biblioteca e uma fototeca que são mantidos pela Prefeitura de Santa Brígida, zelando pela 

memória de Pedro Batista, em que a principal praça do município leva o mesmo nome do beato. 

 
Contestado (1912-1916) e Canudos (1893-1897) 

 
Resumidamente foi um conflito armado entre os anos de 1912 a 1916 nos estados de 

Santa Catarina e Paraná, comandados pelos monges João e José Maria de Santo Agostinho. Um 

dos primeiros e mais importante movimentos político-sociais ocorrido no Brasil República, 

com claro objetivos de lutar pelos direitos da população mais precária e menos favorecida, no 

qual esta população se encontrava desolada após a construção da estrada de ferro que ligaria 
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São Paulo ao Rio Grande do Sul, feita então pela empresa norte-americana Brazil Railway 

Company. 

As questões mais instigantes para ser tratado sobre este movimento vai em torno das 

lendas e profecias que o Beato levava, como poder andar sobre as águas, estar em dois lugares 

ao mesmo tempo, ficar invisível, entre outras. O beato do Contestado foi considerado um 

inimigo da República, levando a o massacre por parte do Estado, resultando entre 10 a 15 mil 

pessoas mortas e 8 mil casas incendiadas, o que gerou uma comoção, um mea culpa 

generalizado, que tomou conta do país também com o caso da Guerra de Canudos. 

A Guerra de Canudos, ocorrida no Sertão da Bahia, tendo o líder Antônio Conselheiro, 

o peregrino, o Messias que iria salvar aquela população da seca e da miséria. Esse conflito foi 

uma guerra de um país inteiro com um minúsculo povoado do Sertão. Os canudenses 

destacaram-se pela estratégia baseada em táticas de guerrilha em aproveitar o terreno. O arraial 

de Canudos resistiu até o dia 5 de outubro, após quatro expedições – com a terceira expedição 

resultando em um desastre das tropas em fuga que acabaram por larga pelo caminho fardas, 

armas e munições, sendo vista pelos conselheiristas como um maná caído do céu, visto que seus 

armamentos eram pregos e pedregulhos (GALVÃO, 2015a, p. 74) – com uma “lição da guerra” 

em provocação a uma reviravolta de opiniões que segundo Walnice Nogueira Galvão trata: de 

um lado se descobriu que estes não tinham nada a ver com a tentativa de uma restauração da 

monarquia; de outro se mostrou os métodos grotescos usados pelo exército que degolava os 

prisioneiros (GALVÃO, 2015b, p. 75). Canudos então era vista como algo de “atraso, 

ignorância e superstição de um Brasil profundo de uma nação moderna” (GALVÃO, 2015c, 

p.75). 

 
Beato do Caldeirão (1894-1937) 

 
O sítio do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, palco deste movimento messiânico- 

milenarista, localizava-se no município do Crato, no Estado do Ceará. Foi um movimento 

liderado pelo beato José Lourenço. Os moradores do Caldeirão esperavam pela o advento de 

um reino místico, um reino messiânico, o advento do reino de Deus na Terra que ocorreria no 

município de Crato. As crenças vinham do movimento de populares de Juazeiro do Nortes (do 

Padre Cícero) em torno da miséria como um castigo de Deus, encorajando assim nas práticas 

de penitências como forma de obter a salvação. “Para eles, as mazelas do Nordeste eram sinais 

de que o fim do mundo estava próximo e, portanto, não tardaria a grande viagem ao paraíso 

divino” (GOMES, 2015a, p. 85). 
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Por Padre Cícero ter consagrado e comissionou no ofício religioso de beato a José 

Lourenço, este ainda deu um boi ao mesmo que acabou por receber o nome de Mansinho. Em 

1921, a comunidade acreditava que o boi havia sido batizado pelo Padre e por isso seria portador 

de virtudes divinas, concedendo milagres e curas. A própria urina do animal era distribuída pelo 

beato: 

Então se dizia que até a urina do animal, distribuída pelo beato, era eficaz 

medicamento para todas as moléstias; que dos seus cascos eram extraídos 

fragmentos para, em pequenos saquinhos, serem pendurados no pescoço, 

como relíquias, à moda do Lenho Santo; que todos se ajoelhavam em adoração 

em diante ao touro e lhe davam de beber mingaus e papas. (GOMES, 2015b, 

p. 86) 

Esta crença nos milagres do animal despertou a ira do deputado Floro Bartolomeu, além 

de gerar um incomodo constante nas oligarquias que apontavam a organização da comunidade 

do Caldeirão como comunistas. A comunidade foi invadida por policiais civis e militares, tendo 

a expulsão dos moradores e queima dos casebres. Já após a reintegração da comunidade, na 

madrugada de 11 de maio de 1937, cumprindo a determinação do Ministro da Guerra do 

governo de Getúlio Vargas, a pedido da Igreja Católica e do governo do Ceará, a polícia 

bombardeou toda a população. A imprensa tratou de logo fazer sensacionalismo do caso, 

considerando a comunidade exterminada como bandidos, fanáticos e animais, uma verdadeira 

escória da sociedade. O único crime cometido por eles foi “em buscar uma forma mais humana 

de sobrevivência às mazelas da vida sertaneja: seca, fome, coronelismo, trabalho escravo, 

exclusão social, etc.” (GOMES, 2015c, p. 93) 

 
Movimento dos Muckers (1872-1874) 

 
Foi um movimento ocorrido no Rio Grande do Sul por parte de imigrantes alemães, 

liderada por Jacobina Mentz Maurer, conhecida também como “o Cristo feminino” (MÓDOLO, 

2015a, p. 195). Era vista como alguém que trazia a mensagem direta de Deus, no qual ela 

prometia estabelecer a Cidade de Deus, o Reino de Deus na Terra. Jacobina sofria com diversas 

crises de ausência, o que ela acreditava se tratar de manifestações sobrenaturais. Segundo 

Heloisa Mara Luchesi Módolo, nesta mesma época circulava um pequeno livro sobre 

sonambulismo que sugeria que os sonâmbulos eram seres que detinham poderes de vidência, 

tendo a capacidade de prever o futuro, também descobrir doenças e corar doentes que foram 

desenganados pelos médicos. Jacobina, assim, conferiu maiores credibilidades às suas inúmeras 

revelações (MÓDOLO, 2015b, p. 195). 
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Os Muckers se entendiam como portadores do progresso, da eterna verdade e da luz, 

entretanto acreditavam que isto só seria possível se eliminassem seus oponentes e instalassem 

uma nova ordem, mesmo  que seja necessário o uso da força. Jacobina liderou diversos 

movimentos de lutas, ataques e mortes a todos que eram contra os Muckers, chamados por eles 

de anti-muckers, considerados inimigos de Deus, este que se falava por meio de Jacobina. 

Com o fim do movimento com batalhas contra os soldados do exército imperial, 

culminando na morte dos seus membros, inclusive Jacobina, que foram enterrados em uma vala 

comum. Os Muckers recriaram através da morte a ideia do “nascer de novo” para uma nova 

vida, “projetando para o novo milênio a expectativa de uma nova ordem” (MÓDOLO, 2015c, 

p. 213). 

 
Considerações 

 
Podemos perceber ao longo do artigo que os movimentos messiânico-milenaristas, 

como o surgimento de diversos agentes escatológicos, vão em torno de atender a demanda de 

pessoas miseráveis que estão enfrentando difíceis situações econômicas e sociais. Estes 

movimentos ganham mais adeptos em sociedades rurais em buscas de soluções mágico- 

religiosas para os sofrimentos e causas não solucionadas. Vemos claramente nestes movimentos 

a questão da insatisfação que envolve tanto as insatisfações maiores, humanitárias, como o lado 

econômico que parte para um carácter mais político. 

Também não só a imprensa como um âmbito nacional que atribuem a esses movimentos 

como surtos coletivos em torno da miséria da população rural, de gente simples, atrasada, pobre, 

ignorante, supersticiosa e até mesmo comunistas para explicar o surgimento delas. 

Já durantes os séculos, como trata Jean Delumeau em sua trilogia de livros sobre o 

Milenarismo (DELUMEAU, 1994), este se coloca se tratar de um tema muito rico e vasto 

(DELUMEAU, 1997), partindo principalmente dos textos bíblicos, principalmente o 

Apocalipse de São João até os movimentos da contemporaneidade, dando a devida importância 

aos “profetas” que foram surgindo e fazendo predições acerca do fim dos tempos 

(DELUMEAU, 2003) em torno de sua realidade, as apropriando e as representando à sua 

maneira (CHARTIER, 1990). Ressaltamos que estes “profetas” tratam durante os séculos com 

os seguintes acontecimentos que culminaria com os fins dos tempos: a chegada dos fins dos 

tempos com a ideia da vinda do último imperador; a chegada do Anticristo (atribuído no durante 

o decorrer dos séculos a diversos diferentes personagens); o pedido pela Reforma da Igreja 



O ADVENTO DO MILÊNIO E A REENCARNAÇÃO DO MESSIAS | Israel Andrade 

133 IV Semana Infernal – O Inferno e Outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

Católica; e finalmente a Igreja Purificada, ou seja, a segunda volta de Cristo e o estabelecimento 

do Reino de Cristo na Terra. 
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O MUNDO DOS MORTOS DO MANGÁ CAVALEIROS DO ZODÍACO À 

SOMBRA DO INFERNO DANTESCO 

 
João Paulo Vicente Prilla1 

 

Resumo: O objetivo principal deste estudo foi analisar o Inferno representado no mangá 

Cavaleiros do Zodíaco (1985-1990), de Masami Kurumada, à sombra, isto é, a partir do Inferno 

arquitetado por Dante Alighieri para sua Divina Comédia. A pesquisa foi orientada pelo quadro 

teórico da Literatura Comparada (BRUNEL et al., 1990; ALDRIDGE, 1994; CARVALHAL, 

2006) e da História em Quadrinhos (VERGUEIRO, 1985; 2006; RAMOS, 2010) – 

especificamente os mangás (MOLINÉ, 2004; GRAVETT, 2006; LUYTEN, 2011). Após o 

cotejo das duas obras, constatou-se que a arquitetura do Inferno de Cavaleiros do Zodíaco foi 

toda estruturada a partir do Inferno que Dante concebeu para a Divina Comédia, descartando- 

se a possibilidade de que as escolhas de Kurumada seriam meras coincidências. 

 

Palavras-chave: Inferno; Cavaleiros do Zodíaco; Divina Comédia; Masami Kurumada; Dante 

Alighieri. 

 

 

 
Considerações iniciais 

 
Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado cujo objetivo principal foi analisar, 

comparativa e intertextualmente, o Inferno desenhado por Kurumada a partir do Inferno 

elaborado por Dante Alighieri em sua Divina Comédia. Outros objetivos, de ordem secundária, 

foram os seguintes: i) averiguar como e em que medida o poema influenciou a arquitetura do 

Inferno representado nessa história em quadrinhos, visto que são muitas as evidências dantescas 

presentes na obra japonesa; e ii) elucidar o porquê ou o que levou Kurumada a escolher o 

Inferno do poema dantesco para embasar a arquitetura do seu, quando poderia ter utilizado 

outras referências – como a mitologia grega –, ou optado pela criação de uma paisagem original. 

Cavaleiros do Zodíaco é um mangá, uma História em Quadrinhos tipicamente japonesa 

(MOLINÉ, 2004; GRAVETT, 2006; LUYTEN, 2011), arte que mobiliza imagens, cores, 

palavras e recursos gráficos próprios de sua linguagem (diferentes tipos de balões, vinhetas, 

onomatopeias, linhas cinéticas, apêndices...), caracterizada pelo forte apelo da linguagem visual 

em detrimento da verbal (VERGUEIRO, 1985; 2006; RAMOS, 2010). Trata-se de uma 
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narrativa quadro a quadro, uma textualidade que Eisner (2001) batizou como “arte sequencial”. 

Ademais, fora desenhada por um budista, representando em grande parte a cultura oriental, é 

símbolo da cultura pop e pode ser apreendida como a representação dos valores do homem pós- 

moderno no âmbito das artes (BENJAMIN, 2018). 

Já a Divina Comédia é um poema de viés épico, uma obra na qual seu autor preocupou- 

se com o rigor e a estética da forma, com a métrica e com o ritmo, com a escolha lexical e 

também com a elaboração das rimas. Não obstante, o conteúdo não foi deixado de lado: há toda 

uma dimensão religiosa, histórica, política e social valorizada ao longo de seus cem cantos. A 

palavra foi a substância, a essência com a qual Dante pôde criar a sua obra de arte. É, portanto, 

Literatura, a arte da palavra, caracterizada pela linguagem verbal escrita. Diferentemente do 

mangá, estamos falando de um poema concebido por um católico, o qual representa a cultura 

ocidental, é símbolo da erudição e considerado por muitos estudiosos como a obra-síntese do 

homem medieval. 

Além desses apontamentos referentes à natureza de cada uma das obras, podemos 

afirmar que elas estão distantes no tempo e no espaço. Isso porque o mangá foi publicado no 

século XX, mais precisamente entre os anos de 1985 a 1990, no Japão. Já o lançamento de cada 

uma das três partes que constituem o poema de Dante, que aconteceu na Itália, está inserido no 

século XIV, no período provável de 1304 a 1321. Ou seja, a distância temporal entre as duas 

obras corresponde a seis séculos de diferença e, a título de curiosidade, segundo o Google Maps, 

9758 km separam Tóquio de Florença, cidades natais dos dois autores. 

A pesquisa empreendida considerou todas as informações mencionadas anteriormente, 

as quais não chegaram a representar um obstáculo. Pelo contrário: entendeu-se que o valor 

artístico de ambas reside justamente nessas diferenças. O que importou, de fato, é que temos 

um elo temático entre as duas narrativas: a viagem aos domínios do além-túmulo, mormente a 

paisagem do Inferno, cuja arquitetura teve como base a mitologia grega em ambas. Em 

Cavaleiros do Zodíaco, além da mitologia grega, temos a influência da Divina Comédia na 

estruturação do Inferno desenhado por Masami Kurumada, o que resultou em uma paisagem 

sincrética, onde elementos pagãos e cristãos coexistem. 

O princípio de análise adotado para o estudo é essencialmente comparatista e 

intertextual. Logo, o quadro teórico-metodológico da Literatura Comparada (BRUNEL et al., 

1990; ALDRIDGE, 1994; POSNETT, 1994; REMAK, 1994; MACHADO; PAGEAUX, 2001; 

CARVALHAL, 2007) foi eleito como o mais apropriado para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa. A intertextualidade, termo cunhado por Kristeva (2005) a partir do que Bakhtin, na 
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década de 1920, entendia por dialogismo, intermedeia o processo analítico de comparação do 

Inferno arquitetado em cada uma das obras. 

 

 
O mundo dos mortos do mangá Cavaleiros do Zodíaco à sombra do inferno dantesco 

 
O mangá Cavaleiros do Zodíaco tem sua narrativa toda estruturada a partir da mitologia 

grega. Kurumada, entretanto, não se contentou em projetar um Inferno estruturado somente a 

partir dos mitos gregos. Para tanto, buscou outras referências, ou melhor, uma referência que 

se torna evidente assim que o leitor ou conhecedor da obra de Dante visualiza o panorama geral 

do Inferno de Hades. Logo, presume-se que Kurumada tenha sido leitor ou conhecia a obra- 

prima de Dante, apropriando-se de elementos do Inferno elaborado pelo poeta, a fim de projetar 

o seu, procedendo à escrita do roteiro e ilustração da Saga de Hades. 

Tudo isso vem ao encontro de outro objetivo da nossa pesquisa, de ordem secundária, 

que consistia em averiguar, a partir da análise efetuada, como e em que medida o poema 

influenciou a arquitetura do Inferno desenhado em Cavaleiros do Zodíaco. Contrastando as 

duas obras após uma leitura e examinação minuciosas, é possível constatar que são muitas as 

evidências dantescas presentes na obra japonesa, as quais não configuram meras coincidências, 

mas escolhas conscientes de seu mangaká. Kurumada transformou os círculos do Inferno 

dantesco em prisões; manteve suas principais paisagens, como os vales, rios e cachoeiras; 

deslocou as dez valas do oitavo círculo para a sétima prisão, nomeando-as como fossos; 

manteve os castigos e pecadores descritos por Dante ao longo dos cantos do Inferno, em 

consonância com a lei do contrapasso, isto é, a correspondência da punição recebida com o 

pecado cometido. 

Tomemos como exemplo o Portal do Inferno presente em Cavaleiros do Zodíaco. Do 

mesmo modo que ocorre na Divina Comédia, é também nesta primeira paisagem que o 

transeunte irá se deparar com o imponente Portal do Inferno. A exemplo do monumento 

presente no Inferno dantesco, o Portal que anuncia o Inferno de Hades possui uma inscrição na 

sua parte superior, inspirada e adaptada a partir dos versos iniciais do Canto III do Inferno. No 

poema, estes versos constituem a inscrição do Portal, os quais Dante lê, deixando-o com um 

misto de comoção e medo: 

"Vai-se por mim à cidade dolente, 

vai-se por mim à sempiterna dor, 

vai-se por mim entre a perdida gente. 

Moveu-se justiça o meu alto feitor, 
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fez-me a divina Potestade, mais 

o supremo Saber e o primo Amor. 

 

Antes de mim não foi criado mais 

nada senão eterno, e eterna eu duro. 

Deixai toda esperança, ó vós que entrais." 

(Inf III, 1-9) 

A inscrição presente no Portal do mangá difere do poema basicamente em dois 

aspectos. O primeiro é de que ela está grafada na língua grega, o que é justificado pelo fato de 

a história de Cavaleiros do Zodíaco utilizar inúmeros elementos próprios da mitologia grega. 

O segundo diz respeito à sua extensão, que é muito menor se comparada às estrofes transcritas 

anteriormente. Trata-se de uma abreviação desse trecho, resultando em: 

 
“ОПΟΙΟΣ МПАІΝΕΙ ΕΔΩ ΝΑ ΠΡΑΤΑ ΚΑΘΕ ΕΛΠΙΔΑ”. 

 

 
A frase diz respeito ao verso “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (Inf III, 9), que 

no mangá está traduzido “Deixai toda esperança, ó vós que entrais”, tradução idêntica à de 

Italo Eugenio Mauro para a quarta edição da Divina Comédia, versão utilizada neste trabalho. 

Como podemos constatar, Kurumada se apropriou apenas do último verso da inscrição contida 

no Portal do Inferno dantesco. Talvez pela contundência das palavras expressas, que finalizam 

a epígrafe de maneira imperativa. Todavia, são palavras suficientes, que nos autorizam a afirmar 

que o autor do mangá buscou no poema de Dante a referência para a inscrição do seu Portal. 

O mangá também apresenta algumas paisagens que não estão presentes no Inferno da 

Divina Comédia, como é o caso do jardim da Segunda Prisão, cenário exclusivo de Cavaleiros 

do Zodíaco. Em meio às cenas pavorosas das almas que estão sendo punidas e a uma arquitetura 

hostil composta, em sua maior parte, por rochedos, rios, vales, longas escadarias, construções 

monumentais e intempéries as mais diversas, elementos que reforçam o imaginário do Inferno 

de Hades, surge como contraponto cenográfico o jardim da segunda prisão: o único local do 

Inferno onde nascem flores. 

É neste jardim que se encontra a personagem Eurídice, uma mulher que teve parte de 

seu corpo transformada em pedra. Isso aconteceu após o seu amado Orfeu, cavaleiro de prata 

da constelação de Lira, ser enganado pelo espectro Faraó a mando de Pandora, irmã de Hades. 

A trama do casal de amantes foi inspirada em uma das histórias de amor mais famosas da 

mitologia grega, o mito de Orfeu e Eurídice, nomes que foram preservados no mangá. 
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O jardim da segunda prisão não deve ser confundido com os Campos Elísios, o paraíso 

mitológico. Na arquitetura do Inferno de Hades descrita no mangá, o acesso aos Campos Elísios 

só é possível atravessando o Muro das Lamentações, localizado na parte de trás da Giudecca. 

Atrás do muro existe a Hiperdimensão, único percurso capaz de levar até os Campos Elísios, a 

morada sagrada dos deuses, acessível exclusivamente a eles. 

O Inferno da Divina Comédia não possui este ou qualquer outro jardim. Tanto o terceiro 

círculo e seu entorno quanto os demais círculos são desprovidos de flores ou de quaisquer outros 

ambientes amenos. Isso nos leva a concluir que a sua concepção partiu do próprio Kurumada, 

que o implementou apropriando-se do mito de Orfeu e Eurídice, tornando os personagens 

marcantes na saga dos cavaleiros de Athena pelo Submundo. 

Outro objetivo secundário foi elucidar o porquê ou o que levou Kurumada a escolher o 

Inferno do poema dantesco para embasar a arquitetura do seu, quando poderia ter utilizado 

outras referências – como somente a mitologia grega –, ou optado pela criação de uma paisagem 

original. Aqui, transformamos esse objetivo em uma pergunta que pretendíamos responder: 

Qual o motivo de Kurumada ter se inspirado no Inferno da Divina Comédia para arquitetar o 

de Cavaleiros do Zodíaco? 

Uma possível resposta pode residir no fato de Dante também ter se apropriado da 

geografia do Hades grego para projetar o seu Inferno, mantendo inclusive os nomes originais 

constantes na mitologia que descreve o Submundo, como, por exemplo, o nome dos rios 

infernais – Aqueronte, Estige, Flegetonte e Cocito. Dante não manteve apenas o nome dos rios 

em seu poema, como também o de alguns personagens que habitam o Hades: os barqueiros 

Caronte e Flégias, Cérbero, o juiz Minos, Gerião, entre outros. O poeta também condenou ao 

seu Inferno personagens que, segundo a mitologia grega, não habitavam o Hades, como Jasão, 

Hércules, Ulisses, os centauros Quíron, Nesso e Fólo, Helena de Troia, Páris, Tristão, o 

Minotauro de Creta, entre outros. Além das referências mitológicas, Dante inseriu, no seu 

Inferno, personalidades contemporâneas ou anteriores ao seu tempo, como Ciacco, os amantes 

Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, Cleópatra, Farinata degli Uberti, Semiramis, Brunetto 

Latini, Papa Anastácio II, Jacopo Rusticucci, Michael Scott, Maomé etc. 

Tendo em vista o que se apresentou no parágrafo anterior, é possível afirmar que a 

galeria de personagens do Inferno dantesco é extensa, cuja variedade nos revela um Dante 

erudito ou, até mesmo, “uma pessoa de um saber verdadeiramente enciclopédico” (FRANCO 

JR., 2000, p. 57). Para além, podemos concluir que Dante arquitetou um Inferno híbrido, cujos 

elementos pagãos – sobretudo da mitologia greco-romana – e cristãos, presentes no decorrer do 

poema, coexistem e integram-se de maneira harmônica nesse ambiente do além-túmulo. 
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O poeta concilia em toda a sua obra, não somente no Inferno, mas também no Purgatório 

e no Paraíso, aquilo que poderia ser considerado, tendo por referência o pensamento do período 

medieval, como sagrado (cristão) e como profano (mitológico). A conjugação entre esses dois 

polos adquire uma inigualável força imaginativa no poema dantesco, a qual confere aos 

infinitos aspectos da realidade 

A plasticidade de formas que permeia todos os cantos do poema impressiona pela 

vitalidade das descrições e imagens, figurando como uma das principais potências desse texto 

(DISTANTE, 2017). Talvez esse seja um dos motivos que faz com que a obra-prima de Dante 

seja um dos livros mais adaptados para outras artes, especialmente aquelas que mobilizam o 

aspecto visual. Isso não exclui produções artísticas de outras naturezas, como as musicais e as 

literárias. Contudo, é fato que a Divina Comédia foi o mote para pinturas, sacras ou não, de 

inúmeros artistas; para projetos arquitetônicos de edifícios imponentemente dantescos; para 

esculturas que parecem terem fugido dos reinos do além-túmulo; para o cinema e a televisão, 

com uma lista razoável de filmes, seriados e até mesmo telenovelas; para os videogames, 

tornando o Inferno dantesco interativo; e também para as HQs, como é o caso deste trabalho. 

À exemplificação de Distante citada anteriormente, acrescentamos mais dois aspectos 

da Divina Comédia que também são relevantes, tanto no conjunto do poema quanto no contexto 

da pesquisa que foi desenvolvida: a arquitetura do Inferno, considerando-o como um lugar real, 

físico e concreto, com sua topografia precisa no esquema de círculos, vales, rios e esferas 

elaborado por Dante; e os diversos castigos aplicados aos condenados, sempre em 

conformidade com os pecados cometidos durante suas vidas terrestres, ou seja, reverberando a 

lei do contrapasso. 

Arquitetura e lei do contrapasso inter-relacionam-se no Inferno dantesco, visto que os 

muitos ambientes que o compõem foram concebidos para abrigar as almas que cometeram um 

pecado específico. Dito de outro modo, as características de um determinado lugar do Inferno 

– como relevo, clima, hidrografia, vegetação – acabam sendo reflexos diretos das transgressões 

que as almas danadas consumaram na ocasião de suas passagens pelo mundo dos vivos. 

 

 
Considerações finais 

 
Considerando o objeto da pesquisa que foi desenvolvida, o que se pôde inferir a partir 

da análise é que Kurumada se apropriou da arquitetura e da lei do contrapasso presentes no 

Inferno dantesco para elaborar o de seu Hades, com algumas variantes. Dante projetou o seu 
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Inferno a partir da mitologia grega, extrapolando-o e inserindo-lhe elementos cristãos. 

Kurumada, por sua vez, desenvolveu toda a narrativa de Cavaleiros do Zodíaco estruturada na 

mitologia grega e nas constelações. 

Nesse sentido, o tema do Inferno e a mitologia grega acabam sendo dois pontos de 

contato entre as duas obras. É possível que Kurumada tenha sido um leitor de Dante, ou, no 

mínimo, conhecedor da arquitetura do Inferno dantesco, cujos ambientes diversos tinham por 

finalidade castigar os condenados com o rigor da lei do contrapasso. Ao se apropriar do Inferno 

dantesco, Kurumada não se limitou apenas à sua dimensão mitológica. Do contrário, poderia 

tê-lo feito consultando exclusivamente os mitos gregos originais, como geralmente ocorre nos 

outros episódios do mangá. Assim, o mangaká acabou por desenhar o Inferno de Hades 

inserindo os muitos ambientes do Inferno de Dante destinados aos suplícios das almas 

pecadoras. 

É possível que Kurumada tenha se impressionado com a potência do poema dantesco – 

a grande força imaginativa, simbólica e visual –, elementos que o poeta empregou não somente 

no seu Inferno, mas também nos outros dois reinos do além-túmulo. E, pela natureza da 

linguagem dos quadrinhos, o aspecto visual se destaca em detrimento do verbal em produções 

desse gênero. Kurumada se beneficiou das imagens criadas por Dante, sobretudo as que se 

referem à arquitetura do Inferno em termos geográficos e sua relação com os vários ambientes 

projetados especialmente para a execução dos castigos. 

Em termos de Inferno dantesco, Kurumada não ficou limitado somente à sua arquitetura, 

mas também se apropriou da lei do contrapasso, que possui uma estreita relação de 

correspondência entre pecado e pena. Isso pôde ser constatado nos quadrinhos contidos por 

meio das imagens ou das falas dos personagens, quando estes apresentam suas respectivas 

prisões. Já os elementos cristãos do poema não são utilizados pelo mangaká, talvez em virtude 

de a mitologia grega ser o alicerce que sustenta toda a história do mangá. Personagens que 

Dante colocou em seu Inferno, sejam eles reais ou mitológicos, e que não habitam o Hades, 

segundo o que se pode constatar nas narrativas legadas pelos gregos antigos, não foram 

inseridos por Kurumada no Inferno de Cavaleiros do Zodíaco. 

Muito da força visual que caracteriza a Divina Comédia se deve às descrições 

minuciosas e precisas dos castigos que são aplicados às almas pecadoras em cada um dos nove 

círculos. Outro possível motivo de Kurumada ter incorporado no seu mangá as diferentes penas 

criadas por Dante, mantendo, inclusive, a lei do contrapasso que as rege. 

Considerando o objeto de pesquisa e sua sombra, isto é, Cavaleiros do Zodíaco e Divina 

Comédia, bem como a temática do Inferno, é possível afirmar que os três constituem fontes de 



O MUNDO DOS MORTOS DO MANGÁ CAVALEIROS DO ZODÍACO À SOMBRA DO INFERNO 

DANTESCO 

142 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

infinitas possibilidades para pesquisas acadêmicas, nas mais diversas áreas do conhecimento e 

por múltiplas abordagens e quadros teóricos. O(s) conceito(s) e o imaginário do Inferno 

continuam presentes na sociedade contemporânea, tanto na perspectiva cultural quanto 

religiosa. 
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OS DEMÔNIOS DA CAPELA SISTINA 

 

Jordana Eccel Schio 1 

 

Resumo: A Capela Sistina foi decorada em três momentos distintos do movimento 

renascentista italiano com afrescos que ilustram cenas do Antigo e do Novo Testamento; em 

todas reconhecemos a presença de pelo menos uma figura demoníaca. Em vista disso, para esse 

texto faremos uma breve análise dos elementos diabólicos representados nas paredes e no teto 

da capela, a fim de compreender, além dos aspectos formais, quais os diálogos possíveis com 

o contexto do papado renascentista. 

 

Palavras-chave: Diabo; Capela Sistina; Papado; Afrescos; Renascimento Italiano. 

 
Introdução 

 
 

O primeiro ciclo decorativo foi executado, na segunda metade do século XV, durante o 

papado de Sisto IV (1471-1484), primeiro, ele ordenou a construção e, posteriormente, a 

ornamentação, feita pelos melhores artistas de sua geração, como: Pietro Perugino (1446-1523) 

e Sandro Botticelli (1445-1510). Segundo a historiadora brasileira Patrícia D. Meneses, o 

programa representado nas paredes está dividido em três momentos, “no registo superior estão 

os retratos dos primeiros trinta papas, todos mártires. Na faixa intermediária as histórias da vida 

de Cristo e da vida de Moisés, e na parte inferior uma série de tapeçarias falsas, pintadas em 

trompe-l’oeil” (MENESES, 2018, p. 286). 

A segunda intervenção ocorreu durante o pontificado de Júlio II (1503-1513), sobrinho 

de Sisto IV. A elaboração dos esboços e a execução do afresco foi encomendada ao jovem 

escultor, Michelangelo Buonarroti (1475-1564), depois desse ter sido obrigado a interromper a 

decoração do mausoléu papal (NÉRET, 1998, p. 24-25). Originalmente o teto da Capela Sistina 

era coberto por um céu estrelado (MENESES, 2013, p. 194), mas isso mudou drasticamente, 

pois Michelangelo formulou uma narrativa figurativa complexa que inclui profetas, sibilas, 

ignudi, entre outros personagens bíblicos, além da representação de cenas narradas nas 

primeiras páginas do livro do Gênesis. 
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Em meados do século XVI, Michelangelo retornou à Roma, primeiro no decurso do 

reinado de Clemente VII (1523-1534), entretanto antes que o artista iniciasse os primeiros 

esboços o papa foi a óbito (DUFFY, 1998, p. 157), mas o projeto e a permanência do artista 

foram ratificados por Paulo III (1534-1549). Esse arranjo iconográfico cobriu alguns afrescos 

da parede do altar, que haviam sido feitos por Perugino (NÉRET, 1998, p. 72). O novo afresco 

tinha uma temática escatológica, nela observamos que corpos masculinos e femininos desnudos 

se ocupam de alcançar a corte celestial ou, então, se desesperam, pois são empurrados para o 

inferno, enquanto que Jesus avança julgando outros corpos que se levantam de seus túmulos. A 

partir desse brevíssimo panorama, vamos nos deter na análise das representações demoníacas 

que aparecem nestes três ciclos decorativos, mas vamos além do elemento formal e estético. 

Isso porque, almejamos dialogar com o momento que as intervenções foram feitas tanto nas 

paredes quanto no teto da Capela Sistina. 

 
As representações do Diabo na Capela Sistina 

 
 

Os arranjos decorativos que dominam a abóboda e as paredes se destacam pela 

complexidade figurativa e pelo envolvimento de figuras laicas, ou seja, artistas e aprendizes, e 

figuras eclesiásticas, como o frade Antonio da Pinerolo (MENESES, 2018, p. 289) e o teólogo 

Egidio da Viterbo (1472-1532) (DOTSON, 1979, p. 223), envolvidos na elaboração nos 

programas iconográficos do pontificado sistino e juliano, respetivamente. Durante o reinado de 

Sisto IV o papado buscava retomar o controle e a influência política da Península Itálica, pois 

esse poder estava vulnerável por conta do fim do Grande Cisma do Ocidente (1378-1417) 

(DUFFY, 1998, p. 132). Isso posto, a encomenda feita pelo pontífice pode ser compreendida a 

partir da ponderação feita por Meneses, pois “a interpretação tradicional vê o ciclo como uma 

representação do primatus papae, ou seja, a ideia de primazia do poder dos sucessores de Pedro, 

e consequentemente da Igreja Católica Romana, diante de toda a Cristandade” (MENESES, 

2018, p. 287). Ademais, o pontificado de Sisto IV sofria com algumas tensões internas, 

sobretudo, do movimento conciliarista (MENESES, 2018, p. 288), mas também haviam as 

animosidades entre facções da ordem franciscana (GOFFEN, 1986, p. 227-228) – da qual o 

papa havia ascendido como prelado – e que repercutiam no seio da corte sistina. 

Os afrescos que ocupam a faixa intermediária ilustram cenas sobre a vida de Moisés e 

de Jesus (respeitando uma organização cronológica e de equivalência). Para esse texto vamos 

analisar um dos afrescos que compreende o ciclo da vida do Messias, chamado “As tentações 

de Cristo” (1481-1483), elaborado por Botticelli. Identificamos no primeiro e no segundo plano 
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a representação uma cerimônia em que um sacerdote se prepara para purificar um ex-leproso, 

tal episódio foi narrado em um dos livros do Antigo Testamento. 

As três tentações sofridas por Cristo foram representadas no terceiro plano; 

observamos que na primeira cena o demônio desafia Jesus a transformar pedras em pão; depois 

o diabo provoca o Messias novamente, agora para que Ele se jogue das montanhas, para testar 

se os anjos protegeriam o corpo Dele antes da queda. Contudo, no afresco as duas figuras 

aparecem no topo de uma igreja, a sua fachada emula uma das obras realizadas no decurso do 

reinado de Sisto IV. Na última cena, o Diabo oferece todos os reinos terrestres e todas as 

riquezas em troca da sua reverência, porém Cristo reage afastando o demônio. Interpretamos 

que tal narrativa bíblica busca mostrar como Jesus era obediente as leis divinas, mesmo em 

condições adversas e sendo ludibriado por um demônio. 

Destacamos que a figura maligna representada no mural usa um hábito franciscano e 

seu corpo grotesco só fica totalmente visível durante a encenação última tentação. Segundo o 

historiador da arte francês Pierre Francastel (1982, p. 353), o diabo podia se apresentar sob a 

figura de um homem mais ou menos deformado, ademais só suas ancas ou o ventre podiam ter 

a forma humana. Em vista disso, o diabo podia assumir diversos disfarces, entre eles, alguns 

familiares aos indivíduos, o que tornava a sua rejeição ainda mais digna. No afresco, Botticelli 

representou o diabo que tenta Jesus com roupas puídas, similares ao da ordem mendicante, 

sobre isso a historiadora da arte estadunidense Rona Goffen ponderou: 

 
É improvável que a semelhança entre as vestes do Diabo e o hábito 

franciscano seja fortuita. Presumivelmente, Sisto pretendia acusar a corrupção 

da liderança franciscana – isto é, liderança em oposição à sua própria. Talvez 

também seja relevante aqui que Boaventura introduziu a história do 

arrependimento de um frade desobediente, inspirado pelo Diabo, com uma 

descrição tipológica de Francisco como um intermediário comparável a 

Moisés. Francisco, que se assemelha a Moisés, auxilia um de seus frades que 

havia sido desencaminhado pelo Diabo. Em outra parte da Lenda Maior, a 

biografia oficial de São Francisco, Boaventura descreveu como o próprio 

Francisco – lembrando-se implicitamente de Cristo, na conhecida tipologia 

franciscana – resistiu aos ardis de Satanás2 (GOFFEN, 1986, p. 246, tradução 

nossa). 
 

2 “It is unlikely that the resemblance between the Devil's garb and the Franciscan habit is fortuitous. 
Presumably, Sixtus meant to indict corrupting Franciscan leadership – that is, leadership in opposition 
to his own. Perhaps it is also relevant here that Bonaventure introduced the story of the repentance of 
a disobedient friar, who had been inspired by the Devil, with a typological description of Francis as an 
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Além disso, compreendemos que representar o demônio com vestes franciscanas pode 

ter outro sentido alegórico. Ao mostrar Jesus sendo ludibriado por um membro de uma ordem 

mendicante, o afresco reforçava a integridade do Messias e, consequentemente, do papa. Isso 

porque, ao longo do movimento renascentista Sisto IV e outros bispos de Roma reivindicaram 

o legado petrino a fim de reforçar a autoridade temporal e espiritual do papado. Tal perspectiva 

encontra eco em um afresco executado por Perugino, visto que o artista representou no primeiro 

plano o momento em que Jesus entrega as chaves do Reino dos Céus ao apóstolo Pedro, o 

primeiro papa. Sobre isso, o historiador irlandês Eamon Duffy escreveu: 

 
[…] No primeiro plano, Jesus entrega a Pedro a chave dourada da autoridade 

espiritual, à qual está presa a outra, de metal inferior, correspondente ao poder 

temporal, uma deliberada evocação da versão papista da teoria “dos dois 

poderes” herdada de Gregório VII e Inocêncio III, segundo a qual o papa 

detinha tanto o poder espiritual quanto o temporal, exercendo diretamente o 

primeiro e indiretamente o segundo, através dos governantes cristãos 

obedientes. Tal qual Cristo, o pontífice era superior em ambas as esferas. 

(DUFFY, 1998, p. 143-144) 

 

A segunda fase decorativa ocorreu nos primeiros anos do século XVI, nessa época Júlio 

II ocupava o Trono de São Pedro. Observamos que durante o seu reinado, convocou o V 

Concílio de Latrão (1512-1517), abrigou em sua corte os artistas Michelangelo e Rafael Sanzio 

(1483-1520), além do arquiteto Donato Bramante (1445-1514). Aquele papa também buscou a 

partir de alianças diplomáticas e acordos militares restaurar as fronteiras do Principado 

Eclesiástico (SCHMIDT, 2013, p. 19). 

Depois de abandonar o projeto do mausoléu papal, em 1506, Júlio II encomendou a 

Michelangelo a decoração do teto da Capela Sistina. O hermético programa iconográfico conta 

com dezenas de figuras masculinas e femininas, além de um conjunto falso de peças 

arquitetônicas. No centro do arranjo sistino foram representadas as primeiras cenas do livro do 

Gênesis, entre elas o momento do Pecado Original e a expulsão de Adão e Eva do Éden. 

Michelangelo representou Adão e Eva em duas ocasiões, na primeira eles estão há 

algumas mordidas do Pecado Original, no segundo ato ambos aparecem sendo expulsos do 

 

intermediary comparable to Moses. Francis, who resembles Moses, assists one of his friars who had 
been led astray by the Devil. Elsewhere in the Major Legend, the official biography of St. Francis, 
Bonaventure described how Francis himself – implicitly recalling Christ, in the familiar Franciscan 
typology – had resisted Satan's wiles” (GOFFEN, 1986, p. 246). 
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Éden. A árvore, que segundo a passagem bíblica, ocupava o centro do jardim, no afresco 

também tem papel central, além de atuar como um divisor das situações. Esse elemento arbóreo 

– um tanto estilizado – ainda serve como abrigo para uma figura humanoide. Um dos biógrafos 

de Michelangelo, Giorgio Vasari (1511-1574), descreve todos os elementos do teto, mas para 

essa análise destacamos a ponderação dele a respeito desse nicho. Logo, segundo Vasari “[…] 

Adão, persuadido por uma figura uma figura meio mulher, meio serpente, recebe do pomo a 

morte sua e nossa, […]” (Giorgio VASARI, 2011 [1568], p. 103), por isso ele e seus 

descendentes caíram em pecado. Vasari também pontua que um anjo apareceu para executar as 

ordens de Deus – expulsar ambos do jardim. Percebemos que nesse instante Eva aparenta estar 

envergonhada, já Adão assume uma postura de desgosto pelo pecado recém cometido (Giorgio 

VASARI, 2011 [1568], p. 103-104). 

Observamos que Eva antes do Pecado Original é mais bela em comparação com o 

momento da expulsão do jardim. Depois de ser condenada a viver longe do Éden seus traços 

faciais assumem outro ar, agora eles se assemelham aos traços fisionômicos da figura que se 

prende no tronco da árvore e que até o umbigo tem fenótipo feminino. Essa personagem seria 

Lilit, que segundo a cabala, teria sido criada antes de Eva, mas por não se submeter as vontades 

de Adão deixou o Éden e iniciou uma trajetória demoníaca (GHEERBRANT; CHEVALIER, 

2001, p. 548). Essa primeira mulher se envolveu sexualmente com diversos demônios 

(SCHUYLE, 1990, p. 25) e, posteriormente, retornou ao jardim para se vingar do casal. 

Interpretamos que ao ilustrar a Eva expulsa com os mesmos traços faciais de Lilit, 

Michelangelo almejava demonstrar que as mulheres jamais seriam belas e graciosas como a 

ingênua mulher que não provou do fruto proibido. Destacamos, que a sociedade renascentista 

não se entendia como tal, mas tais figuras eram misóginas, sobretudo, porque os homens 

podiam desempenhar vários papeis, já as mulheres tinham condutas bem determinadas, como: 

mãe, filha, viúva (KING, 1991, p. 193). Logo, compreendemos que as representações de Lilit 

e Eva na abóboda contribuíam para diminuir o papel da mulher, especialmente, quando 

demonizou a primeira criação por não se sujeitar as aspirações masculinas. 

Algumas décadas depois, Michelangelo retornou em definitivo a cidade romana. A 

convite dos pontífices, o artista se dedicou entre 1535 e 1541 a decoração da parede do altar da 

capela. Pouco tempo antes dessa intervenção, a basílica de São Pedro, assim como a Capela 

Sistina foram transformados em estábulos (DUFFY, 1998, p. 158), em função do evento militar, 

chamado como Saque de Roma (1527). Segundo Duffy (1998, p. 163), Paulo III foi o primeiro 

pontífice que levou a sério os decretos do V Concílio de Latrão, além de pressionar a Cúria para 

que mais reformas administrativas e financeiras fossem feitas. O afresco, chamado Juízo Final, 
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pode ser dividido em momentos: na parte superior identificamos a corte celestial e os eleitos; 

ao lado esquerdo do observador, homens e mulheres deixam suas sepulturas, porque escutam 

as trombetas dos anjos. Enquanto que, no lado direito do observador, identificamos uma fração 

do Inferno e parte da legião infernal. Nessa parte inferior do arranjo há também algumas 

rachaduras, de onde saem alguns diabinhos, além disso é possível visualizar a luz produzida 

pelas chamas. Vasari destaca que o artista pintou “monstros verdadeiramente infernais” 

(Giorgio VASARI, 2011 [1568], p. 126), ademais no rosto dos condenados fica claro o terror 

provocado pela iminente danação eterna. 

Quando nos voltamos a análise dos demônios representados nesse afresco, fica 

explícita a admiração de Michelangelo pela obra A Divina Comédia, do florentino Dante 

Alighieri (1265-1321), a qual o artista sabia muitos versos de cor (NÉRET, 2006). 

Mencionamos, de modo breve, que acompanhado pelo poeta Virgílio, Dante percorreu os 

círculos infernais encontrando no caminho diversas figuras demoníacas, entre elas Caronte, o 

barqueiro, e Minos, responsável por julgar as almas condenadas. 

No mural, a maioria das figuras demoníacas foi representada com um corpo forte e 

volumoso, assim como os santos, anjos e demais figuras humanas. Identificamos que 

Michelangelo pintou Caronte com as mesmas características físicas narradas no poema épico, 

como, por exemplo, o aspecto velho e colérico (Canto III). No afresco sistino, assim como no 

poema dantesco, o barqueiro infernal ameaça com um remo bater nas almas condenadas que se 

amontoam em seu barco. Michelangelo também pintou no canto inferior direito, cercado por 

diversas figuras com características humanas e animais, o diabo Minos, com quem Dante 

conversou no segundo círculo (Canto V). Das fendas do solo saem outros demônios que se 

esforçam para puxar os condenados, para que então sejam julgadas por Minos e sofram 

eternamente pelos seus pecados. Dante narrou como essa figura infernal fazia o julgamento, na 

esteira disso a escritora Barbara Reynolds pondera a partir do poema que, “as almas se colocam 

diante dele e confessam seus pecados. Chicoteando o rabo várias vezes em volta do corpo, ele 

indica o círculo para o qual as almas devem cair” (REYNOLDS, 2011, p. 192). 

Ainda sobre o afresco que decora a parede do altar, observamos que as figuras 

angélicas que se ocupam de ajudar os eleitos não possuem atributos como asas e auréola. 

Constatamos também que os demônios possuem uma aparência horrível, mas poucos são 

representados com cauda, cascos ou asas. Há uma uniformidade física entre os corpos celestiais, 

infernais e humanos, tal questão pode ser respondida a partir da análise de Francastel. O 

historiador compreende que isso era uma idiossincrasia renascentista que se refletiu tanto na 

teologia e no teatro quanto nas representações artísticas dos mundos celestiais e infernais, em 
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vista disso “é na presença simultânea em nós das forças do Bem e do Mal, na presença do Outro, 

do Adversário em cada um de nós, […]. O conflito passa do quadro exterior da sociedade 

humana ao da consciência” (FRANCASTEL, 1982, p. 370). Para complementar essa ideia 

citamos o historiador britânico Quentin Skinner (1996, p. 143), pois esse menciona que o 

homem de virtù devia aspirar à obtenção da honra, da fama e da glória. Em vista disso, o 

historiador francês Jean Delumeau (1984, p. 40) aponta que o conceito de virtutis é um pouco 

difícil definir, mas que no contexto renascentista, significa principalmente a vontade de criar o 

seu próprio destino. Logo, os anjos e os demônios pintados por Michelangelo no altar da capela 

carregam neles mesmos as boas ou as más condutas, por isso seus corpos são quase que 

totalmente despidos dos atributos físicos associados com o celestial ou o infernal. 

 
Considerações 

 
 

Durante a Idade Média, o exercício do governo das almas, praticado pelos reis, também 

passava pelo exemplo, pois as autoridades deveriam resistir as adversidades para garantir a 

condução dos homens e das mulheres a salvação eterna. Em vista disso, no decurso do reinado 

de Sisto IV ainda era preciso agir pelo exemplo, ou seja, ao rechaçar as tentações demoníacas 

tanto o Messias quanto o papa demonstravam que eram virtuosos – fortalecendo a autoridade 

de ambos. Porém, paulatinamente, dada a ânsia de criar o próprio caminho, ocorreu uma 

mudança na percepção da redenção da alma – refletindo também na forma como a arte passou 

a representar essas figuras diabólicas e celestes. Mesmo que as mulheres fossem representadas 

e compreendidas como frágeis e mais suscetíveis ao pecado, o diabo deixa de se aproximar dos 

indivíduos em vestes familiares, pois o mal estava em cada um, por isso o que garantia a 

salvação das figuras renascentistas era a astúcia de vencer o diabólico e alcançar um lugar entre 

a corte celestial. 
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A PROPENSÃO DIABÓLICA DA MULHER: O CORPO FEMININO 

COMO CAMINHO PARA O INFERNO 

 

PEREIRA, Juliana Avila.1 

PAPACONSTANTINOU, Sophia Martinez.2 

 
Resumo: O presente estuda visa tecer algumas reflexões acerca da temática bruxaria e sua 

intrínseca relação com as mulheres, tão discorrida por Heinrich Kramer e James Sprenger na 

obra Malleus Maleficarum (1484). Mergulhando nas águas do imaginário coletivo do período 

de auge dos Tribunais da Santa Inquisição, percebemos como a figura da mulher foi associada 

ao maligno por meio do discurso construído pela Igreja Católica e difundido para sociedade 

civil, assim, o gênero feminino passou a ser o centro das discussões, sendo seu caráter discutido 

em diferentes tratados demonológicos. 

 

Palavras-chave: Malleus Maleficarum; Mulheres; Gênero; Bruxas; Demonização. 

 
 

A construção do feminino por Kramer e Sprenger 

 

Ao pensarmos o período referente a grande Caça às Bruxas europeia, é evidente a 

natureza patriarcal deste processo, em outras palavras, é perceptível que tal perseguição foi 

influída pela índole de gênero — principalmente depois de 1484. Deste modo, para estudar este 

processo visamos tencionar aqui as teorias dos Estudos Femininos e História e Gênero. 

Conforme Joan Scott (1995): “o objetivo da nova pesquisa histórica é explodir a noção de 

fixidade, descobrir a natureza do debate ou da repressão que leva a aparência de uma 

permanência eterna na representação binária dos gêneros” (p.22 – 23). Ou seja, o termo gênero 

evidencia um processo cultural de atribuição de funções sociais a homens e mulheres, que os 

induz a construção social de suas subjetividades. 

O Tribunal da Inquisição foi uma instituição criada no século XIII, sob autoridade do 

Papa Gregório IX que temia o avanço das seitas religiosas consideradas heréticas nos territórios 

cristãos. Sendo assim, o Santo Ofício foi engendrado e estabeleceu uma organização baseada 

em uma união de tribunais católicos que tinha como objetivo identificar, julgar e punir todos 

aqueles que, de alguma forma, desviassem-se da postura católica esperada, de forma a ameaçar 

as doutrinas da instituição cristã. Posteriormente, entre os séculos XV e XVIII, a inquisição 

ficou conhecida por suas inúmeras perseguições as então chamadas “bruxas”, com altos 

números de execuções na fogueira e enforcamentos de mulheres, assim, caracterizando a fase 
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Moderna. Os inquisidores eram clérigos de ordens religiosas que atuavam junto ao poder civil 

para combater as forças heréticas nos territórios do ocidente cristão. 

Diante o conturbado século XIV na Europa, os pilares nos quais a Igreja Católica 

apoiava seu poder foram abalados, assim, a mesma precisou encontrar uma maneira de se 

manter estável perante as crises políticas e sociais que assolavam o velho continente. A solução 

encontrada pela instituição cristã foi fundamentada na histeria entorno da figura do Diabo, 

ampliando a repressão contra aqueles considerados culpados por tais crises (bodes-expiatórios), 

assim, interpretando tais tempos conturbados enquanto uma penalização de Deus pelos pecados 

da humanidade. Deste modo, a Igreja e clero católico eram os únicos provedores da salvação 

para a sociedade que padecia. 

Neste contexto, o crime de bruxaria foi amplificado em números e perseguições, sendo 

deliberado por diferentes autores em seus tratados demonológicos. Compreendendo a figura da 

Bruxa e do Diabo como parte do imaginário coletivo do período, tal qual são frutos de um 

“sistema de idéias e imagens de representação coletiva que os homens, em todas as épocas, 

construíram para si, dando sentido ao mundo” (PESAVENTO, 2005, p. 43). 

O discurso promovido pelos clérigos filiados ao Tribunal do Santo Ofício resultou em 

alguns manuais inquisitoriais. Estas obras serviram para fundamentar a referida instituição, 

tanto no quesito da legalidade e jurisdição, quanto na teoria ideológica da Inquisição. O Malleus 

Maleficarum (1484), dentre os tradados demonológicos da Santa Inquisição, foi o manual mais 

difundido na esfera da sociedade civil, tendo inúmeras edições ao longo dos anos que abarcaram 

a caça às bruxas. Ele foi usado como guia de muitos inquisidores e definiu o caráter feminino 

da bruxaria. Conforme Mainka (2002): 

 
Esse Manual de caça às bruxas, válido até o fim do século XVII, tanto nos 

territórios católicos quanto nos territórios protestantes, definiu a bruxaria 

definitivamente como um pacto real entre o demônio e a bruxa, realizado 

verdadeiramente por meio do ato sexual e, com isso, como abjuração direta e 

herética a Deus (MAINKA, 2002, p.117). 

 

O pensamento que guiou esta obra do século XV está pautado na crença no qual a mulher 

carregaria em sua “essência” o pecado original, tendo em vista que para a instituição cristã, a 

primeira mulher e progenitora de todas as outras é Eva (como Adão para os homens). A mito 

de Adão e Eva fora reinterpretada pelo clero católico, tal qual, o pecado de Eva passou de uma 

curiosidade pelo fruto proibido para uma tentação demoníaca expressa na imagem da serpente. 

Nesta perspectiva, a figura feminina de Eva cedeu a tentação demoníaca e manipulou o homem 

a seu mesmo caminho nefasto, assim, Eva fora marcada enquanto culpada pela expulsão do 
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homem do paraíso. Por influência do mito de Eva, Kramer e Sprenger discorrem no Malleus 

Maleficarum: 

 

Mas a razão natural está em que a mulher é mais carnal do que o homem, o 

que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém observar 

que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela 

criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja 

curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E como, em 

virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona e 

mente. (KRAEMER; SPRENGER. 2017, p.94. Grifo nosso) 

 
A mulher, um ser tão misterioso para a elite letrada masculina do referido período, foi 

feita de objeto de análise pelos homens, sendo seu caráter discutido em diversos tratados 

demonológicos afim de entender seus mistérios. O cristianismo utilizou-se desta tradição 

misógina e acentuou em seus discursos o antifeminismo entre os séculos XIV-XVIII durante as 

inúmeras crises que assolavam a Europa, culpabilizando o segundo sexo por tais desastres e se 

colocando como meio para salvação. Neste sentido, era necessário criar uma teologia que 

justificasse a execução em massa de mulheres, “eles precisam, com efeito, explicar porque os 

tribunais veem desfilar dez feiticeiras para um feiticeiro” (DELUMEAU, 2009, p.500). 

Percebemos esta ligação expressa logo no início do manual inquisitorial, quando 

Kramer e Sprenger dedicam um subcapítulo para explicar o fenômeno de caráter feminino da 

bruxaria, intitulando o mesmo, de forma didática, como: “Por que principalmente as mulheres 

se entregam as superstições diabólicas” (KRAMER; SPRENGER. 2017, p.94). Como o próprio 

título evidencia, os autores se debruçam neste tópico sobre a natureza e “essência” do sexo 

feminino, evocando a figura bíblica de Eva para embasar suas afirmações. Desta forma, ao 

utilizar o nome de Eva reforçam o peso de seu crime na visão cristã, referindo-se ao pecado 

original, a tendência da mulher ser corrupta em face ao demoníaco e o entrelaço sexual que tal 

pecado foi interpretado. Segundo Helen Pimentel (2012): 

 
A partir do Martelo das Feiticeiras podemos perceber como era considerada a 

questão de gênero pelos inquisidores e a importância de buscar nos 

documentos os sentidos apagados pela ótica misógina da época, que 

apresentava a mulher como um ser perigoso, cuja essência má era uma 

decorrência natural do seu sexo biológico. (PIMENTEL, 2012, p.37-38) 

 
Utilizando como base argumentativa o mito cristão da criação divina do homem e da 

mulher, mascarando esse discurso com a crença da “razão natural”, os autores argumentam 

sobre a “raiz” da inferioridade natural da mulher. Conforme os teólogos, a definição da mulher 

é pautada em um animal imperfeito, criada através de uma costela recurva do peito de um 
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homem, que jamais será tão ponderada quanto alguém do sexo masculino e nem conseguirá 

desenvolver suas faculdades mentais para equivaler-se ao gênero oposto. Podemos concluir que 

este é o arquétipo de mulher descrito por Kramer e Sprenger nesta obra. 

Neste sentido, o sexo feminino não nos é apresentado somente como inferior 

intelectualmente aos homens, como citado acima, ele também é raso nas questões referentes a 

fé e religião cristã. Como justificava basilar para tal afirmação, os autores recorrem a uma 

análise etimológica da palavra “feminina”, apontando que a origem desta palavra evidencia o 

caráter tendencioso da mulher em ser corrompível frente ao demoníaco, tornando-se facilmente 

traidora de Deus e cumplice do Diabo. Nas palavras dos inquisidores: “E tal é o que indica a 

etimologia da palavra que lhe designa o sexo, pois Femina vem de Fe e Minus, por ser a mulher 

sempre mais fraca em manter e em preservar a sua fé. E isso decorre de sua própria natureza” 

(KRAEMER; SPRENGER. 2017, p.94-95). 

Reforçando a ideia binaria dos gêneros, Kramer e Sprenger utilizam palavras marcantes 

para definir o caráter da mulher, pautados em uma suposta justificativas “natural”, tais palavras 

reforçam a ideia de malignidade do gênero feminino. Dentre tais palavras estão: perversa, 

víbora, colérica, maliciosa, traiçoeira e contra virtuosa. O aspecto comum destas atribuições 

está em seu sentido negativo, deste modo, se a mulher carrega em sua “essência” tais adjetivos, 

o homem, por ser oposto a mulher, possui atribuições positivas, sendo considerado superior 

intelectual e religiosamente. Mais adiante no texto, ainda discorrendo sobre as mulheres, os 

autores afirmam: “em muitas vituperações que lemos contra as mulheres, o vocábulo mulher é 

usado para indicar a lascívia da carne” (KRAMER; SPRENGER, 2017, p.93). 

Para concluir esta ideia pautada na defesa que a mulher é o ser mais ligado a bruxaria 

por questões naturais e inerentes a ela, os autores afirmam: “Portanto, a mulher perversa é, por 

natureza, mais propensa a hesitar na sua fé e, consequentemente, mais propensa a abjurá-la — 

fenômeno que conforma a raiz da bruxaria” (KRAMER; SPRENGER. 2017, p.95). Ademais, 

Kramer e Sprenger utilizam comparações da mulher a animais conhecidos da natureza, para dar 

maior veracidade em suas alegações, afirmando que a mesma é um leão por sua ilustre beleza, 

porém, uma serpente por sua propensão “natural” ao pecado. Ao ilustrar tal comparação na 

mentalidade de quem lê o manual, é notória a mensagem pretendida pelos autores, ou seja, 

embora o sexo feminino seja esteticamente atraente, o mesmo não é digno de confiança, pois, 

existiria uma predisposição natural a traição, vaidade e luxúria. 

Sendo assim, por uma justificativa embasada na crença da suposta “natureza da mulher”, 

o discurso promovido pelos autores reforça a ideia da inferioridade feminina, por ser ela, na 

visão deles, intelectualmente mais fraca e corruptível nos assuntos tocantes a fé. Deste modo, 
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ela é apontada enquanto tendenciosa a ser seduzida por demônios e assim cair em profanação. 

Em suma, ela é construída na ideia como perversa por natureza, um bode expiatório (aquele 

que leva a culpa no lugar de outro) na comunidade, sendo culpabilizada pelas crises que assolam 

a sociedade. 

O protagonismo feminino está sempre vinculado ao masculino em diferentes contextos, 

conforme o Malleus Maleficarum. O suposto pacto entre mulheres bruxas e demônios, que seria 

um acordo que cederia poder a mulher, é descrito enquanto uma troca desigual, onde a mulher 

abjuraria de si e iria se entregar ao Diabo de corpo e alma, sendo sua eterna serva submissa, 

obedecendo fielmente suas ordens. Nesse sentido, mesmo o sexo feminino conquistando um 

certo poder, ela ainda seria submissa a uma figura masculina. Pois, na perspectiva dos 

inquisidores do Malleus, a ideia que a mulher obtivesse protagonismo próprio era incabível, 

tendo em vista o contexto falocêntrico de sociedade — interessante frisar que os autores 

mencionam mulheres que foram referentes dentro da instituição cristã, afirmando que somente 

tiveram destaque, pois, Deus permitiu que um anjo agisse por elas, ou seja, retirando todo o 

mérito do feminino. 

Essa figura popular da bruxa que habita o imaginário coletivo é uma aglomeração de 

pensamentos que circulam as mulheres, conforme Paola Zordan (2005) “A bruxa é aquela que 

se compõe junto a uma grande variedade de pré-conceitos pensados sobre o feminino, sobre o 

corpo, a natureza e os ciclos de nascimento, vida e morte” (p.339). A imagem da bruxa 

construída no imaginário popular através do Malleus Maleficarum representa um mal, um 

caminho no qual o feminino deve manter-se longe, em outras palavras, ele evidencia o medo 

do feminino subversivo, assim, ensinando o que as mulheres não podem fazer: não pode 

responder a seu marido (ou a figura masculina que a tutela), não pode voltar tarde da noite para 

casa, não pode reunir-se a noite com demais mulheres, assim, “O que a figura da bruxa ensina 

é um certo modo de enxergar a mulher, principalmente quando esta expressa poder” 

(ZORDAN, 2005, p.332). 

Podemos concluir que o medo da subversão do feminino perante o masculino diante um 

contexto de inúmeras e diferentes crises levaram a construção de um elemento domínico 

inerente a figura da mulher, por meio de constantes ataques de controle a esta, a caça às bruxas 

se fez presente na Europa por mais de dois séculos de terror. Em resumo, Laila Pissinati (2017) 

afirma “O controle de seu comportamento e de seu corpo gera a necessidade de construir uma 

teologia e uma justificativa para controla-la” (p.650). 

 

O caminho para o inferno: a propensão da mulher ao diabólico 
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A palavra “inferno” e quer dizer “as profundezas” ou “mundo inferior”. Neste sentido, 

o ambiente sobrenatural do inferno exprime a ideia de um lugar destinado ao sofrimento eterno, 

um local de punição para aquelas almas consideradas pecadoras ao longo de sua vida, assim, 

condenadas ao suplício inacabável após a morte. 

Como analisamos anteriormente, na visão expressa por Kramer e Sprenger e divulgada 

na obra Malleus Maleficarum, a mulher carregaria em seu âmago a culpa pelo primeiro pecado 

da humanidade, assim, sendo inferior intelectualmente e religiosamente ao masculino, tendendo 

a posturas maléficas e associações com demônios por sua propensão ao pecado carnal. 

Reiterando tal pensamento, Kramer e Sprenger denunciam e alertam aos leitores da obra, 

reforçando constantemente o mito de Eva e a suposta maldade no feminino: “É verdade que no 

Antigo Testamento as Escrituras têm muito a dizer sobre a malevolência das mulheres, e isso 

em virtude da primeira mulher sedutora, Eva, e de suas imitadoras ” (KRAMER; SPRENGER, 

2017, p.94). 

Conforme o historiador Stuart Clark (2006), três são os elementos que circundam o 

feminino e relacionam a mulher ao pecado: 1) as mulheres são mais fracas nas faculdades 

psicológica e intelectuais que os homens; 2) reforçando o mito de Eva, afirmava-se que o sexo 

biológico feminino era mais tendencioso a acreditar em superstições e cair em tentações 

demoníacas; 3) por último, as mulheres eram consideradas deveras curiosas, assim, apontadas 

como fofoqueiras, mentirosas e frívolas se comparadas aos homens. Portanto: 

 
A [...] razão é que as mulheres são, por natureza, mais impressionáveis e mais 

propensas a receberem a influência do espírito descorporificado; e quando se 

utilizam com correção dessa qualidade tornam-se virtuosíssimas, mas quando 

a utilizam para o mal tornam-se absolutamente malignas. (KRAMER; 

SPRENGER, 2017, p.93) 

 

Neste sentido, tal suposta maldade inerente ao gênero feminino tão discorrida pelos 

dominicanos no manual fora apontada enquanto raiz da bruxaria. A figura popular da bruxa foi 

atribuída todos os males relacionados a comunidade que a mulher acusada de tal crime vivia, 

assim, crimes de enfeitiçar vizinhos, causar tempestades e matar rebanhos foram atribuídos a 

mulheres em situações sociais degradantes na qual não tinham condições de ampla defesa 

perante tais acusações. 

A bruxa é aquela que pactua com o Diabo para conseguir mecanismos de poder para seu 

próprio benefício, tendo inúmeras estórias no Malleus sobre bruxas que usaram de tal poder 

para manipular e enfeitiçar homens levando-os para o caminho pecador. Por exemplo, na obra 

constam relatos de padres tentados por mulheres feiticeiras que visaram corromper suas almas 
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e profanar a crença cristã, porém, com fé em Deus os mesmos não sucumbiram a tamanhas 

tentações (KRAMER, SPRENGER, 2017). Deste modo, além da construção da representativa 

da mulher-bruxa enquanto responsável por danos físicos e materiais para o homem, ela também 

representa o caminho para a corrupção do gênero considerado “mais forte”, tentando por meio 

de seu corpo os homens de Deus ao profano, assim, sendo ela o caminho para o inferno. 

Para Helen Pimentel (2012) o mito de Adão e Eva reforça este pensamento de 

vitimização do homem perante as influencia pecaminosas providas pela mulher, pois: “Adão 

não teria sido tentado pelo demônio, sendo ela [Eva] apenas a responsável pelo pecado que 

‘destrói a alma por privá-la da graça’” (p.44). Assim, toda responsabilidade por tamanho pecado 

na estória de criação do cristianismo recaí sobre Eva, porque ela foi tomada pelo pecado da 

Serpente (Demônio) e manipulou Adão ao mesmo erro, deste modo: “O homem foi 

transformado em vítima, pois foi enfeitiçado pela mulher e por isso caiu em tentação e esse 

poder foi dado a ela pelo Diabo” (PIMENTEL, 2012, p.44). Na mesma linha, Antônio Manuel 

Hespanha afirma: 

 
A imagem da mulher era explicada por tradições remotas, onde não seriam 

necessários grandes esforços para se compreender seu comportamento, 

bastando retornar ao Antigo Testamento para vermos a criação e a causa da 

queda do homem, ou a Aristóteles que discute sobre as funções macho/fêmea 

na geração na perpetuação da espécie (HESPANHA, 2010, p.102) 

 

Nesta perspectiva, as mulheres foram consideradas mais tendenciosas as ações 

demoníacas por seu mito de criação, descritas como sexo frágil e débeis em sua fé e intelecto. 

Ademais, para além de tais estigmas atribuídos as mulheres e assimilados a origem da bruxaria, 

outro elemento é o insaciável apetite sexual destas, pois, conforme Kramer e Sprenger, as 

mulheres teriam as “capacidades orgásticas”, traço presente nas mulheres servas do demônio. 

A relação estabelecida entre as mulheres, a bruxaria e o Diabo reside no ato sexual, pois, é a 

origem do poder da feiticeira, sendo esta “uma prática muito comum a todas as bruxas” 

(KRAMER; SPRENGER, 2017, p.189). 

Tendo em vista a construção do feminino difundida pelo Malleus Maleficarum e seus 

apontamentos sobre as mulheres, colocando-as como mais suscetíveis as tentações demoníacas, 

mais carnais, curiosas, frágeis e tendenciosas ao profano, Pissinati (2017) afirma: 

 
Acreditava-se que o pecado entrara no mundo por meio da mulher e de sua 

sexualidade. Isto é, a sociedade medieval via a natureza feminina e tudo 

relacionado a ela como perverso e pecaminoso. O sexo feminino é considerado 

algo que devora, de caráter insaciável: os cavaleiros da Idade Média 
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acreditavam estar rodeados de Evas, corrompidas e corruptoras. Vê-se a 

mulher como um mistério, que detém o poder de manipular o malefício, a 

poção e o veneno. (PISSINATI, 2017, p.647) 
 

 

Considerações 

 

Rose Maria Muraro (2000) explica que a projeção dos desejos masculinos foi 

interiorizada na figura feminina, sendo a figura da bruxa uma manifestação da vontade sexual 

masculina considerada imprópria de acordo com os valores morais e sexuais do período 

(MURARO, 2000). Os Tribunais da Inquisição se mostraram como uma ferramenta para fins 

de controle, deste modo, o ato de impor no discurso cristão a ideia da bruxa como mulher 

contrária ao ideal é uma maneira de cunho formativo de doutrinar o que pode ou não cometer 

uma mulher. Em outras palavras, a imagem da bruxa ensina às mulheres o que não fazer – não 

se opor aos homens, não chegar tarde em casa, não ser arrogante. Essas representações, no 

entanto, nos mostram o medo das mulheres no fim da Idade Média e na Idade Moderna – o 

medo de que as mulheres quebrem a ordem. 

A representação da mulher-Eva, primeira pecadora, foi ressignificada e transformou-se 

na diabólica mulher-bruxa, serva de Lúcifer. Porém, ainda que a bruxa possua grande poder, a 

mesma está sob jugo de uma figura masculinizada, sendo a imagem bíblica do Diabo o 

verdadeiro responsável pelo poder, assim, a mulher-feiticeira seria apenas sua serva. Nesse 

sentido, a suposta “inferioridade natural” da mulher, tão versada por Heinrich Kramer e James 

Sprenger na obra Malleus Maleficarum, está representada no discurso binário entre Bem e Mal 

dos autores, isto é, a representação da mulher é inferiorizada tanto como bruxa quando mulher 

católica devota. 

Isso posto, na visão do Malleus Maleficarum, a mulher, enquanto herdeira de Eva e, em 

decorrência, a mulher-bruxa, serva do Diabo, são elementos de extrema sexualidade e que visa 

corromper os homens santos do rebanho de Deus para profanar suas almas e satirizar a 

verdadeira fé. Isso resultou em uma campanha de terror de caça às bruxas na Europa durante 

três séculos, ocasionando a morte de milhares de mulheres. 

Nesta perspectiva, percebemos como o gênero biológico feminino fora paulatinamente 

traçado no imaginário corrente como perverso e inferior ao masculino, assim, o recorte de 

gênero foi utilizado como força motriz para motivar um enorme contingente de pessoas a 

apoiarem com vigores inúmeros assassinatos de mulheres na fogueira e na forca, estes 

imaginando estarem livrando-se de um mal, um bode-expiatório no ocidente cristão visando 

pôr fim aos tempos instáveis. Para atestar o caráter sexista da Inquisição, nas palavras de um 
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dos autores da obra aqui analisada: “Como diz, James Sprenger, inquisidor e teórico da 

demonologia, também autor do Malleus Maleficarum: ‘se hoje queimamos as bruxas é por 

causa de seu sexo feminino’” (FREIRE et al., 2006, p.56). 

Portanto, em meio a tal contexto de crises e processos de demonização histórica do 

corpo feminino, percebemos o quanto isso colocou as mulheres em um papel passivo em relação 

a ataques de todos os tipos. Neste sentido, a ideia de tentação profana foi imbricada na suposta 

“culpa” de gênero que a mulher carregaria, assim, através da lógica dualista misógina de 

Kramer e Sprenger o homem representaria o “bem e o espirito”, enquanto a mulher seria o “mal 

e corpóreo” (BITTENCOURT, 2019), sedenta por poder e movida pela curiosidade, tentando 

os homens de sua volta a cair em tenções profanas, sendo seu corpo o caminho para o inferno. 
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DELAÇÃO DO MAL EM JEREMIAS 22.1-5 

 

Karine Marques Rodrigues Teixeira1 

 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de discorrer sobre a denúncia do mal na profecia de 

Jr 22.1-5, no contexto do imperialismo babilônico sob dois aspectos: a opressão do império 

subjugador e a desobediência do povo. A problemática é norteada por duas hipóteses que se 

confirmam num contexto sociopolítico-econômico-religioso de desgraça, inúmeras ações 

violentas, inclusive de derramamento de sangue inocente (Jr 22,4), em que as denúncias do mal 

enfatizadas pelo profeta recaem, sobretudo, sobre as ações dos judeus oprimidos, também em 

consequência de sua desobediência a Yahweh. O artigo faz uma interpretação da literatura 

sagrada no modelo sociológico conflitual, a partir da perspectiva do profeta, oprimido e 

violentado, tanto pela casa real quanto pelo seu povo, que igualmente exercia opressão e 

violência sobre o profeta, mas também as sofria tal qual aquele. 

 

Palavras-Chave: Profecia; Violência; Mal; Delação. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

O artigo tem o objetivo de discorrer sobre a delação do mal na profecia de Jr 22.1-5. É 

fato que o imperialismo babilônico foi um dos mais bárbaros, agressivos e violentos da história 

de Israel, reproduzindo as tecnologias criadas pelos assírios para oprimir povos subjugados. Ao 

que parece, o povo de Judá reproduz essa maldade no seu cotidiano. Dois aspectos norteiam a 

análise sobre a delação do mal na profecia de Jr 22.1-5: a opressão do império subjugador e a 

desobediência do povo. A delação do mal, feita pelo profeta, retrata uma realidade que a 

literatura sagrada omite nos versos da perícope, mas que a leitura conflitual nos permite 

desnudar. 

Na profecia clássica de Jeremias, o caráter delatório recai sobre a ação praticada pelo 

povo judeu ou pelo império babilônico? O povo judeu é oprimido por causa de sua 

desobediência a Yahweh? Essas perguntas problematizam a discussão considerando como 

primeira hipótese que o profeta delatara o que foi necessário, independente de quem comete a 

maldade, pois fala da realidade social da sua época. Como segunda hipótese sinalizamos o fato 

de que considerando que o povo de Yahweh deveria obedecer a aliança davídica, as profecias 

recaíam como um alerta, isto é, se o povo fosse obediente, os males não lhes sobreviriam. De 
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forma que a desobediência do povo judeu também se configura como ação do mal, contrária ao 

bem, evocado por Yahweh (SANFORD, 2019). 

A linha do tempo que acompanha a vida do profeta Jeremias é abrangente e pode ser 

esquematizada segundo os reis e seus reinados: Amon (642-640), Josias (640-609), Joacaz (3 

meses), Joaquim (609-598), Jeconias (3 meses) e Sedecias (597-586) (SICRE DIAZ e 

ALONSO SCHÖKEL, 1981). Para fins deste artigo, o escopo limita-se ao reinado de Sedecias. 

O artigo interpreta a literatura sagrada no modelo sociológico conflitual, a partir da perspectiva 

do profeta, oprimido e violentado, tanto pela casa real quanto pelo seu povo, que igualmente 

exercia opressão e violência sobre o profeta, mas também as sofria tal qual aquele. 

Neste panorama, o mal delatado pelo profeta Jeremias é o mal moral advindo de 

“possíveis motivações negativas existentes no coração mesmo dos seres humanos” (SANFORD, 

2019, p. 15), mas que dependerá sempre do ângulo do observador. Nosso ângulo de análise é o 

que permite enxergar a vida do profeta e do seu povo, a partir de um Deus que determina o 

“padrão objetivo ou absoluto, graças ao qual é possível discernir entre o que é verdadeiramente 

bom ou mau” (SANFORD, 2019, p. 16). A exposição principia com a caracterização sobre a 

vida do profeta Jeremias e sua relação com a sociedade. Ato sequente é a exposição do mal 

como criação de Yahweh e a caracterização do contexto social no período do reinado de 

Sedecias subjugado pelo império babilônico. Por fim, as delações do profeta acerca do mal. 

 
O PROFETA JEREMIAS 

 
 

Jeremias é o profeta cuja vida melhor conhecemos, porque há vários textos biográficos 

no livro homônimo que falam das suas vicissitudes e que compartilham suas dúvidas, 

inquietações, desabafos e temores, com fortes indícios para exprimir sua personalidade 

(SICRE DIAZ e ALONSO SCHÖKEL, 1988). Seu nascimento se deu por volta de 650, em 

Anatot, um pequeno povoado próximo a Jerusalém, cerca de 6 km (SICRE DIAZ e ALONSO 

SCHÖKEL, 1988). Era um jovem agricultor, de vida campestre (ROSSI, 2015). O seu pai se 

chamava Helcias e o nome da sua mãe é omitido. Jeremias era benjanimita, próximo às 

tradições das tribos do Norte, de família sacerdotal antiga, exilada e de oposição (SICRE DIAZ 

e ALONSO SCHÖKEL, 1988; MESTERS, 2016). Há uma possibilidade de que um de seus 

antepassados fosse o sumo sacerdote Abiatar, sacerdote no tempo do Rei Davi, quase 400 anos 

antes. 

Sobre a sua vida pessoal, Mesters (2016) relata que em Anatot também morava a sua 

namorada ou noiva (12,7), a quem o profeta chamava de “minha amada”, o “amor da minha 



DELAÇÃO DO MAL EM JEREMIAS 22.1-5 | Karine Marques Rodrigues Teixeira 

165 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

vida”, porém Jeremias não chegou a casar-se. Parece que teve irmãos ou irmãs (12,6). Era uma 

pessoa extremamente sensível e sincera, com forte sentimento de justiça. Contemporâneo do 

rei Josias, em 626, Jeremias foi chamado ao ministério profético. Tinha 18 anos de idade e “teve 

dificuldade em aceitar ser profeta, pois pressentia que esse tipo de missão lhe traria grandes 

incômodos e embaraços na sua vida” (SCARDELAI e VILLAC, 2007, p. 108). 

Jeremias defende a obediência à Babilônia como direção divina para o povo de Judá. 

Seu lúcido reconhecimento da superioridade babilônica é considerado falta de patriotismo e o 

leva a prisão em masmorra. “Sofreu perseguições e foi rejeitado pelas principais autoridades de 

seu tempo” (SCARDELAI e VILLAC, 2007, p. 108). Em 586, depois da segunda deportação 

de alguns habitantes de Jerusalém para o exílio babilônico, estes lhe oferecem salvo-conduto, 

mas Jeremias recusa a oferta e desterra-se para o Egito, onde morre em data não conhecida. 

“Segundo lendas da época, o profeta foi vítima de morte por apedrejamento, por volta de 580” 

(SCARDELAI e VILLAC, 2007, p. 110). 

 
YAHWEH COMO CRIADOR DO BEM E DO MAL 

 
A vida do profeta Jeremias permite inferências acerca de Yahweh, como criador do bem 

e do mal com assento em Sanford (2019). Uma vida de sofrimento, esteve sob constante ameaça 

do mal que não pôde evitar. Concordamos com Sanford (2019) que afirma que o mal é um 

problema que ninguém pode evitar e que ninguém pode fugir do mal quando começa a sofrer. 

“O sofrimento sempre traz consigo o problema do mal” Sanford (2019, p. 19). Um pouco desse 

sofrimento é exemplificado a seguir. 

 

O profeta foi testemunha viva de toda a tragédia vivida pela nação, em 587 

a.C.: presenciou o cerco a Jerusalém, viu o templo e os palácios serem 

incendiados, testemunhou com pesar a morte, a deportação de muitos 

companheiros para a Babilônia. Portanto, sua mensagem só pode ser 

compreendida como parte desse contexto. Ele foi um porta-voz das esperanças 

do povo que permaneceu na terra, sem Templo, sem rei, sem sacrifício, sem 

nação. Sua missão profética foi fundamental para manter viva a religião de 

Israel e a fé inabalável do povo em Yahweh (SCARDELAI e VILLAC, 2007, 

p. 108). 

Tal que o engajamento pessoal de Jeremias é inegável, desde que foi chamado ao 

ministério do profetismo e ao iniciar suas pregações é inquestionável a sua dedicação a Yahweh, 

que é expressa, também, no celibato e luto vivenciados (Jr 16,1-13), em obediência “a palavra 

de Yahweh” que lhe foi dirigida. 

Jeremias foi um profeta odiado. Primeiro por sua família, por ter se afastado para atender 

ao chamado de Yahweh. Pressupunha que o exercício do chamado profético lhe seria desafiador, 
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tanto que implicou em renúncias: não se casar, não conviver com sua parentela, não tomar posse 

da herança familiar. Odiado por seu povo, pois bradava em alta voz, os juízos devido a 

desobediência e, por fim, odiado pelos reis e por sua corte (Jr 22,2) pelos mesmos motivos. 

Temer o rei poderia ter sido uma realidade na vivência do seu chamado profético, mas o fato é 

que mesmo que tenha havido temor, no sentido de medo, o temor no sentido de reverenciar, 

respeitar, prezar pela palavra de Yahweh era muito superior que o medo que o poderia paralisar. 

Em momento algum Jeremias ficou paralisado, ao contrário, enfrentou cada uma das 

consequências de suas profecias, principalmente, as delações do mal praticado pela casa real e 

os seus no período do imperialismo babilônico. 

Neste sentido, o profeta teria sido alvo da maldade de Yahweh? Que “deus” é esse que 

faz o chamado e expõe o profeta? Que o faz abdicar de experiências pessoais, para viver 

perseguição, inimizades, necessidades, privações? Sanford (2019, p. 39) assevera que no AT “o 

próprio Iahweh é o responsável pelo mal”, isto é, Yahweh como criador do bem e do mal, 

conforme ilustra alguns trechos da literatura sagrada: Am 3,6; Is 45,5-7; Is 54,6; ISm 18,10. 

Complementa Sanford (2019, p. 39): “[s]endo Iahweh uma totalidade de opostos, tudo provém 

dele, inclusive o bem e o mal”. É o que o monoteísmo nos apresenta, “uma realidade subjacente 

a todos os acontecimentos, sejam eles bons ou maus, e que eles procedem de Iahweh. Esta é 

uma conclusão a ser encarada sem qualquer temor” (SANFORD, 2019, p. 40). De forma que 

no AT há uma imagem primitiva de Deus (SANFORD, 2019). A partir dessa compreensão do 

mal, é que nos estribamos para asseverar que a profecia jereminiana é delatória do mal. Isto 

posto, conheçamos a sociedade no contexto profético de Jeremias. 

 
A SOCIEDADE NO CONTEXTO PROFÉTICO DE JEREMIAS 

 
 

A hermenêutica nos permite inferir uma forte e intensa repressão militar, pois Jerusalém 

foi invadida e sofre com duas deportações (597 e 586); bem como repressão, de ordem religiosa, 

caracterizada pelo culto prestado a outros deuses e a necessidade de reaver a aliança, além da 

corrupção e opressão. Em 598 quando a cidade de Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos e 

depois invadida, foram levados os tesouros do Templo de Jerusalém e do palácio real, como 

também os objetos de ouro que Salomão havia fabricado. Não sem antes serem defendidos por 

seus proprietários, o povo de Judá! Muitos foram mortos. A literatura descreve que o próprio 

Nabucodonosor foi atacar a cidade. “O rei [Nabucodonosor] sabe que o Templo é um foco de 

nacionalismo. Não somente tira dali um espólio importante (2Rs 24,13), mas deporta membros 

do clero (…)” (CAZELLES, 1986, p. 190). Vários judeus foram levados cativos. Em 2Rs 24,8- 
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16 há a descrição de como a cidade de Jerusalém foi sitiada ainda no reinado de Joaquim. Para 

o cativeiro foram a mãe do rei, suas mulheres, seus servos, os homens valentes, os ferreiros e 

os artífices, e todos os homens capazes de empunhar armas. 

Diante desse mal que lhes sobreveio, a população ficou fragilizada: emocional, material, 

física e religiosamente. O templo, onde prestavam suas orações, fora saqueado, sua fé, atentada! 

Agredida! Permanecem em Jerusalém judeus sem formação profissional, logo, sem mão de 

obra especializada, sem orientação dos notáveis, sem um exército para os defender, 

consequentemente, sob maior opressão babilônica do que anteriormente. Muito indefesos! Essa 

violenta ação contra a fé, contra o sagrado para o povo judeu, contra a sua religião que os unia 

e os caracterizava enquanto povo, constituiu numa perda de referências que davam identidade 

à nação e, certamente, gerou uma crise de fé, também, nos que ficaram. É introduzido o reinado 

de Sedecias em Judá (598-587), que “fez mal aos olhos de Yahweh” (2Re 24,20), tal qual o fez 

Joaquim. De forma que é possível identificar e caracterizar a opressão da Babilônia, sobretudo, 

através dos altos tributos cobrados para a manutenção do reino, (re)estabelecendo um ciclo de 

exploração (COUTURIER, 2015; SICRE DIAZ e ALONSO SCHÖKEL,1981; ROSSI, 2015; 

MESTERS, 2016). Economicamente, havia uma forte e densa opressão sobre os pobres (Jr 5,5). 

O povo judeu, certamente, passava necessidades, pois parte do dinheiro ganho era entregue 

como tributo ao rei, outra parte ao sacerdote, que estava a serviço do rei e o pouco que sobrava 

era para a manutenção diária da família. Cazelles (1986, p. 191) adjetiva a realidade com a 

expressão de que “o tributo era pesado!”. 

A autonomia política de Judá foi aniquilada, pois a Babilônia adota a mesma inovação 

opressora criada por Tiglat-Pileser III. Uma estratégia organizada que implicou em 

demonstração de força, tornando Judá vassalo, com pagamento anual de tributo e impostos 

aumentados; intervenção das tropas do império, ao menor sinal de ameaça ou conspiração; 

destituição e substituição do rei, por alguém favorável ao império; controle eficaz da política 

exterior; diminuição do território; deportação de grande número de habitantes, que eram 

substituídos por estrangeiros com o objetivo de destruir a coesão nacional e impedir novas 

revoltas (ROSSI, 2008). 

Ainda assim, Sedecias se rebela contra a Babilônia e se recusa a pagar tributos. Há um 

novo cerco de Jerusalém que deixa a população sem condições de sair, ou que alguém, ou 

alguma coisa, entre na cidade. O povo ficara faminto! Enfraquecido! Alguns guerreiros tentam 

escapar, assim como o rei Sedecias. Todos são pegos! A calamidade sobressai sobre Jerusalém: 

guerra, fome, miséria, perseguição, ódio, injustiça social. “Politicamente o exílio representou o 

trágico fim da independência nacional com a queda da dinastia davídica no reino de Judá” 
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(SCARDELAI e VILLAC, 2007, p. 103). Em 587 termina o Reino de Judá, os judeus são 

deportados para a Babilônia. Deste modo o povo de Yahweh estava exilado. 

 
(…) com o exílio, o povo viu desmoronar rapidamente os principais referenciais que 

davam suporte à existência política, nacional e religiosa ao Reino de Judá. Alguns 

desses símbolos eram bem visíveis ao povo: Jerusalém, Templo e altar dos sacrifícios, 

Monarquia (realeza de Davi e Salomão), sacerdotes (SCARDELAI e VILLAC, 2007, 

p. 104). 

 

A violência estava estampada na vida cotidiana dos judeus! Era uma realidade terrível! 

O rei Sedecias pego em sua fuga, tem seus olhos furados, mas, antes, assiste ao massacre de 

seus filhos (2Rs 25,7). A descrição da história sinaliza uma resistência de Jerusalém ainda que 

sem rei, numa luta árdua, até o fim. Foram executados o sumo sacerdote e dignatários religiosos 

(2Rs 25,18), e ainda autoridades militares e civis (CAZELLES, 1986). Jerusalém estava 

totalmente destruída! O templo, o palácio real e as casas de Jerusalém, incendiados. O que era 

de bronze foi quebrado e o que era de ouro foi roubado. Nesse panorama de caos social, político, 

econômico e religioso, de derramamento de sangue, inclusive de sangue inocente (Jr 22,4), que 

Jeremias proferiu delações do mal. Vejamos no que consistiam tais delações. 

 
AS PROFECIAS DE JEREMIAS 

 
 

No livro de Jeremias Yahweh é apresentado como o Senhor da história universal e não 

somente um deus nacional, mas o Deus de toda a humanidade (ROSSI, 2015). De forma que, 

no ministério profético de Jeremias “é inquestionável a sua dedicação a Yahweh e sua opção 

pelo povo pobre e sofrido é de um colorido excepcional” (ROSSI, 2015, p. 14). Defensor da 

fidelidade radical à aliança e da confiança absoluta em Yahweh, Jeremias opõe-se 

violentamente aos pactos políticos que os sucessores de Josias concluem com os egípcios para 

enfrentarem os babilônicos. Essa realidade, corrobora com a imagem primitiva de Deus no AT, 

ratificando Yahweh como criador do bem e do mal. 

Jeremias conhecia muito bem a desobediência de Judá: em 5.11 trata da sua infidelidade; 

em 5.28 assevera a falta de justiça e direitos dos órfãos; em 7.20-27 descreveu a desobediência; 

e em 13.8-11, a sua indignação com a maldade do povo. Em 604, Jr 36.30 relata que o trono de 

Davi sofrerá interrupção hereditária, como consequência da decisão insensata do rei Joaquim 

em queimar o livro ditado por Jeremias e escrito por Baruc. No ano 605, Jeremias profere que 

Judá será entregue à Babilônia (Jr 20.5). O povo se revolta e fica contra o profeta. E em 26.13 

o próprio Yahweh anuncia o mal. 
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Em 593, o profeta declara que a terra será dada à Babilônia (27.6), ratificando o que 

fora dito pouco mais de uma década atrás. Em Jr 27.11 há o relato de que os utensílios da Casa 

de Deus irão para a Babilônia e no verso 17 o fato de que é propósito de Yahweh que o povo 

judeu sirva àquele império. No capítulo 28 a simbologia é adotada para descrever como a 

Babilônia exercerá governo sobre os judeus: com jugo de ferro! Em 588 Jeremias profetiza “a 

favor” dos caldeus, afirmando que o povo judeu deve se render aos babilônios. Jeremias não 

era cego quanto a ação devastadora do império babilônico sobre Judá. O profeta tinha 

consciência das maldades violentas praticadas pelo império subjugador. Em 593, o profeta 

declara os castigos que sobreviriam sobre a Babilônia em parte do capítulo 51. Isso, antes 

mesmo de Judá ser cativa ao exílio. A punição para a Babilônia fora predita e ocorreu mais tarde 

quando foi vencida pelos persas. 

Ao que parece o povo judeu aprendeu rápido e reproduziu a subjugação sofrida, 

exercendo-a sobre seu próprio povo. Os capítulos de 1 a 25 são compostos de oráculos, de 

denúncia, onde são apontados os males do próprio povo de Yahweh. Parte dos capítulos 21 a 

24 e 26 a 29 são mensagens dirigidas aos reis de Judá, ao povo de Jerusalém, aos reis das nações 

e aos exilados. São ordens de Yahweh para se submeterem a Babilônia. Os oráculos sobre a 

casa real se resumem em velar pela justiça e juízo. Tratam de acusações contra a monarquia e 

os reis, em particular, por sua responsabilidade pelo juízo de Yahweh. A exigência fundamental 

é o cuidado pela justiça por meio da proteção aos estrangeiros, órfãos e viúvas. É feita uma 

convocação para que o rei Sedecias e a sua corte ouçam as exigências e as promessas, bem 

como as consequências para o caso de romperem a aliança. 

Jeremias 22.1-5 destina a crítica a um rei, individualmente, e a sua corte, compõem uma 

série de oráculos dirigidos, nominalmente, a personagens e grupos, destacam Sicre Diaz e 

Alonso Schökel (1981). O profeta enfatiza a ação omissa do rei, critica pessoas da elite: “os 

teus servos e o teu povo, que entram por estas portas” (Jr 22, 2b) (GUNNEWEG, 2005). 

Profetiza insistindo na retidão pessoal do povo judeu, mas também exerceu o papel de 

orientador político, com uma pregação político-profética. Orienta os reis a se submeterem a 

Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas não é ouvido! O profeta alerta para a prática do direito e 

da justiça, e, em tom de ordem, afirma que a opressão não deve ocorrer contra o estrangeiro, o 

órfão e a viúva. Jeremias requer do seu povo, que foi estrangeiro e muitos levados cativos, que 

não oprima os que se encontram em condição análoga. 

A palavra em hebraico adotada no verso 3b é   . Rossi (2008, p. 32) assevera que 

ashaq significa “‘oprimir’, ‘obter pela força’, e posteriormente ‘tomar por extorsão’. (…) pode 

designar várias formas de injustiça, (...): explorações econômicas, sentenças injustas, 
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administrações arbitrárias e medidas violentas”. A condição do oprimido era de muito 

sofrimento, e, não obstante, essa realidade presente no cotidiano do povo de Judá, a sua postura 

não é diferente para com o próximo. Ao contrário, há a reprodução da exploração, certamente, 

em reação muito maior, visto que num encadeamento, se explora o já explorado. 

 
CONSIDERAÇÕES 

 
Enviado para manifestar a vontade de Yahweh e para ser o seu próprio sinal, o profeta 

Jeremias tem toda a sua vida conformada à mensagem profética, tal que suas palavras, suas 

ações, sua vida particular, tudo é profecia. Sua mensagem é endereçada a seus contemporâneos 

e o conteúdo de seu discurso relaciona-se com os acontecimentos cotidianos e reflete a 

preocupação com o povo. Delatar o mal: a precariedade de vida imposta à sociedade, a pobreza, 

a violência (ROSSI, 2008), a opressão, a exploração, os assassinatos, desnuda a realidade vivida 

que ninguém menciona. Exceto o profeta! A realidade não lhe passou desapercebida. Jeremias 

entendeu e demonstrou que o mal que sucedia ao povo não era o resultado do destino ou da 

vontade de Yahweh, mas era consequência da ação daqueles que estavam sendo delatados, isto 

é, a casa real de Judá e todos os que entravam por suas portas (22,2). 

A atuação dos profetas foi expressiva durante a monarquia, assevera Vasconcellos e 

Silva (2009), sobretudo nos momentos de tirania. “Quanto maior a opressão, mais forte é a 

reação por parte da profecia” (VASCONCELLOS e SILVA, 2009, p. 119). Para Gunneweg 

(2005) o profetismo clássico de Israel é grande e único, pois retrata os problemas sociais da 

época no contexto da subjugação do povo pelo império babilônico. De forma que na profecia 

clássica de Jeremias, o caráter delatório recai sobre ações de opressão, sobre várias formas de 

injustiça: explorações econômicas, sentenças injustas, administrações arbitrárias e medidas 

violentas, tal como ocorria na sociedade judaica no contexto do imperialismo babilônico. 

Babilônia explorava Jerusalém/Judá e a casa real de Judá explorava seu povo, incluindo os 

estrangeiros. 

A delação do mal proferida por Jeremias destina-se especificamente a Casa real de Judá 

em Jr 22,1-5. Outrossim, não podemos deixar de mencionar que tal denúncia também recai 

sobre o império Babilônico, claramente não citado, mas que compõe o ciclo da opressão nas 

suas várias formas de injustiça. Considerando que o mal pode ser concebido como o contrário 

de se fazer o bem evocado por Yahweh na aliança davídica, o povo judeu, sofreu as 

consequências do seu próprio mal, ao desobedecer a aliança. E, principalmente, por 

desobedecer às ordens de Yahweh proferidas pelo profeta Jeremias. Yahweh criador do bem e 
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do mal (SANFORD, 2019) se revelou ao povo judeu por meio da profecia de Jeremias no 

contexto do imperialismo babilônico. 
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A REPRESENTAÇÃO DO ENTRELAÇAMENTO ENTRE O FEMININO E 

O DEMONÍACO NA LITERATURA MODERNA EM O MONGE DE 

MATTHEW GREGORY LEWIS 

 
Luana Karolyna de Macêdo Simões Mendonça1 

 

Resumo: Remontando à Idade Média tardia, a demonologia europeia marcou a atuação da Igreja 

na caça às bruxas por mais de três séculos, a qual atingiu seu ápice no período moderno. Um dos 

elementos mais presentes nos estudos demonológicos são as relações que as práticas satânicas têm 

com o feminino. O Monge, romance de 1796 de autoria de Matthew Gregory Lewis, possui um 

enredo situado na Madri do século XVII, o qual conta a história da perdição do monge Ambrósio, 

que é introduzido na prática de rituais demoníacos em uma jornada de perdição. Tomando como 

objeto de estudo tal romance, o presente artigo visa analisar como se dá a representação das 

práticas demoníacas e a ligação do feminino com a mesma na literatura do final do período 

moderno. 

 

Palavras-chave: Literatura moderna; Demonologia; Representações femininas. 

 
 

Introdução 

 
 

A Baixa Idade Média foi marcada por estudos teológicos que desenvolveram a 

demonologia, com isso, muitas crenças que eram consideradas superstições e tinham sua realidade 

física rechaçada, passaram a ser admitidas como uma ameaça, devido ao status de poder que Satã 

e seus demônios adquiriram, no qual a bruxaria passou a ser entendida como uma prática mágica 

demonológica. Feitiçaria, religião “pagã” e folclore foram os primeiros três elementos formadores 

da bruxaria europeia; a heresia cristã era o quarto (RUSSEL & ALEXANDER, 1985, p. 70). A 

heresia sempre foi vista como um perigo extremo para a Igreja e a cristandade, passando a ser 

necessário não procurar pela mesma somente em palavras, mas nos atos, em particular no 

malefício oriundo da bruxaria (BOUREAU, 2016). 

Os discursos acerca da bruxaria foram formulados de forma a associar tais práticas de 

forma quase exclusiva ao feminino, um dos documentos canônicos medievais que foram utilizados 

para formular o conceito de Sabbath, o Canon Episcopi, divulgado por cerca de 900, já descrevia 

o Diabo se utilizando de ilusões e fantasias para influenciar mulheres a acreditarem estar na 

companhia da deusa “pagã” Diana. O desenvolvimento do Sabbath no final do período medieval - 

no qual se iniciou as perseguições que alcançariam seu ápice no período moderno -, descreveu 

diversos elementos que faziam parte dessa crença, como as cavalgadas noturnas; o pacto com o 
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Diabo; o repúdio ao Cristianismo; as reuniões secretas e noturnas; a profanação da eucaristia e do 

crucifixo; a orgia; o infanticídio sacrifical; e o canibalismo (RUSSEL & ALEXANDER, 2008, p. 

70). 

Tal imaginário formado acerca da demonologia pode ser refletido nas produções desse 

imaginário, como as fontes artísticas e literárias. Ápice da caça às bruxas, o período moderno 

produziu várias fontes que refletiam representações desse imaginário, como o romance O Monge, 

escrito pelo autor inglês Matthew Gregory Lewis e publicado em 1796. A obra, que conta a 

história de perdição do monge capuchinho Ambrósio, o qual era tido como um exemplo de virtude 

e considerado um ídolo pela cristandade de Madri, mas que em uma jornada permeada pela quebra 

de votos e execução de rituais demoníacos para satisfazer seus desejos, cai em desgraça e é 

condenado pelo tribunal da Inquisição espanhola. O presente artigo visa analisar a associação da 

que a demonologia com o feminino e como isso esse imaginário se refletiu na literatura moderna, 

no qual será estudado o romance citado. 

 

O feminino na Demonologia 

 
A cultura europeia foi fortemente influenciada pela herança greco-romana, a qual sua 

literatura clássica fornece um vasto panorama acerca da bruxaria e das práticas mágicas. Em a 

Odisseia de Homero, temos o exemplo de Circe, uma figura atraente e sedutora, descrita filha do 

Sol, uma feiticeira com poderes de prever o futuro e controlar a metamorfose de humanos em 

animais, tal como ela faz com os companheiros de Odisseu, os transformando em porcos; a trágica 

Medéia de Apolônio de Rodes, que amaldiçoa o marido que a abandona; a assassina Canídia de 

Horácio, que mata suas vítimas para utilizar em seus encantamentos de amor; e Ericto de Lucano, 

uma bruxa poderosa e inescrupulosa que se utiliza dos mais vis rituais de necromancia (OGDEN, 

2004). 

O imaginário acerca figura da bruxa e a crença nas práticas mágicas associadas ao 

“paganismo” sobreviveram à cristianização do Império Romano, que se expandiu para a Europa 

durante o período medieval. A Igreja buscava censurar tais crenças, as quais, durante o primeiro 

milênio da era comum, eram consideradas como “superstições”. O esforço da Igreja em reprimir 

tais crenças indica que as enxergava como reminiscências do antigo “paganismo”, um indício do 

poder dos demônios e do Diabo sobre os homens (SCHMITT, 1997). O Canon Episcopi, 

documento de direito canônico medieval, divulgado por volta de 900, detalha algumas crenças 

populares acerca da bruxaria: 
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Algumas mulheres pecaminosas são pervertidas pelo Diabo e 

desencaminhadas por ilusões e fantasias induzidas por demônios, pelo que 

acreditam que cavalgam à noite em animais na companhia de Diana, a deusa 

pagã, e de uma horda de mulheres. Acreditam que no silêncio da noite 

percorrem distâncias enormes. Dizem obedecer às ordens de Diana e, em 

certas noites, são convocadas para servi-la. Muitas outras pessoas também 

acreditam ser isso verdade, embora seja um erro pagão crer na existência de 

qualquer outra divindade além do Deus uno. Tais fantasias são introduzidas 

nas mentes de pessoas sem fé, não por Deus, mas pelo Diabo. (RUSSEL & 

ALEXANDER, 1985, p. 68) 

 
O documento descreve então como o Diabo, ao se utilizar da figura da deusa “pagã” Diana, 

se apodera da mente das mulheres, as induzindo a tais ilusões. Negando a realidade física de tais 

crenças e seu impacto além do imaginário, o cânone não fomentava a perseguição à bruxaria, visto 

que aqueles que se enganavam com tais crenças seriam tido como hesitantes em sua fé. (RUSSEL 

& ALEXANDER, 2008). Apesar de ajudar a retardar as perseguições que ficaram conhecidas 

como caça às bruxas, o cânone fomentou a construção da ideia de que as mulheres são mais 

suscetíveis as armadilhas do Diabo, que se utilizou de uma figura feminina, a deusa Diana, para 

implementar tais ilusões na mente dessas mulheres. 

O século XIV foi permeado por mudanças que impactaram a sociedade europeia e os 

tribunais da Inquisição, que perseguiam os considerados heréticos, nos quais se buscava a heresia 

mais nos atos que nas palavras e até então tinham as superstições como irrelevantes, passaram a 

acatar uma nova imagem associada à bruxaria que acarretou no início das perseguições 

(CARDINI, 1996). Nesse contexto, o Canon Episcopi, apesar de negar a realidade física das 

crenças descritas, influenciou a posterior formação do conceito do Sabbath, os encontros noturnos 

das bruxas, nas quais suas descrições feitas pelos acusados, obtidas sob tortura e guiadas pelos 

questionamentos dos acusadores, geralmente incluíam a prática do “voo mágico”, nos quais a 

bruxa untava seu corpo com unguentos e montava bastões ou cabos de vassoura, animais ou até se 

metamorfoseando em um. Elementos que eram comuns nas descrições dos Sabbath são a renúncia 

da fé cristã e profanação de seus sacramentos, devoção ao Diabo, que se faria presente na forma 

humana ou antropomórfica, geralmente com elementos de um bode, além de banquetes, danças, 

orgias sexuais nas quais haveria cópula com os demônios, sacrifício de crianças e malefícios 

(GINZBURG, 1991). 

O historiador cultural Peter Burke, em sua obra Cultura popular na Idade Moderna 

descreve como a figura da bruxa como um exemplo da interação entre a cultura popular e erudita. 

Jacob Grimm creditava à crença nas bruxas a cultura popular, enquanto Joseph Hansen defendia, 

no final do século XIX, que tal crença teria sido formulada e divulgada pelos eruditos cristãos, a 

partir das influências clássicas e cristãs do período antigo. Para Burke, o imaginário acerca da 
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bruxa em vigor entre os séculos XVI e XVII se fundiu tanto de elementos da cultura popular 

quanto da cultura erudita, com elementos como as crenças em poderes sobrenaturais, como o “voo 

mágico” sendo advindos da cultura popular e elementos de associação com o Diabo sendo 

advindos de construções das discussões intelectuais dos teólogos cristãos (BURKE, 1978, p. 82). 

O Malleus Maleficarum, de autoria dos monges dominicanos Heinrich Kramer e James 

Sprenger, foi um dos manuais inquisitoriais mais famosos a abordar a bruxaria, sendo lançado na 

metade final da última década do século XV - considerado por muitos uma obra moderna -, se 

dedica exaustivamente a associar a bruxaria como uma prática mágica demonológica exercida de 

forma praticamente exclusiva por mulheres. No contexto de necessidade de imposição do poder 

eclesiástico no qual o manual foi produzido, as regras morais do Cristianismo precisavam ser 

perpetuadas de forma incisiva, com o controle sobre os corpos e a sexualidade sendo um ponto 

importante das mesmas, pois a sexualidade o prazer configurava pecados da carne, as 

transgressões sexuais então foram associadas a transgressões de fé, no qual as mulheres eram 

consideradas as culpadas e vítimas de punição por tal (KRAMER & SPRENGER, 2010). 

A primeira parte da obra é dedicada a expor as três condições necessárias para a prática da 

bruxaria, que seriam A Bruxa; O Diabo e a permissão do Todo Poderoso, traçando um panorama 

de como se dá a ação demoníaca. O Diabo, com a permissão de Deus - que dá o livre arbítrio de 

escolha aos homens, os quais devem resistir às tentações do mesmo -, tenta macular os homens de 

forma a impossibilitar a salvação de sua alma, se utilizando daquilo que é mais frágil para o 

homem, seu corpo, visto que sua alma é governada por Deus. O controle demoníaco se dá através 

do controle desejo sexual, no qual as mulheres seriam o agente perfeito para exercerem esse 

controle, por serem mais suscetíveis ao pecado, por serem portadoras da macula feminina de Eva. 

O pacto demoníaco seria selado através do ato sexual com demônios, no qual não se é considerado 

um ato homossexual, sendo, portanto, possível apenas para as mulheres consumarem um acordo 

com o Diabo, através dos quais elas adquiririam habilidades vis, sendo capazes de causar 

impotência nos homens, estragos nas colheitas, doenças, etc (KRAMER & SPRENGER, 2010). 

Pode-se observar através de um trecho do Malleus Maleficarum como os inquisidores 

retratam a ação da bruxaria para causar malefícios, no qual o Diabo quase sempre se utiliza da 

bruxa como seu agente: 

 

O fato é que a impotência pode ser determinada pelos poderes do diabo, seja 

através de uma bruxa por pacto com ele firmado, seja pelo próprio diabo sem 

a participação de qualquer bruxa. O diabo prefere operar por intermédio de 

bruxas e realizar tais prodígios em seu próprio proveito, ou seja, visando à 

perda das almas. (KRAMER & SPRENGER, 2010, p. 54) 
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É notável a associação da ação demoníaca através da mulher como agente, a qual seria a 

intermediária das ações do Diabo para operar os malefícios e perverter os homens, de forma a 

realizar os objetivos do Diabo de impedir a salvação das almas. O documento se utiliza das fontes 

da literatura clássica, como o exemplo da feiticeira Circe, das teorias demonolde Agostinho de 

Hipona em A Cidade de Deus, bem como os relatos do Canon Episcopi para um estágio de 

formulação de teorias demonológicas que associam às práticas mágicas a ação demoníaca no qual 

a mulher é quem as realiza. 

 
 

A Literatura e a representação em O Monge 

 

 
As fontes literárias assumiram um papel importante, especialmente nos estudos da História 

Cultural, visto que as mesmas são uma forma de expressão artística da sociedade e carregam a 

historicidade da mesma. O medievalista francês Jacques Le Goff ressalta em sua obra O 

Imaginário Medieval a importância das fontes artísticas e literárias, que são produções do 

imaginário, para a compreensão do mesmo. O imaginário então pertenceria ao campo das 

representações, as quais “englobam todas e quaisquer traduções mentais de uma realidade exterior 

percebida”, num processo que associa as representações sociais a imaginários específicos (LE 

GOFF, 1994, p. 11). 

A fonte literária a ser analisada, o romance O Monge, foi publicada em 1796, sendo de 

autoria de Matthew Gregory Lewis, um diplomata britânico educado na Christ Church, uma das 

faculdades associadas à Universidade de Oxford, que era acoplada a igreja da diocese de Oxford, 

o que garantiu a Lewis uma educação erudita e cristã, os quais formularam a sua visão de mundo 

qual ele absorveu o imaginário o qual ele representa em seu romance. 

O enredo do livro é ambientado na Madri do século XVII, contendo duas tramas paralelas 

que se interligam, sendo uma a do monge Ambrósio, que se passa num mosteiro da Ordem dos 

Capuchinhos, o qual Ambrósio vive desde a infância, no qual levou uma vida isolada e devotada a 

religião, não tendo nenhuma mácula na sua conduta por mais de trinta anos. Tido como um ídolo 

em Madri, multidões se aglomeram na Igreja dos Capuchinhos nos dias das pregações de 

Ambrósio. A jornada de ruína do monge começa quando ele descobre que um dos noviços do 

mosteiro, pelo qual ele possuía um grande apreço, era na verdade uma mulher infiltrada, situação 

que lhe coloca em extrema confusão mental (LEWIS, 2021). 

O outro enredo paralelo acompanha Lorenzo de Medina, um jovem nobre que se enamora 

de uma jovem de origem humilde, Antonia, prometendo interceder em favor de uma causa 
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familiar para a mesma, visto que ele tinha proximidade com Rámon de las Cisternas, o marquês 

que a família da moça precisava entrar em contato. Rámon é introduzido na narrativa enquanto 

buscar se contatar com Agnes de Medina, a irmã de Lorenzo, uma freira que aderiu a vida no 

convento devido à pressão familiar, com a qual ele tinha um caso (LEWIS, 2021). 

Ambrósio, ao receber as freiras do convento de Santa Clara para se confessar, dentre as 

quais Agnes estava inclusa, descobre as correspondências da mesma com Rámon, e ignorando os 

apelos da mesma por misericórdia, pois a punição para tal transgressão seria fatal, ele a denuncia 

para a Madre superiora. O frei, que agiu de forma tão incisiva para com a quebra de votos de 

Agnes, viria a cometer a mesma transgressão, após seu colega noviço, Rosário, se revelar uma 

mulher chamada Matilda e confessar sua paixão por Ambrósio, revelando todo um plano 

elaborado para se infiltrar no mosteiro e conquistá-lo, o que incluía ter enviado para ele uma 

pintura que representava a Virgem Maria - da qual Ambrósio era extremamente devoto - com as 

suas feições. A trama, num momento inicial, mostra como Matilda, uma mulher educada e nobre, 

se articula para despertar os desejos de Ambrósio e convencê-lo a quebrar seus votos (LEWIS, 

2021). 

No enredo de Rámon de las Cisternas, ele se encontra, após visitar um Castelo, 

atormentado por uma assombração conhecida como A Freira Sangrenta, um espírito demoníaco 

que não consegue encontrar repouso, pois em vida abandonou o convento do qual fazia parte, 

blasfemou contra a religião cristã, quebrou seus votos e cometeu assassinato. Rámon só se livra do 

espírito através da ajuda de um Exorcista, que executa um ritual com referências a elementos da 

magia cerimonial, como o uso de um círculo de proteção, crucifixos, crânios e ossos, de forma a 

evocar o espírito e fazê-lo obedecer às suas vontades (BETHENCOURT, 2004, p. 179-181). 

A assombração, que é um espírito que serve ao Diabo, somente concorda em cessar o 

tormento que impunha a Rámon se intercederem por sua alma, dando um funeral cristão aos seus 

restos mortais e rezando trinta missas em seu nome. Através do enredo da Freira Sangrenta, vemos 

a representação de uma figura feminina que cedeu ao pecado tanto associado às mulheres na 

literatura demonológica, a luxúria, além de ter se tornado um espírito associado ao demônio, que 

só pôde encontrar o descanso através da intercessão por meio da salvação divina. O Exorcista, que 

era um praticante de magia, possuía uma maldição que inspirava repugnância em quem o olhasse, 

mesmo que empregasse suas práticas para interceder em nome de uma vítima de um espírito 

demoníaco. 

Ademais dos elementos de magia cerimonial, vemos elementos de evocação demoníaca no 

enredo de Ambrósio, no qual a personagem Matilda realiza um ritual descrito com elementos 

típicos da evocação de espíritos demoníacos, tais como execução em cemitérios, utilizando partes 
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de cadáveres. Ambrósio, que num momento inicial condena veementemente as práticas de 

bruxaria de Matilda, é convencido por ela a participar de um de seus rituais, para que ele pudesse 

obter a mulher que era o seu novo objeto de desejo, a inocente e recatada Antonia, que recusara 

suas investidas pois estava enamorada de seu pretendente Lorenzo de Medina (LEWIS, 2021). 

Ambrósio então é introduzido na prática de rituais demoníacos através de Matilda, no qual eles 

executam um ritual para evocar Lúcifer: 

 
A nuvem se dispersou e ele viu surgir a criatura mais bonita que a 

imaginação poderia criar. A aparência era de um jovem de uns dezoito anos, 

cujo corpo e rosto possuíam uma perfeição sem igual. Ele estava 

completamente nu: uma estrela radiante brilhava na testa, duas asas 

vermelhas surgiam dos ombros e seus cachos sedosos estavam presos por 

uma faixa de fogo. Seu corpo resplandecia com uma aura deslumbrante. 

(LEWIS, 2021, p.184) 

 

Nessa aparição de Lúcifer, na qual ele atende o desejo de Ambrósio, entregando um 

amuleto mágico ao mesmo, sua aparência é descrita com trejeitos angelicais, na qual Ambrósio se 

espanta com sua beleza, visto que não esperava que um demônio tivesse uma aparência bela. Os 

elementos descritos no ritual como o fogo e o enxofre utilizado na evocação, são também 

elementos comuns citados como meios privilegiados na prática de evocação demoníaca 

(BETHENCOURT, 2004). Após utilizar de meios mágicos demoníacos para conseguir estuprar 

Antonia, Ambrósio tem um acesso de fúria ao perceber seus atos, no qual ele culpa a mesma por 

ser a responsável por induzir o mesmo a cometer tais atos: 

 
Você ficará aqui, testemunhará meu sofrimento, saberá o que é morrer de 

medo e de tristeza e dar o último suspiro entre blasfêmias e maldições! E a 

quem devo agradecer tudo isto? Quem foi que me induziu a cometer estas 

barbaridades, que estremeço só de lembrar? Bruxa maligna! Não foi a sua 

beleza? Não é verdade que afundou minha alma na degradação humana? 

(LEWIS, 2021, p. 255) 

 
Tais atos marcam a degradação final na jornada de Ambrósio, visto que suas transgressões 

são descobertas e ele é capturado pelo tribunal da Inquisição espanhola, no qual ele foi condenado 

a ser queimado na fogueira. Enquanto estava confinado na prisão, Matilda o convence a realizar 

uma segunda evocação a Lúcifer, para que ele consiga um meio de escapar da execução através de 

um acordo com o demônio, no qual ele teria que oferecer a sua alma para obter tal favor. Tal é 

descrita a segunda aparição de Lúcifer: 
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Lúcifer apareceu na sua frente uma segunda vez. Mas ele não se parecia em 

nada com aquele evocado por Matilda; na ocasião, tinha adotado a forma de 

um serafim para enganar Ambrósio. Agora, surgia com toda a feiura que 

havia adquirido desde a sua queda no paraíso: suas pernas e braços 

machucados carregavam as cicatrizes dos raios lançados pelo Todo 

Poderoso; manchas escuras se espalhavam por toda a sua forma gigantesca; 

suas mãos e pés eram dotados de grandes garras. (LEWIS, 2021, p. 286) 

 

A segunda aparição apresenta um Lúcifer animalizado, bestial, o qual mostra sua natureza 

cruel e traiçoeira, na qual ele engana Ambrósio num acordo que o libertaria em troca de sua alma, 

contudo, após retirar o mesmo da prisão, ele revela que Matilda era uma de suas servas, a qual ele 

emprestou uma aparência idêntica da Virgem Maria e a enviou até Ambrósio, para que ela pudesse 

perverter a conduta do monge. Lúcifer revela que o acordo entre eles era apenas para tirar 

Ambrósio da prisão, matando-o logo em seguida, após cumprir o prometido. O Diabo é 

representado como um ser maligno, que trabalha para impossibilitar a salvação de almas e que 

utiliza agentes femininos para realizar o seu trabalho de perversão. 

 
 

Considerações 

 
A obra literária, de autoria de um homem erudito, que recebeu uma educação cristã, 

representa elementos da demonologia moderna de forma a reproduzir os discursos   cristãos, no 

qual Lúcifer utiliza agentes femininos, pelo seu potencial de suscitar a luxúria nos homens, para 

realizar o trabalho de perversão, como pode-se ver através da jornada de ruína de Ambrósio, 

permeada pela influência de Matilda, bem como o tormento causado pelo espírito demoníaco da 

Freira Sangrenta para com Rámon de las Cisternas. 

O Diabo, então, age de forma conspiratória e traiçoeira, em uma trama contra a 

cristandade, na qual ele se dedicou a corromper os cristãos virtuosos, como o ídolo da cristandade 

de Madri, de forma a abalar as estruturas da comunidade cristã. Dentre as aparições de Lúcifer, há 

uma transição entre a primeira aparição, que representa o Lúcifer construído pela cultura popular, 

no qual ele possui a forma de um belo serafim e não demonstra ser de grande perigo, para o 

Lúcifer animalizado e bestial que foi construído pelos eruditos cristãos e propagado na Idade 

Média Tardia, o qual representaria a maior ameaça para cristandade. 
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O DIABO NA LITERATURA FANTÁSTICA 

 
Lara Ozaniqui Colar 

 
 

Resumo: Figura caótica e complexa, o Diabo nem sempre foi visto assim. Em período posterior 

à Idade Média, era visto apenas como um anjo expulso do paraíso, ainda não tinha as 

características as quais o associamos nos dias atuais. Com o passar do tempo (e algumas 

intervenções de Santo Agostinho) ele torna-se cada vez mais grotesco e medonho, 

principalmente quando consideramos os séculos XI e XII. Como sabe-se, o personagem é 

empregado em literaturas fantásticas como os contos de fadas dos Irmãos Grimm e narrativas 

do mestre do horror Edgar Allan Poe. Nos contos de fadas sua aparência é mais sutil, enquanto 

em contos como os de Poe, sua aparência grotesca impera. Outra característica demoníaca 

também presente em Poe e em alguns contos feéricos é o riso, o diabo pertencente ao âmbito 

da sátira. 

 
 

Palavras-chave: Diabo; Literatura fantástica; Grotesco. 

 
 

A presença do diabo nas narrativas grotescas e fantásticas 

 

 
Um personagem notavelmente presente nos contos de fadas dos Irmãos Grimm e nas 

narrativas de Edgar A. Poe é o diabo. Ele aparece em narrativas como “Silêncio – uma fábula”, 

“Nunca aposte sua cabeça com o Diabo”, “Duque de L’Omelette” e o “Diabo no campanário”, 

e em Grimm em “A donzela sem mãos”, “o Diabo e sua avó”, “Dona Trude” e “Os três cabelos 

de ouro do Diabo”. A figura possui papel central no desempenhar do malefício e do grotesco 

assim como a bruxa: “[...] as características atribuídas a um demônio também podiam ser 

atribuídas a uma bruxa” (ALEXANDER E RUSSELL, 2019, p. 39). 

Parte das narrativas maravilhosas, a maleficência, muitas vezes, evoca o incomodo e a 

aversão do leitor através de seu grotesco. Referente às aparições do diabo nesta literatura para 

crianças, além da obra dos Irmãos Grimm, ressaltamos também a sua aparição em “o Moinho 

do Diabo” de Hans Christian Andersen, estória em que o demônio faz um pacto com um pobre 

moleiro, em uma intertextualidade com a obra “Fausto” do alemão Goethe. Essas aparições de 

Lúcifer na literatura mundial têm destaque, previamente aos contos infantis, em obras-primas 

como “A Divina Comédia” de 1321 de Dante Alighieri e “O Paraíso Perdido” de John Milton, 

publicado em 1667. 

É claro que ele surge, inicialmente, em um contexto religioso, mas aos poucos vai 

migrando para outros gêneros narrativos. Inicialmente, Lúcifer era apenas um anjo expulso do 

paraíso, mas ainda não tinha as características as quais o associamos atualmente, de acordo com 



O DIABO NA LITERATURA FANTÁSTICA | Lara Ozaniqui Colar 

182 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

Delumeau (2019, p. 354): “[...] uma de suas mais antigas figurações, nas paredes da igreja de 

Baouit no Egito (século VI), o representa sob os traços de um anjo, decaído, sem dúvida, e com 

unhas recurvas, mas sem feiura e com um sorriso um pouco irônico”. Com o passar do tempo 

(e algumas intervenções de Santo Agostinho) ele torna-se cada vez mais grotesco e medonho, 

principalmente quando consideramos os séculos XI e XII (Delumeau, 2019, p. 354). Assim 

como Delumeau, Eco (2007, p.92) também faz semelhante contribuição ao mencionar: “[...] é 

somente a partir do século XI que ele começa a aparecer como um monstro dotado de cauda, 

orelhas animalescas, barbicha caprina, artelhos, patas e chifres, adquirindo também asas de 

morcego”. 

Assim como a aparência da bruxa má, o bem era sinônimo de beleza e aqueles que não 

se enquadravam nesse âmbito eram vistos como parte maleficente. Desta forma, não foi 

diferente com o diabo, ele passa a ter chifres, semelhante a um bode, inspirado no deus Pã da 

mitologia e a cor negra, o oposto da luz, ou seja, daquilo que seria associado ao bem. Até mesmo 

a cultura chinesa contribuiu para o imaginário cristão pois “[...] enviou assim ao Ocidente 

hordas de diabos com asas de morcego e seios de mulher. Exportou dragões de asas 

membranosas, gigantes de grandes orelhas e com um único chifre na testa” (DELUMEAU, 

2019, p. 358). O curioso é que a própria Igreja dera um poder imaginável a essa figura, e que 

sua aparência grotesca e poder perpetuaria por centenas de anos, até os dias atuais. 

Ainda seguindo esse preceito de criação mística referente ao contraste do divino e do 

perverso, surgem mais elementos fantásticos e grotescos ligados à natureza, com certa 

proximidade mítica da bruxa má, todos coexistindo neste universo grotesco paralelo dos contos 

de fadas. Dentre eles estão: 

“[...] os duendes, gnomos, fadas, trolls, kobolds ou outros espíritos menores 

do folclore nórdico. Podiam ser amistosos, malévolos ou travessos. Em sua 

origem, eram espíritos da natureza, mas o cristianismo não podia admitir a 

existência de outras entidades espirituais além de Deus, dos anjos e demônios” 

(ALEXANDER; RUSSEL, 2019, p. 69). 

 

Em termos caricatos (e diabólicos), ligados a esses personagens temos, dentre os 

exemplos, Rumpelstichen. Os Irmãos Grimm o descrevem como: “um gnomo muito atrevido”. 

Possui características demoníacas, como certas características mágicas (transformar palha em 

ouro) e interesses próprios que culminam em um pacto com a protagonista. É pertencente ao 

folclore nórdico e classificado pelos Irmãos no conto como um gnomo, mas devido a suas 

peculiaridades, poderia ser classificado como uma espécie de demônio que serve ao diabo, pois 

a Rainha, ao pronunciar seu nome faz com que ele exclame, pouco antes de rasgar a si próprio 
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e desaparecer: “Foi o diabo que ensinou! – gritou o anão furioso. – Foi o diabo que ensinou!” 

(GRIMM, 2013, p. 296). 

A figura da bruxa nos contos infantis, personificação do mal e muitas vezes do diabo 

pode se tornar, em certo ponto, banal, e seu grotesco torna-se comum, componente íntimo deste 

mundo paralelo dos contos maravilhosos infantis. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, 

o demônio, nos contos “Os três cabelos de ouro do Diabo” e “o Diabo e sua avó”, de Grimm, 

apesar de sua significação bíblica enraizada em elementos assustadores e malévolos, parece não 

assustar tanto os protagonistas, quanto nos contos de Edgar A. Poe que analisamos. Nos contos 

de fadas, geralmente, sua aparência é mais suavizada, por assim dizer, devido a seu fundo 

popular. Para Delumeau (2019): 

“O diabo popular pode ser também um personagem familiar, humano, muito 

menos temível do que assegura a Igreja e isso é tão verdade que se chega bem 

facilmente a enganá-lo. Assim ele aparece em inúmeros contos campestres” 

(DELUMEAU, 2019, p. 369). 

 

No conto “Os três cabelos de ouro do Diabo”, o personagem é pouco descrito na obra 

infantil, não é muito explorado, é visto como um desafio proposto para o protagonista obter seu 

final feliz, esse percalço deve ser superado através da saga do jovem (trazer três fios de ouro ao 

rei) para obter seu prêmio final (se tornar rei e se casar com a princesa). Parece não ter a forma 

grotesca descrita nas obras medievais, pois seus cabelos são sublimes (dourados), 

apresentando-se como alguém loiro. Já em “A donzela sem mãos”, o diabo é um pouco mais 

explorado, possui várias aparições na narrativa, é responsável pelas várias peripécias que 

acontecem no conto, inclusive o pacto que culmina no triste fato que nomeia o conto, da linda 

e bondosa jovem ter suas mãos cortadas pelo próprio pai, em uma tentativa de os livrar do mal 

que os assolava (o próprio demônio): 

 

“- Corta-lhe as mãos, do contrário não poderei levá-la. 

O pai, horrorizado, queixou-se: 

- Como poderei cortar as mãos à minha própria filha? 

O demônio, então, ameaçou-o, dizendo: 
- Se não o fizeres, tu serás meu e eu te levarei comigo! 
O moleiro, acabrunhado, prometeu obedecer-lhe. Foi ter com a filha e disse: 

- Querida filha, o diabo ameaçou levar-me se eu não cortar tuas mãos; 

dominado pelo medo, prometi fazê-lo. Ajuda-me nesta minha angústia e 

perdoa-me todo o mal que te faço. 

- Querido pai, - respondeu a jovem, - sou vossa filha, podeis fazer de mim o 

que quiserdes. 

Estendeu-lhes as mãos, deixando que as cortasse.” 
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(A moça sem mãos, Grimmstories. Disponível em: 

<https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/a_donzela_sem_maos>. 

Acesso em 02/01/2020) 

 
 

Já em “O Diabo e sua avó”, logo no início da narrativa, ele já aparece como um ser 

fantástico e aparentemente grotesco, como um dragão que fez um pacto de sete anos com três 

personagens desertores. Acontece que esse ser assustador amedronta dois dos personagens 

principais, mas não o terceiro, responsável por sua derrota. Um outro exemplo de grotesqueria 

acima do comum encontrado nos contos de fadas analisados, por assim dizer, seria o conto de 

“Dona Trude” (Frau Trude), dos Irmãos Grimm, onde a menina desobediente enxerga o 

“demônio com uma cabeça flamejante”, ou seja, a bruxa Trude sem disfarces, que após isso 

cruelmente a transforma em lenha, sem final feliz algum para as criancinhas. Temos aqui mais 

um caso da antiga associação do arquétipo da bruxa com o demônio, e o encerramento maléfico 

(e infeliz) do conto permanece, mesmo após sucessivas alterações de Wilhelm Grimm, como 

forma de moral e ensinamento ao seu público-alvo infantil (obedeça sempre aos seus pais). 

Enquanto em Poe, dentre suas aparições, o tinhoso surge não apenas com atitudes 

grotescas como realçamos nos contos de fadas, mas certas vezes também com características 

físicas que remetem a toda sua grotesqueria. Em “Nunca aposte sua cabeça com o diabo”, ele é 

um velho manco; em “O Duque de L’Omelette, seu grotesco é mais suavizado, pois ele é um 

nobre que vive em uma ambientação vislumbrante, porém ainda sabotador; e em “O Diabo no 

campanário”, ao descer o vale, como em uma espécie de rebaixamento grotesco (figura 

decaída), ele aparece com uma das descrições mais grotescas que já vimos até então. Abaixo a 

passagem de Poe: 

“Sua pele era escura, o nariz recurvo, olhos redondos, boca larga. Vivia 

rindo, de orelha a orelha. Pelo menos, dava essa impressão. Bigode, barba. E 

nada mais se podia ver no seu rosto. Cabelos encaracolados. 

Vestia um terno apertado, com cauda negra de pinguim. Sapatilhas achatadas. 

Para dizer a verdade, apesar do riso, o tal sujeito tinha um rosto sinistro” 

(POE, 2005, p. 127). 
 

Essa passagem, em particular, de Edgar Allan Poe, nos rememora a obra da “História 

do medo no Ocidente”, de Jean Delumeau, na página 363, quando o autor nos recorda de uma 

antiga peça de teatro alemão de 1539, no tocante à descrição de Satã, ao ser evocado pelo Papa 

Pammachius e o seu conselheiro Pofírio. Além deste trecho pertencer ao domínio das raízes 

grotescas germânicas, extraordinariamente, evidencia uma das fontes até então desconhecidas 

de Poe, pois possui várias similaridades com o trecho acima: 

http://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/a_donzela_sem_maos


O DIABO NA LITERATURA FANTÁSTICA | Lara Ozaniqui Colar 

185 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

Ele tem grandes chifres, seus cabelos são todos eriçados, seu rosto é 

horrendo, seus olhos são redondos e flamejantes, seu nariz é comprido, 

torto e recurvo, sua boca, desmesuradamente grande, inspira horror e 

pavor, seu corpo é inteiramente negro (DELUMEAU, 2019, p. 363). 

 

Outra característica demoníaca presente em Poe, perceptível em algumas passagens dos 

contos de Grimm, é o riso, o diabo pertencente ao âmbito do cômico, da sátira, muitas vezes 

utilizado como parte da conhecida ironia do autor, consoante ao trecho acima apresentado 

(“vivia rindo”). Segundo Ferraz (2007): “[...] durante toda a Idade Média o riso foi atribuído ao 

Diabo, como sendo este o pai da mentira, pai do riso” (p. 227). Ou seja, temos aqui, neste 

capítulo, ao falar sobre o diabo e seu papel nas narrativas, fortemente a presença da outra face 

do grotesco, a da comicidade. 

Em seu estudo sobre a história do riso, Minois (2003, p. 111) nos traz o conceito que o 

riso, inicialmente, não era bem aceito pelo cristianismo. Justifica trazendo como argumento que 

durante a criação do mundo, Deus, em toda sua perfeição e sabedoria, não rira, pois, o riso 

muitas vezes é caracterizado como pertencente ao âmbito do instável, do duvidoso, do 

imperfeito e do sátiro, elementos atribuídos ao diabo na Idade Média. 

De acordo com Minois a risada esteve ligada à “decadência humana” durante muitos 

séculos, e “[...] até o século IX, tudo se limita ao grotesco, com grande liberdade cômica” (2003, 

p. 144). Então, nesse ponto, é importante salientar que não temos somente o personagem 

diabólico (diabo) como parte de um grotesco, mas muitas vezes o próprio riso na Literatura já 

o evoca, trazendo a instabilidade e o caos. 

Para Gabriel (2017, p. 133), segundo ideais do cristianismo, explicitadas por Santo 

Agostinho, o pior tipo de mal não seriam aqueles de “ordem material, natural ou psicológica”, 

mas o “mal moral”. Esse tipo, relacionado à queda do diabo, o declínio tanto diabólico quanto 

humano, seria facilmente encontrado em personagens construídos por Poe, como em 

“Metzengerstein”, “O Duque de L’Omelette” e “Bon-Bon”. 

Em “O Diabo no campanário”, o tinhoso, de aparência grotesca (explicitada acima), 

desce o morro em um vilarejo tipicamente semelhante aos medievais descritos nos contos de 

fadas, em meio aos vales. Ferraz (2007, p. 226) nos recorda que a “[...] presença dos montes, 

montanhas e redemoinho marca quase sempre a presença do sagrado, seja ele positivo ou 

negativo. Lembramos que na Bíblia Deus aparece sempre em montanhas e, no Livro de Jó, ao 

ser questionado sobre sua justiça, enfurecido, responde a Jó do meio de um redemoinho”. 

Tanto em “Os três cabelos de ouro do Diabo” e “O Diabo e sua avó” dos Irmãos Grimm, 

quanto em “O Duque de L’Omelette” de Edgar Allan Poe, o demônio é enganado. Quanto ao 
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fato de o rei das artimanhas ser alvo de peripécias humana, Gabriel (2017, p. 138) menciona 

que em Poe o diabo é caracteristicamente “[...] poderoso, no entanto frívolo e picaresco” e seria 

baseado “[...] nos contos folclóricos em que o diabo é vencido pela astúcia humana”, ou seja, a 

sua fonte seria também o berço dos contos coletados pelos Irmãos Grimm, a do folclore. 

Em “Os três cabelos de ouro do Diabo” dos Grimm, o tinhoso é traído e enganado pela 

fada que o serve em algumas versões, já em outras como a organizada por Sandroni (2017), que 

citamos abaixo, é a avó que, com pena do jovem protagonista, acaba ajudando o moço a obter 

os fios de cabelo do neto e mais algumas respostas que precisaria obter: 

Tendo arrancado os três cabelos de ouro e obtido resposta para as três 

perguntas, a avó deixou o velho Satanás dormir sossegado até a manhã do dia 

seguinte. 

Assim que ele saiu de casa, a velha tirou a formiga das dobras de sua saia, 

devolvendo-lhe o aspecto humano. 

— Aqui tens os três cabelos de ouro — disse —, e certamente ouviste as 

respostas do Diabo às tuas três perguntas (SANDRONI, 2017, p. 533) 

 

Semelhante à algumas versões do conto de “Os três cabelos de ouro do Diabo”, em “O 

Diabo e sua avó” novamente o ingênuo demônio é enganado por sua avó, que se compadece de 

um dos protagonistas e o ajuda a adivinhar o enigma do tinhoso. Fatos como esses, do diabo 

ser enganado pela avó, demonstra ainda mais a fluidez das narrativas orais e os momentos nos 

quais elas se permeavam e originavam uma, duas ou mais versões, germinando várias outras 

fontes e estórias ao longo dos anos com certa similaridade, como no caso desses contos 

registrados pelos Grimm. 

Mesmo em “A moça sem mãos”, ele vem buscar a protagonista após ter feito o pacto 

com seu pai em troca de riquezas, e em todas as vezes encontra algum percalço tramado pela 

moça ou seu pai e não consegue a levar. Ele também tenta forjar e atrapalhar a vida da 

personagem quando se torna rainha, mas acaba sendo vencido pelo bem e o final feliz digno de 

todo conto de fadas. Já no texto de Poe, o Duque, amedrontado e vendo que não tinha muitas 

saídas, propõe um jogo de baralhos com satanás, esse último acaba perdendo a jogada e 

consequentemente, a alma do homem. Ou seja, notamos que a besta geralmente pode ser vítima 

de trapalhadas e enganações humanas, indicando que o próprio mestre das artimanhas ensinara 

bem a seus aprendizes (humanidade), tão bem que ele mesmo acaba caindo nelas. 

Outra informação relevante quanto a figura demoníaca é a de Minois (2003), ao dizer 

que a Idade Média, tão fértil para o cultivo dos contos maravilhosos e fábulas, em especial no 

século XIII, faz com que “[...] os diabos das fábulas, dos mistérios e das diabruras” pareçam 

“espantalhos para assustar criancinhas”, ou seja, logo no século XIII percebemos a tendência 
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dessas estórias estarem sendo voltadas ao público infantil, assim como, séculos após, no século 

XVIII, ao serem redigidas por Grimm em sua obra. Conclui-se que logo no contexto medieval 

elas são incorporadas à oralidade como forma de trazer certo temor ligado aos valores éticos e 

morais da época, já dando ênfase ao público infantil. 

Delumeau também acrescenta que, além da oralidade, a figura do diabo, e de sua serva, 

a bruxa, na Idade Média, também ficaram ainda mais conhecidas pela contribuição da imprensa. 

O autor estima que cerca de 30 a 50 mil exemplares do livro “O martelo das feiticeiras” foram 

colocados em circulação na Europa entre os anos de 1486 e 1621. E, na tenebrosa Alemanha, 

como tem-se visto, um dos países em que o grotesco foi mais difundido e aceito ao longo da 

história, somente a obra nacional o “Teatro dos diabos”, realizada em três edições por um autor 

desconhecido, teve 77 livros de demonologia, sem contar que “[...] um mínimo de 231.600 

exemplares de obras relativas ao mundo demoníaco foi lançado no mercado alemão na segunda 

metade do século XVI” (DELUMEAU, 2019, p. 365). 

E o riso diabólico na Idade Média? Considera-se, também, que o período medieval não 

dera tanto espaço ao riso devido às terríveis doenças que assolavam a população, entre elas, a 

temida peste negra, também tema de um dos contos mais célebres de Poe em “A máscara da 

morte rubra”. Nessa época, o riso torna-se macabro, relacionado à morte e ao apocalipse, uma 

espécie de confronto a um mal que de certa forma já se instalara, e, para Minois (2003, p. 249) 

“o riso é, então, um riso de medo”. 

Em suma, o caos e medo tão difundidos nos anos medievais estão relacionados à 

concepção do Armagedom. A risada grotesca apocalítica faz com que o demônio, aliado da 

bruxa, seja um dos motivos de tanta desgraça: “[...] a farsa, o mistério e a demonologia reúnem- 

se em uma celebração do diabo, da loucura e da morte, em que o grotesco encontra o sublime 

e a angústia explode de rir” (MINOIS, 2003, p. 252). 

 
Considerações 

 

Em conclusão, apesar da concepção grotesca amedrontar a Idade Média, temos certa 

impressão de que o grotesco, dentre todas as suas variações e hibridizações, encontra acolhida 

no Romantismo, sejam elas risíveis ou não. Minois, ao abordar o interesse do alemão Hegel 

pelo elemento, por exemplo, sintetiza o elemento como: 

[...] a antidialética, é o choque indefinido e perpétuo da tese e da antítese que 

jamais chega à síntese, que fica suspenso na indefinição inquieta. Mistura de 

contrários, deslocação, perpetuação de contrastes, o grotesco é o contrapé da 

lógica. Trata-se, portanto, de um fenômeno intrigante, irritante, sem dúvida 
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mal e não necessariamente risível: ‘A imaginação [no grotesco] só se afirma 

por distorções’ (MINOIS, 2003, p. 513). 
 

Assim, de longe, o grotesco permanece a nos observar, esperando o tempo e momento 

certo de manifestar-se, lugar onde “o diabo é ridente, zombador, eternamente distante de si 

mesmo, para isso foi criado. Sempre ‘ao lado de suas pompas’, ele ri de forma idiota, maldosa; 

ri dele mesmo e do mundo [...]” (MINOIS, 2003, p. 631). 
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ROTEIRO DE UM BRASIL INFERNAL: MANIFESTAÇÕES 

DEMONÍACAS E SOBRENATURAIS NAS CRÔNICAS DO BRASIL 

HOLANDÊS (1630-1654) 
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Izabela Pereira de Lima2 

 
Resumo: A história do período colonial é um campo que vêm sendo explorado anos após anos, 

novas pesquisas, seja na história ou na arqueologia, trazem novas informações acerca da 

sociedade colonial e suas múltiplas camadas, contudo, ainda existe pequenas “ilhas” a serem 

exploradas neste imenso oceano da história. Chamamos de “ilhas”, temas pontuais que muitas 

vezes ficam isolados, esquecidos dentro das pesquisas de determinado período cronológico. No 

Caso do presente trabalho, nosso período cronológico se limita a 24 anos de uma conturbada 

ocupação no Nordeste do Brasil, no qual ficou registrado nos anais da história como a Brasil 

neerlandês. Quase três décadas, que vêm gerando anos após anos dezenas de trabalhos, porém 

alguns aspectos sociais do período não sequer são mencionados, como a história do medo, da 

magia e bruxaria entre outros temas. Por essa razão esse presente ensaio convida os leitores a 

desbravarem alguns destes aspectos. 

 

 
Palavras-chaves: Brasil Neerlandês; Magia; Demonologia; Crônicas; Arqueologia histórica; 

História do Medo. 

 

 
Confesso, perante todos, que não nasci mestre, e que essa ciência não foi 

inventada pelo meu próprio gênio, mas, sim, houve todo um aprendizado por 

intermédio de outras pessoas (...) 

 

Capítulo I de “A magia sagrada de Abramelin, o mago” (1610) 

 

Voltemo-nos, porém, às almas do outro mundo, para concluímos, com o que 

ainda neste particular se encontra entre as superstições e crendices populares. 

 

Pereira da Costa, Folk-lore pernambucano (2004) 

 

Por uma história do medo e do sobrenatural do Brasil Neerlandês: Uma introdução 

Em todos os períodos da humanidade, o medo foi um fator presente no âmago dos 

antepassado da humanidade, temores que para alguns pesquisadores, podem ter sido passados 

até mesmo na herança genética, como o medo do escuro. 
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Porém, o medo do sobrenatural é uma presença inquestionável em todas as culturas 

conhecidas e, é bastante improvável que existiu alguma que não tenha mitos, lendas ou tradições 

acerca de deidades benéficas ou maléficas ou agentes do outros planos além do material. 

Ao ver os estudos de Ginzberg (2012), Clack (2006), Delumeau (2009) estudiosos 

consagrados não só no que se refere a reflexão da presença de personas ligadas a magia e 

bruxaria desde a idade média até Europa moderna, como do medo e seus agentes dentro dos 

grupos sociais daquelas sociedades heterogenias. 

Aspectos como a demonologia, a magia e a bruxaria se tornam assunto não só dos 

interesses eclesiásticos e intelectuais como da grande massa, entre os séculos XVI e XVII, 

teremos uma expansão editorial de livros considerados “heréticos ou perigosos”, muitos vindo 

do norte da Europa e se espalhando para todos os reinos como mostra Bethencourt (2004) ao 

usar Portugal quinhentista como exemplo. 

Contudo ao imaginar esses temas na terra Brasilis, logicamente o nome de Laura de Souza 

e Mello vêm à cabeça, com duas obras principais acerca do tema, que abrange boa parte do 

período colonial, contudo, ao leitor atento percebe algo estranho, uma ausência que causa certa 

curiosidade, pois não vai estar somente nesta autora, mas em diversos outros, inclusive ligado 

ao tema aqui abordado e que se cristaliza em uma pergunta: Não existia agentes do medo 

sobrenatural e também agente ligados ao conhecimento hermético e magico no Brasil 

Neerlandês? 

O domínio batavo durou 24 anos no Nordeste do Brasil, para muitos, é um período ínfimo, 

contudo do ponto de vista cultural, bastante avançado, no qual não só houve trocas, como foram 

registrados presenças e costumes (MELLO, 1987). Partindo de um ponto diferente de Mello 

(2008) no qual ele  demostra o sobrenatural, em especial do lado  português, como uma 

ferramenta de justificativa da “guerra justa”, no qual santos e outras manifestações divinas 

apareciam contra os “hereges” invasores, os presentes autores devem seguir por um lado oposto. 

O mal é uma presença vivida nas crônicas daquele período, não só em visagens ou 

manifestações raras, ao ler as fontes percebesse que os medos e as entidades viajaram e 

aportaram junto com os colonos nas novas terras e se somavam a novos e desconhecidos 

terrores que assombravam não só o imaginário da sociedade como o cotidiano aponto que a 

qualquer momento, algum presságio celestial ou infernal traria as notícias de uma eminente 

catástrofe. 

Esse trabalho é o acúmulo de anos de pesquisas dentro das diversas fontes não só do 

domínio neerlandês no nordeste do Brasil, como de obras posteriores e apontamento de 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. A missão deste breve texto é ser um convite 
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para conhecer mais um aspecto deste momento histórico que demostra possuir aspectos que são 

desconhecidos para o público de modo geral. 

 

Vivendo com demônios: Relatos acerca do demônio na comunidade europeia 

Assim que as velas foram hasteadas, que os homens do mar e da guerra se posicionaram 

dentro das embarcações, que as belonaves começaram a singrar dos seus portos as novas 

conquistas, dentro delas haviam embarcado também todos os medos e temores sobrenaturais 

que viam do norte do velho mundo, nem de longe as crônicas que descrevem as viagens nos 

navios são leves e agradáveis, a morte, os castigos físicos e até mesmo aparições e 

manifestações eram relatadas. 

Johan Nieuhof (1981, pp. 22-25), funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, em 

seu livro “Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil”, descreve essas aparições desde 

sua partida dos Países Baixos ao sua chegada ao nordeste do Brasil. No início de sua crônica, o 

autor, já descreve dois fatos: um evento natural que era ligado aos presságios de tempestades, 

contudo pelo desconhecimento do fenômeno em si, era considerado um aviso sobrenatural, que 

era o “fogo de Santelmo”. O segundo caso é sobre os corpos jogados ao mar, no qual existia a 

crença que todos os mortos atirados as ondas ficavam com a cabeça voltada ao oriente. 

O mal estava em todos os lugares, em especial nos lugares nos quais os calvinistas viam 

como inimigos. Um bom exemplo disso se encontra nas atas da igreja Cristã Católica 

Apostólica Reformada, redigidas entre 1636 e 1648, possui os mais diversos relatos pela visão 

eclesiástica calvinista da sociedade da época. Entre os diversos delitos, por eles enumerados e 

discutidos um chama a atenção, na ata de 5 de janeiro de 1638, no qual uma assembleia clássical 

foi reunida para debater medidas acerca de alguns “agravantes”, na quinta sessão realizada na 

tarde daquele dia, um agravante especial foi mencionado. 

A comissão da Paraíba relata o “excesso” de liberdade que os “papistas”, isso é, os 

católicos, tinham em erguer novos templos e fazer suas procissões e para provocar mais 

indignação, segundo os denunciantes, para promover a adoração aos ídolos e aos pecados além 

de confusão entre os protestantes: “Entre outras coisas fincam um poste com uma bandeira no 

topo, dando-se um prêmio ao que tirar.” (SCHALKWIJK, 1993. p. 169). Aqui temos uma das 

primeiras descrições de um brincadeira até hoje famosa no Brasil: O pau de sebo e sua 

demonização, como um meio para desviar o caminho dos “bons cristãos”. 

Porém, não só no meio religioso as questões além da natureza humana eram discutidas, 

na grande massa que vinha das diversas áreas do velho mundo, em especial da região Norte, as 
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superstições e crenças no sobrenatural eram tão vividas quantos as batalhas travadas entre as 

grandes potências tendo como palco o nordeste do Brasil. 

As camadas heterógenas da sociedade colonial daquele período eram bastante complexas, 

dívidas em grupos ligados por suas localidades de origem, suas convicções sociais ou religiosas. 

Porém em todos esses segmentos, o temor ao desconhecido era geral. Ao observar as crônicas 

do período, até mesmo os seres naturais eram considerados entes demoníacos, a ponto de fazer 

os novos ocupantes saíram correndo em desespero. (WAGENER, 1990) 

Em alguns casos, seres com deformidades eram descritos como seres sobrenaturais, um 

bom exemplo disso, foi um pequeno pinto, cujo a deformidade espantou a todos que 

conseguiram observar o ser. Uma descrição deste animal e uma ilustração se encontra no “Libri 

principis”, coletânea de diversos objetos e animais observadores durante o período nassoviano. 

Apesar deste aspectos, temos poucos descrições de seres místicos ou sobrenaturais, 

diferentes de alguns casos relatados por Schama (1992) de acontecimentos exagerados 

espalhados em folhetins e jornais. Ao mencionar essas obra, abre-se um parênteses: Não foi 

encontrados animais como o touro de Zaandam ou das cachalotes que traziam maus agora, ao 

ficarem encalhadas na praia. (SCHAMA,1992) 

Contudo, o demônio e seus asseclas eram figuras, muitas vezes, centrais nestas narrativas. 

Lutavam por almas e novas vítimas dentro das batalhas e no dia a dia. Frei Jaboatão, no século 

XVIII, vai narrar em seu “Novo Orbe Seraphico Brasilico” duas tradições relativas ao convento 

de Ipojuca no qual demônios são protagonistas durante o período estudado. 

No primeiro caso, é mencionado que um soldado português que andava pelo distrito de 

Meirepes, na freguesia de São Miguel de Ipojuca era perseguido por um demônio que tentava 

ele a cometer suicídio, seja por enforcamento ou afogamento e em alguns casos, o próprio ser 

sobrenatural se manifestava para esganar o soldado. Entretanto um frade se compadeceu do 

sofrimento do jovem, lhe deu algumas orações e se retirou, dias depois de ter sido “exorcizado”, 

soldado foi ao convento agradecer ao frade, e qual foi sua surpresa ao ver que o frei era a 

imagem detalhada de Santo Antônio que existia naquele templo. (JABOATÃO, 1861. pp.482- 

485) 

O segundo relato é de uma jovem, moradora da freguesia que estava possuía por um 

demônio e só seria exorcizado pelo frei Pantaleão de Santa Catarina, residente daquele local. 

Na primeira tentativa de banir o ser infernal houve um sucesso temporário, já que a jovem 

sofreu uma segunda possessão. 

Neste caso foi levada ao convento de Ipojuca, que servia de aquartelamento para tropas 

neerlandesas, grande foi o susto, segundo o relator, quando o demônio começou a descrever os 
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pecados cometidos pelos soldados, quando Frei Pantaleão chegou intimando o motivo do ser 

ter possuído novamente a mulher, ao receber a resposta, logo começou suas orações que 

culminaram na expulsão do demônio em forma de “hum anel de azeviche que se poz no altar 

de Nossa Senhora da Conceição em memória deste milagre (...)” (JABOATÃO, 1861. pp.485- 

486) 

Outra caso bastante singular foi observado por um funcionário da companhia das Índias 

Ocidentais (WIC), seu nome é Pierre Moreau, e seu livro de relatos “História das últimas lutas 

entre holandeses e portugueses”, descreve que foram capturados dois soldados portugueses que 

iriam mandar informações ao insurretos no Cabo de Santo Agostinho. 

Antes de ser executado, com a corda da forca envolta de seu pescoço e tendo seus cabelos 

e barbas queimados, um dele proferiu que todos ali teria uma grande surpresa, e segundo Pierre, 

no meio da multidão sem causa aparente, um pequeno redemoinho começou a ganhar força, 

pessoas foram derrubadas e chapéus e barretes perdidos, toda a confusão durou 

aproximadamente 15 minutos. 

Até os soldados armados deixaram os posto, devido ao medo daquela cena, porém o 

carrasco ao se recuperar do susto, voltou ao local da execução, foi até o prisioneiro e “cortou- 

lhe o nariz, as orelhas, os testículos, o membro viril, abriu-lhe o estomago e lhe arrancou o 

coração (...) e deu tudo de comer a dois cães grandes. Os dois corpos, divididos em quatro 

partes, ficaram expostos nas forcas patibulares.” (MOREAU, 1979. p. 70) 

Os que estavam presentes, logo apontaram que o dito português tinha “alguns demônios 

que lhe tinham prestado aquele serviço”, fazendo lembrar aos populares do magos, bruxos e 

feiticeiros que poderiam estar entre os inimigos. Apesar de pouco comentado, o medo da magia 

e suas ramificações era grande no período e na população e por essa razão devemos 

compreender um pouco sobre o tema. 

 

Entre a magia e feitiçaria no Brasil Neerlandês 

É difícil de separar entre os séculos XV ao XVIII, a magia da ciência da época, muitos 

dos preceitos e mandamentos de médicos e outros estudiosos transitavam de obras de 

alquimistas e magos, de tratados crípticos acerca de forças planetárias e além da esfera material. 

Apesar dos trabalhos de Mello e Souza (2010; 1993) acerca da magia e a religiosidade 

popular do sobrenatural no Brasil colônia, um aspecto deve ser pensando: se por um lado temos 

uma “feitiçaria” e uma “magia popular”. 
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Porém antes de mergulhar nestes dois casos, devemos mencionar a presença da “magia 

erudita” ou de ramificações ligadas ao hermetismo, astrologia e alquimia. Rocha e Lima (2021 

no prelo) abordaram a presença de algumas “artes” que possivelmente tinha ligação com essas 

áreas no Brasil colonial. Fundidores e mineradores tinham uma forte ligação com alquimia e 

hermetismo. Porém no Brasil holandês, uma nova variação do “homo magus” de Bethencourt 

(2004) nos trópicos é apresentado3: os astrólogos e os cabalistas. 

Pouquíssimas vezes mencionados, os cabalistas faziam parte da comunidade judaica no 

período, em especial os de renomes como os rabinos da sinagoga de Recife, Isaac Aboab da 

Fonseca e o da sinagoga de Itamaracá, Jacob Lagarto, esse último inclusive, foram encontrados 

documentos cabalísticos que pertenceram a ele e hoje estão sendo estudado um pesquisador na 

Europa4. Toda via, desconhecemos membros da comunidade judaica que praticassem a Cabala 

pratica5 ou até mesmo alquimia, porém para futuras pesquisas essas hipóteses devem ser levadas 

em conta, já que dentro das comunidades na Europa existia indivíduos interessados. (PATAI, 

2009) 

Em algumas narrativas ligadas ao período, é perceptível a presença da astrologia e sua 

influência dentro da alta sociedade. Ao observar o livro de Gaspar Barleus, podemos ver uma 

previsão dedicada a Mauricio de Nassau, com base no Eclipse estudado por George Marcgraf 

no Recife, os presságios dos céus alertavam sobre a queda do domínio holandês nos trópicos. 

(BERCKEL-EBELING, 2018. pp. 268-274; BARLEUS, 1980. pp. 204-207) 

Provavelmente esse tipo de alerta das manifestações dos corpos celestes como portadores 

de notícias sobre o que ia acontecer no mundo material foi algo popular na Europa de modo 

geral, porém na Holanda, na primeira metade do século XVII, os “Comeet boeck”, livros que 

ensinavam a ler o futuro pelos fenômenos astrais. (SCHAMA, 1992. p. 172) 

 

 

 

 
 

3 Sobre esse tema, Rocha e Lima (2021no prelo) já mencionavam a presença de alquimistas e 
necromantes entre o século XVI e a primeira metade do século seguinte. 
4 Dos textos localizados, podemos mencionar: Sefer HaBahir (O livro da iluminação); Ketzat Perush 
Sefer Yetzirah (Um breve comentário acerca do Sefer Yetzirah) do Rabino Moshe ben Na ḥman entre 
outros acerca das interpretações cabalísticas acerca do mundo e das Sefirot.(PFEFFER, 2019) 
5 Ramificação da Cabala ligada a magia cerimonial, muitas vezes, se confundindo com ela. Das lendas 
acerca desta pratica a mais famosas são acerca dos Golens, seres místicos criados através de uma 
série de rituais. 
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Não sabemos dizer se tais obras chegaram ao Brasil, contudo, como podemos ver obras 

ligadas a alquimia e hermetismo segundo Benjamin Teesman, no interior da Paraíba, não é de 

se duvidar que os “comeet boeck” tenha chegado aqui. 

Outro indício que levar a crer nessa hipótese é a presença em outra obra do período, “O 

diário de Hendrik Haecxs”, que descreve a vida na colônia nas últimas duas décadas do domínio 

holandês no nordeste do Brasil. Neste documento, entre os dias 15 e 26 de dezembro de 1652, 

o autor descreve a presença de uma estrela visível, similar a um cometa e como esse evento 

pressagiava uma má notícia para os holandeses e seus associados. (HAECXS, 1950. pp. 145- 

146). 

Do lado dos portugueses, uma das mais valiosas descrições acerca da magia popular é 

feita por Pierre Moreau (1979) no qual após uma batalha ele ver entre os corpos dos luso- 

brasileiros grandes folhas de papel que possuem desenhos de armas, frases em latim. Tipos de 

sigilos e pantáculos populares, variações de artifícios mágicos encontrados em grimórios como 

o sexto pantáculo de marte da “Clavícula de Salomão”,ou do quadrado magico de Abramelim, 

o Mago ou até mesmo dos livros negros e Galdrabók, comuns no norte da Europa daquele 

periodo. (LIBER, 2011; JUNIOR, 2021; SKINNER; RANKINE, 2021; MATHERS,2015; 

WAITE, 2018; GODOY. (Org), 2007.) 

Depois destas descrições, nada mais encontramos acerca da magia, toda via, as descrições 

acerca da feitiçaria e magia popular ainda puderam ser percebidas, em uma escala um pouco 

maior que as ligadas aos europeus do norte. 

Nieuhof (1981, p. 346), vai descrever dois casos em especial; o primeiro era acerca dos 

grupos de escravizados, o autor descreve que certa vez soube que um escravo foi enfeitiçado, 

para curar o enfermo desse mal, um outro escravo, provavelmente um “curador” como 

descreveu séculos depois Cascudo (2012), fez com que o enfermo, lambesse três vezes um tição 

em brasa, após isso, misturou em um recipiente a brasa e o carvão até a água ficar escura, 

ordenou que o doente bebesse e ao ingerir logo sentiu uma dor no ventre. 

Ao finalizar a fantástica narrativa, o autor ressalta que o “feiticeiro”, após examinada a 

vítima, notou em certa parte acima do quadril, algo diferente, pegou uma faca que trazida 

consigo e perfurou o local a uma profundidade de “duas polegadas” da qual tirou “uma 

maçaroca de cabelos e trapos”, limpou o local com um pouca da água escura que sobrou e logo 

a ferida estava fechada. 

Entretendo nem toda “feitiçaria” era benéfica, nos parágrafos seguintes no texto, é 

mencionado que os potiguares do Rio Grande do Norte eram temidos feiticeiros e que poderiam 

causar a morte dos seus inimigos através do que seria um ritual denominado 
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“Anbamombokoab”. Houve um tentativa de localizar mais informações acerca de rito, porém 

nada foi encontrado, talvez era um ritual no qual um entidade sobrenatural se manifestasse, 

porém, isso fica na área da suposição. (NIEUHOF,1981, p. 352) 

 

Manifestações sobrenaturais nos domínios holandeses 

É interessante ao ler os diversos documentos e outras fontes acerca do Brasil Neerlandês, 

uma ínfima menção ao sobrenatural, contudo, essa pequena parte é recheada de descrições vivas 

destes episódios. 

O caso mais emblemático é o do soldado Peter Hansen Hajstrup, que aconteceu entre 

janeiro e fevereiro de 1650, ao acompanhar o engenheiro Pieter van Strucht ao interior da 

capitania do Rio Grande do Norte, com outros soldados para localizar uma mina de prata, sua 

viagem já era marcada por pensamentos sobrenaturais na comitiva. 

Os indígenas que acompanhavam a comitiva, evitaram tomar água em certa lagoa, pois 

acreditava que nela “vivia o diabo” (HAJSTRUP, 2016. p.77), os soldados que tomaram 

daquela fonte, segundo o cronista, caíram doentes. 

Alguns dias depois, a jornada continuou e a mina foi localizada, contudo um pequeno 

destacamento ainda percorreu duas milhas, no qual achou um formação elevada, a qual 

resolveram explorar, Hajstrup e outro soldado escalaram tal elevação, porém como anoiteceu, 

os dois militares resolveram passar a noite naquela localidade, Hajstrup tomou a guarda do 

primeiro turno, contudo neste momento começa a descrição do caso: 

“Então começou – embora estivesse tudo quieto- um zumbido e um farfalhado 

tão forte tão forte que pensávamos que o mundo estava acabando. Depois 

surgiu um série de relâmpagos e trovões, e era como se todo o monte cheio de 

soldados e cavaleiros sussurrando entre si, como se estivessem conversando. 

Contudo, não podíamos entender uma palavra. Trazia comigo uma toalha e 

me deitei ao lado do fogo para ler e orar. Assim passamos a noite, em grande 

terror e quase enlouquecidos, sem saber se devíamos subir ou descer (...)” 

HAJSTRUP, 2016. p.79). 
 

Os soldado desceram quando o dia raiou e foram em encontro com seus compatriotas, 

que estava na região da minas juntos com os indígenas. Ao mencionar os índios, os relatos sobre 

os temores sobrenaturais destes grupos foram bastante abordados pelos cronistas europeus. 

Os indígenas do Brasil em sua base se dividem em três grandes grupos, baseado na análise 

linguística: Os tupis-guaranis; os macro gês e os de línguas independentes, neste momento 

iremos abordar a questão dos dois primeiro grupos. Os tupis, ou como ficaram conhecidos como 

“os de língua geral”, apesar de estarem em uma macro grupo, muitas subgrupos possuíam 
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diferenças culturais, não podendo um pesquisador atual, fazer generalizações acerca da cultural 

destes povos. 

O medo do sobrenatural tupi, em especial dos tupinambás, é bem descrito em algumas 

crônicas e estudos atuais. Schjellerup (2002) vai descrever que o mundo na visão dos 

tupinambás era cheio de “(...) demônios, fantasmas e espíritos que poderiam ser encontrados 

em qualquer lugar, mas especialmente na floresta.”, mesmo no ritual antropofágico, existia um 

medo da alma do morto persegui e matar o guerreiro que o abateu, por essa razão após o ritual, 

o combatente recebi um novo nome para evitar que o morto o achasse. 

O pavor era tão grande, caso o ritual falhasse ou o rancor do morto fosse mais forte, que 

segundo descrições: “É que o pavor que os brasileiros inspira esse último [Marangigoana, alma 

desencarnada] que se dão casos de morte repentinamente a aparição imaginaria desse espirito.” 

Schjellerup (2002, p.140) vai mencionar que em alguns casos, houve relato de pedidos aos 

colonos europeus para viveram com os nativos, para assim afastarem essas entidades. 

Schjellerup (2002, p.140) ainda complemente que “Nenhum tupi [tupinambá] saia depois 

do pôr-do-sol sem uma tocha por temer o ataque de fantasmas.”, apesar do termo “fantasma” 

ser usado, ao observar as crônicas do período, percebe-se que o termo é bastante genérico. 

Niehouf vai descreve o que poderia ser nome de seres sobrenaturais que vão além dos 

fantasmas, segundo o autor: “Os nativos temem horrivelmente os espíritos a que chamam de 

Kurupira, Taguai, Macachera, Anhaga, Jurupari e Marangigoana (...)”, sendo que alguns deles 

(os grifados) tem outra função dentro da mística nativa, talvez por influência da igreja católica, 

em conjunto com “(...)Kurupari, Taguiaba, Temoti e Taubimama.” eram responsáveis para 

atormentar os que não fizeram feitos notáveis em vida, que poderia sofrer deste trágico destino 

ou “transforma-se em demônio, ou espirito (...)” 

O mesmo autor vai descer o significado de alguns destes nome relacionados a função 

daquela entidades, provavelmente, como apontado pelo tradutor, baseado em Obras como de 

Marcgraf e Piso. Segundo o cronista: “Por exemplo: Kurupira, o deus do espírito ou do coração; 

Macachera, o patrono das viagens; Jurupari e Anhaga significam demônio e Marangigoana 

quer dizer manês ou os remanescentes da alma depois da morte.” (NIEUHOF,1981. p.352) 

O caso dos grupos ligados ao tronco linguístico macro-gê, vai além disso, pois para os 

europeus de forma geral, eles não só tinham deuses e seres sobrenaturais, eles próprios eram 

demônios encarnados em carne e osso, levando destruição e morte por onde passavam, por essa 

razão, os neerlandeses apelidaram eles de “aliados infernais”. 

Dos diversos grupos, o mais famoso e temido era os Tarairiús que viviam em suma, no 

interior do Rio Grande do Norte, entre os meses de novembro a janeiro, se deslocavam em 
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sentido ao litoral para festejar a época do caju, porém esse deslocamento era o temor dos 

europeus e dos potiguares, pois era uma marcha marcada por saques e mortes. 

Esse grupo também era conhecido pela prática de endocanibalismo, ou seja, quando um 

ente da comunidade morria, os membros consumiam seu corpo junto com outros alimentos, 

para que o morto voltasse de onde veio. O ritual tinha etapas e poderia durar meses. 

(NIEUHOF,1981; BARO, 1979) 

Segundo Niehouf, os espíritos e demônios se comunicavam os feiticeiros através de 

pequenos animais, como insetos, em uma descrição como moscas para passar mensagens acerca 

do que eram indagados. Já um dos intérpretes dos holandeses, um francês de nome Roulox 

Baro, em sua “Relação ao país dos Tapuias” descreve de forma bem diferente o que viu e 

vivenciou na sua estadia com Janduí, líder dos Tarairiús. 

Segundo Baro, em alguns momentos os xamãs iam junto com o chefe a determinado ponto 

da mata no qual entrariam em contato com seus deuses e de lá ou trariam as respostas ou 

esperariam os seres se manifestarem entre eles. 

Em um deste casos, após serem consultados, os espíritos, denominados de “Houcha” e o 

“grande sacrificador” comunicaram com os anciões que Janduí deveria fugir. Sua voz, segundo 

o narrador, era bem áspera e vinha de dentro do mato ou quando se manifestava no escuro, para 

o chefe ou feiticeiro. 

Contudo, após a expulsão dos invasores e anos depois o início da “guerra dos bárbaros” 

fez com que muitos dos grupos ligados os Gês fossem dizimados ou se mesclando a outros para 

sobreviver sob os olhares dos luso-brasileiros, talvez, os espíritos e outras entidades se retiraram 

até o dia que pudessem voltar, porém muitos foram esquecidos nas areais do tempo e se 

mesclaram as sombras do esquecimentos. 

 

Considerações finais 

Ao falar do Brasil holandês, observamos os mais diferentes estudos sobre esse curto 

período de menos de três décadas, no qual, o Nordeste do Brasil se tornou um ponto de embate 

em diversos sentidos. Porém, esse trabalho e outros, vêm mostrando que o Brasil batavo vai 

além da guerra e que existe aspectos ainda não estudados, não só para a história, como para a 

arqueologia, um exemplo disso é o estudo dos jarros Belarminos, que são encontrados em 

diversos sítios, porém não se sabe se algum dele foi encontrado no contexto de “garrafa das 

bruxas”, como apontou Rocha, Lima e Albuquerque (2019). 

Aspectos como as reminiscências do sobrenatural do período neerlandeses dentro do 

imaginário popular foram apontados por Cascudo (1950) e Freyre (2012), já aspectos a festejos 
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ligados a “divindades”, como a narrado por Pereira da Costa (2004, p.220-221), de um festejo 

que acontecia nos Guararapes dedicado a ‘Baco”, mostra que poderia existir grupos religiosos 

mais diversificados do que a tríade conhecida. 

Contudo, tudo que foi apontado aqui e no texto em si é um primeiro passo, para aqueles 

que querem estudar o assunto tenham um norte para se guiarem e que surjam diversas pesquisas 

acerca dos temas aqui apontados. Provavelmente será um caminho tortuoso, porém, qual seria 

a graça da pesquisa se não houvesse esses desafios? 

 

Referências 

BARO, Roulox. Relação da viagem ao país dos Tapuias. São Paulo: Edusp. 1979. 

BARLEUS, Gaspar. História dos feitos recentemente praticados durante os oito anos no Brasil. 

Recife: Prefeitura de Recife, 1980 

BETHENCOURT, Francisco. O imaginário da magia: feiticeiras, adivinhos e curandeiros em 

Portugal no século XVI. São Paulo: Companhia das letras. 2004. 

BERCKEL-EBELING, Blanche T. van. Barléu: História do Brasil sob o governo de Mauricio 

de Nassau (1636-1644). Recife: CEPE, 2018. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro: Global, 2012 

CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia do Brasil Holandês. Rio de Janeiro: Jose Olympio. 

1950 

CLARK, Suart. Pensando com demônios: A ideia da bruxaria no princípio da Europa 

moderna. São Paulo: Edusp. 2006. 

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São Paulo: Companhia de Bolso. 2009. 

FREYRE, Gilberto. Assombrações do Recife Antigo. São Paulo: Global, 2012. 

GINZBURG, Carlo. História noturna: Decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia de Bolso. 

2012. 

GODOY, A. C. (Org.). Santo Anjo Guardião: A magia sagrada de Abramelin, o mago atribuída 

a Abraão, o judeu. São Paulo, Madras. 2007 

HAECXS, Hendrik. Diário de Hendrik Haecxs. In. Anais da Biblioteca Nacional, v. 69. Rio de 

Janeiro. SCRJ. 1950. 

HAJSTRUP, Peter Hansen. Viagem ao Brasil (1644-1654). Recife: CEPE, 2016. 

JABOATÃO, Antônio de Santa Maria. Novo orbe serafico brasilico ou Chronica dos frades 

Menores da provincia do Brasil- Volume II, parte 2. Rio de Janeiro, Typ. brasiliense de M. 

Gomes Ribeiro. 1861. 

JUNIOR, Val. (Org.). Galdrabók: Um antigo grimório islandês. Belém: Gjallarhorn Press, 

2021. 



ROTEIRO DE UM BRASIL INFERNAL | Lucas Alves da Rocha e Izabela Pereira de Lima 

201 IV Semana Infernal – O Inferno e Outros Espaços Sobrenaturais 

 

 

LIBER, Ireni. (Org.). Clavícula de Salomão: As chaves da magia cerimonial. Rio de Janeiro, 

Pallas. 2011. 

MATHERS, Samuel Lidell. A Clavícula de Salomão. São Paulo: Chave, 2015 

MELLO, Evaldo Cabral. Rubro veio: O imaginário da restauração Pernambucana. São Paulo: 

Alameda, 2008. 

MELLO, José Antônio Gonsalves. Tempo dos flamengos: Influência da ocupação holandesa 

na vida e na cultura do norte do Brasil. Recife: Fundaj. 1987. 

MELLO E SOUZA, Laura. O diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular 

no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das letra, 2010. 

MELLO E SOUZA, Laura. Inferno Atlântico: demonologia e colonização-séculos XVI ao XVII. 

São Paulo: Companhia das letra, 1993. 

MOREAU, Pierre. História das últimas lutas entre holandeses e portugueses. São Paulo: 

Edusp. 1979. 

NIEUHOF, Joan. Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil. São Paulo: Edusp/Itatiaia. 

1979. 

PATAI, Raphael. Os alquimistas judeus. São Paulo: Pespectiva, 2009. 

PEREIRA DA COSTA, Francisco Adolfo. Folk-lore Pernambucano. Recife: CEPE, 2004. 

PFEFFER, Jeremy  L. Jacob  Lagarto’s Collection  of  Kabbalah and  Hekhalot  Texts  An 

introductory note . Acessado em 10/10/2021. Acessado em: 

https://www.academia.edu/35687010/MS198_R_Jacob_Lagarto_s_Collection_of_Kabbalah_ 

and_Hekhalot_Texts_An_introductory_note_by_Jeremy_I_Pfeffer_LAGARTO_MS_198_Int 

roductory_Note_by_JIP_1_pdf 

WAGENER, Zacharias. O Thierbuch ou a “autobiografia” de Zacharias Wagener. Rio de 

Janeiro: Index, 1990 

WAITE, Arthur Edward. O Livro da magia negra e dos pactos. São Paulo: Via Sestra, 2018 

ROCHA, Lucas Alves; LIMA, Izabela Pereira. ALBUQUERQUE, Clebeson C. Xavier. Entre 

as bebidas e bruxarias: Uma introdução aos Jarros Belarminos. Apresentação oral realizada 

na II semana de arqueologia da UFPE, 2019. 

ROCHA, Lucas Alves; LIMA, Izabela Pereira. Entre presságios celestes e demônios terrestres: 

Alquimia, hermetismo e medo do sobrenatural nas capitanias do Nordeste do Brasil na 

primeira metade XVII. In. Anais do I congresso internacional de esoterismo ocidental em e 

desde américa latina. 2021 no prelo 

SCHAMA, Simom. O desconforto da riqueza: A cultura holandesa na época de ouro. São 

Paulo: Companhia de Bolso. 1992. 

SCHALKWIJK, Frans Leonard. A igreja cristã reformada no Brasil holandês: Atas de 1636 a 

1648. In. Revista do Instituto arqueológico, histórico e geográfico Pernambucano, v.58. Recife: 

CEPE, 1993. p. 145-284. 

https://www.academia.edu/35687010/MS198_R_Jacob_Lagarto_s_Collection_of_Kabbalah_and_Hekhalot_Texts_An_introductory_note_by_Jeremy_I_Pfeffer_LAGARTO_MS_198_Introductory_Note_by_JIP_1_pdf
https://www.academia.edu/35687010/MS198_R_Jacob_Lagarto_s_Collection_of_Kabbalah_and_Hekhalot_Texts_An_introductory_note_by_Jeremy_I_Pfeffer_LAGARTO_MS_198_Introductory_Note_by_JIP_1_pdf
https://www.academia.edu/35687010/MS198_R_Jacob_Lagarto_s_Collection_of_Kabbalah_and_Hekhalot_Texts_An_introductory_note_by_Jeremy_I_Pfeffer_LAGARTO_MS_198_Introductory_Note_by_JIP_1_pdf


ROTEIRO DE UM BRASIL INFERNAL | Lucas Alves da Rocha e Izabela Pereira de Lima 

202 IV Semana Infernal – O Inferno e Outros Espaços Sobrenaturais 

 

 

SCHJELLERUP, Inge. Quem eram eles? Povos nativos nas pinturas: Tupinambás e Tarairius. 

In. Eckhout volta ao Brasil- 1644-2002. Brasilia: Nationalmuseet. 2002. pp. 131-146 

SKINNER, Stephen; RANKINE, David. Clavis Inferni: O grimório de São Cipriano. São 

Paulo: Via Sestra, 2021 



“O MAL À SOLTA E O INFERNO NA TERRA: 

REPRESENTAÇÕES DOS MONSTROS E DO DIABO NOS 

PANFLETOS INGLESES MODERNOS” 

 
Luísa Padua Zanon1 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva a análise de relatos de aparições monstruosas e 

demoníacas que   foram veiculadas nos   materiais impressos ingleses do    século XVII. 

Ao debruçar-se sobre eles, interpõe-se um estudo das representações que foram 

construídas e veiculadas dentro desses textos e o quão reveladoras elas podem ser no 

que tange à sociedade inglesa moderna. À vista disso, ao dirigir o olhar para os 

panfletos e baladas impressos – na chamada ‘literatura de rua’   –,   focaliza-se, 

sobretudo,   os ideários   religiosos,   sociais e políticos   circulantes   nesse    momento. 

Nesse sentido, objetiva-se ainda entender em que medida essas   narrativas   foram 

erigidas e de que maneira elas se correlacionavam com   o   próprio   contexto 

escatológico inglês. Em consonância,   verifica-se um esforço   em melhor   compreender 

as ressonâncias desses materiais face à sociedade e às condições da Inglaterra. Nessa 

ótica, ao ocupar-se desses textos – que estão disponíveis na Biblioteca Britânica –, denota- 

se ainda o caráter singular dessas produções, bem como a sua dimensão material e a 

capacidade desses relatos de atuarem como uma possível chave de leitura para o mundo. 

Assim, evidencia-se como a monstruosidade, o horror e a figura do diabo emergem 

como ferramentas para se apreender as redes de poder e conformação social – que, em um 

momento de crises, medos e instabilidades, se resplandecem na criação de supostos 

monstros. Desse modo, em uma sociedade cada vez mais angustiada, o mal corria à 

solta e o inferno parecia cada vez   mais    próximo. Cabe aqui, portanto, traçar e 

entender essa relação. 

 

Palavras-chave: Impressos; Modernidade; Monstros; Inglaterra; Medo; Diabo. 
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Introdução 

 
No decurso da chamada modernidade, visualiza-se uma série de alterações no âmbito 

da política, economia, religião, sociedade e cultura, que vão ser responsáveis, por sua vez, por 

alterarem o mundo europeu e a forma do homem de se relacionar com o seu espaço. Com o 

contato com o outro e com regiões outrora inexploradas, o desenvolvimento da prensa, a 

estruturação dos Estados Nacionais e o incipiente processo de adestramento dos corpos e 

comportamentos verifica-se um período complexo, no qual o espaço de experimentação 

humana se via rodeado de conflitos e turbulências. Face a esse momento, depreende-se, 

sobretudo no século XVII, a circulação de uma série de impressos apontando para a presença 

de atividades demoníacas ou de seres monstruosos no mundo. No caso da Inglaterra, isso se 

revela ainda mais notório e instiga, portanto, uma reflexão a respeito do porquê da criação 

desses materiais e a correlação desses com o seu momento de produção. Sendo assim, o presente 

trabalho, ao se debruçar sobre os impressos desse período inglês, objetiva entender como a 

literatura de rua foi capaz de explanar questões e ideários políticos, religiosos, culturais e 

sociais. 

Ao ocupar-se   desses   textos   e das representações   por eles veiculadas,   denota- 

se ainda o caráter singular dessas produções, bem como a sua dimensão material e a 

capacidade desses relatos de atuarem como uma possível chave de leitura para o 

mundo. Destarte, verifica-se um esforço em melhor compreender as ressonâncias da 

literatura de rua face à sociedade e às condições da Inglaterra, evidenciando como a 

monstruosidade, o horror e a figura do diabo emergiram como ferramentas para se 

apreender as redes de poder e conformação social - que, em um momento de crise, 

medos e instabilidades, se   resplandeceram na   criação de   supostos monstros. Tendo 

uma sociedade em que o inferno parecia cada vez mais próximo, o mal corria à solta 

e a presença desses seres nos impressos revela-se, pois, motivo de investigação. 

 

Desenvolvimento 

 
Ao debruçar-se sobre a   Inglaterra no   presente texto, delimita-se um   interesse 

em melhor compreender como a proliferação de relatos e casos de aparições de 

monstros ou do diabo se fez presente no século XVII, traçando, sobretudo, uma 

correlação desse cenário com a própria conjuntura inglesa. Nessa ótica, cabe   ressaltar 

as profundas alterações que a Ilha vai vivenciar ao longo da modernidade e as 
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subsequentes alterações no quadro político e social inglês. Com o início de um 

processo de urbanização, os avanços nas   técnicas e   instrumentos científicos,    bem 

como o desenvolvimento da prensa, tem-se o estabelecimento de uma sociedade 

dinâmica que, ainda margeada pela oralidade, aparências e processos de socialização, 

começava agora a denotar um espaço maior para a palavra e a circulação de materiais 

impressos. Nesse percalço, sublinha-se ainda a ocorrência da Reforma Religiosa na 

localidade e a eclosão das chamadas Guerras Civis   Inglesas.   Não   obstante   os 

conflitos com outros países e os embates com a Escócia, a Inglaterra despontava, no 

início do século XVI e final do século XVII, envolta por conflitos e turbulências, 

modulando o próprio modo de se relacionar com a religião e com a política (Thomas, 

1971; Liebel, 2006). 

No caso dos eventos supracitados, interpõe-se ainda o caráter singular da 

Reforma Anglicana e os abalos que essa representou para a unidade do cristianismo. 

Face às   mudanças religiosas, verifica-se um   clima de   instabilidades e   temores, no 

qual a própria fé se via comprometida e dependente de um certo reforço.   Em 

compasso com as guerras,   visualiza-se também   uma sociedade   em pedaços,   no qual 

a violência e a   angústia tomavam conta do   escopo   citadino (Purkiss, 2007). Dito isso, 

é em meio a esse cenário que se pode verificar o estabelecimento de um mal estar 

coletivo que, amplificado pelos impressos, vai potencializar a existência de medos e 

temores, bem como a crença em um mal imanente assombrando o mundo (Delumeau, 

2009). Aliados ainda à circulação de ideias escatológicas e a convicção de um mundo 

povoado por hereges, tem-se, por fim, a instalação de uma cultura dirigente do medo, 

na qual a figura do outro começa a representar uma ameaça e a   eminência do    Juízo 

Final abre espaço para receios e inquietações (Clark, 2020). 

É a partir desse fundo endêmico,   portanto,   que a figura do diabo   ganha força 

e voz na modernidade (Muchembled, 2001). Ainda   que   presente desde o   século XIII 

em imagens ou textos, a figura de Satã começa a florescer, sobretudo de forma 

abrupta, nos séculos XVI e XVII em compasso com o contexto milenarista e   as 

tensões sociais e religiosas que são colocadas em   curso   nesse   período   (Boureau, 

2016; Almond, 2014). Sendo assim, em uma sociedade cuja ordem se encontrava em 

descalabro e as crenças vigentes eram constantemente questionadas, a ideia de um 

mundo “de ponta-cabeça” era notória e dava conta de explanar as inversões e os 

subversivos ataques à ordem social (Hill, 1987; Amussen e Underdown, 2017). 
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À vista disso, sublinha-se aqui o impresso intitulado de “The Devils    Reign 

upon Earth. Being a relation of several murtners lately committed” como um exemplo 

da proliferação de relatos acerca da presença do mal e do diabo na sociedade inglesa. 

Datado de 1655 - justamente no epicentro das Guerras Civis Inglesas - a narrativa 

expõe sobre como o mundo estaria repleto de males que, na figura do Diabo, 

imperavam sobre os homens. Assim, ao longo do   excerto, que   se   encontra disponível 

na plataforma online da Biblioteca Britânica, é possível notar a menção de casos de 

possessão ou da atuação de Satã   sobre os   indivíduos, instigando esses a   fazerem o 

mal. A exemplo cita-se: “But the Devil fills men with a   revengeful faith, and    keeps 

them ignorant of this, until they have committed their intended murther […] or else 

possesses them with wretched thoughts of destroying themselves” (Anônimo, 1655, 

p.03 do impresso) 

Nessa ótica, delimita-se aqui uma sociedade regida por medos e conflitos que 

faziam do inferno algo muito mais próximo da realidade humana. É nesse   sentido, 

pois, que o monstruoso também passou um objeto de   análise e   receio, suscitando, 

pois, questionamentos e dúvidas. Ainda que presentes   desde   a   literatura    clássica 

grega, a existência de monstros e as subsequentes narrativas acerca   desses   seres 

ganhou um espaço notório no medievo e, especialmente, nos séculos XVI e XVII 

(Kappler, 1994; Dunthorne, 2008). No entanto,   é   na   modernidade   que   as 

investigações acerca   do nascimento,   reprodução   e vida dos monstros    emerge como 

um empreendimento   teratológico,   mobilizando   diferentes   campos   de   estudo   -   como 

o da medicina e teologia, por exemplo (Wittkower, 1942). Sendo o maravilhoso algo 

que expõe sobre as incertezas do mundo e dos homens, o olhar em torno da figura 

monstruosa e a sua retórica, funcionava, assim, como um   elemento   capaz   de 

desbravar como se dava relação do homem com o seu entorno (Beal, 2002) 

No caso do contexto inglês, o que se verifica, no entanto, é a tônica na presença 

ou nascimento de monstros sobretudo após a Reforma Religiosa. Com o abalo nas 

crenças acerca de Deus e do mundo, a existência de monstros se portava como uma 

questão de ordem teológica, incitando reflexões acerca dos limites da natureza e em 

como o divino estaria ou não associado à presença de monstros (Costa, 2016). 

Entendidos a priori, segundo Lorraine Daston e   Katherine Park   (1998), como    sinais 

ou presságios de eventos ou catástrofes, o monstruoso passou a ser visto na 

modernidade em uma própria associação com o Maligno e o diabólico. Representando 

um problema estético, moral e religioso, o monstro relatava, portanto, uma 
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anormalidade, portando-se, pois, como um elemento subversivo e de afronta à ordem 

(Muchembled, 2001). Sendo assim, o monstruoso e as suas narrativas aliavam-se a 

questões relativas à maternidade e geração do monstro, à sexualidade e ao nascimento 

e produção desses seres e, por fim, à existência dessas figuras e a sua correlação com 

o mundo vigente. 

Dito isso, ao considerar essa dimensão contextual, o que se atesta aqui, pois, 

é a presença cada vez mais incisiva de diabos e monstros ao longo das narrativas 

impressas modernas oriundos, sobretudo, de um contexto em que o mal tomava corpo, 

forma e voz (Millar, 2019). Sendo o monstruoso um elemento que violava a ordem 

natural e divina - para além das próprias regras humanas -, delimita-se como ele se 

portava como   um   objeto passível de   repugnância e   combate (Daston, 1991). Com 

isso, em um cenário apocalíptico e no qual as questões acerca do “bem versus o mal” 

eram colocadas em debate, o monstro emergia como uma exteriorização   e 

corporificação dos medos e anseios humanos - trazendo em sua própria forma e gesto, 

o horrendo e o grotesco (Jeha, 2007; Junior, 2010). 

Nesse sentido, frente à essa demonização do monstro e à presença massiva de 

ideais acerca do diabo, os impressos passaram a ser elementos cruciais na circulação, 

reprodução e reforço de narrativas acerca da presença do mal no mundo.   Debruçando- 

se sobre a chamada “literatura de rua”, focalizam-se aqui os textos de caráter efêmero 

caracterizados, sobretudo, pela sua rápida produção, baixo custo, amplo acesso e 

linguajar mais fácil (Shepard, 1973 e Spufford, 1981). Sendo materiais que poderiam 

variar conforme tamanho e layout, sublinha-se essencialmente a singularidade que 

abarcava esses textos no que diz respeito às técnicas e estilos utilizados (Suhr, 2011). 

No que concerne à materialidade desses impressos,   é   importante   sublinhar    ainda 

como a dimensão tipográfica e os processos de venda e produção desses textos revelam- 

se cruciais no entendimento do público e do espaço de circulação desses documentos. 

Ainda nesse prisma, cabe mencionar a quantidade de sujeitos e estratégias que eram 

envolvidas no processo de impressão do texto, sublinhando os diferentes agentes    e 

tipos retóricos presentes nesses excertos (Chartier, 2002; 2014). Sendo a palavra um 

objeto de poder, atentar-se à essa dimensão textual revela-se, portanto, essencial ao 

passo que permite destrinchar como a recepção e circulação de ideários - sobretudo a 

um público mais amplo - se fez presente na modernidade (Goulemot, 2001). 
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À vista disso, o presente trabalho, ao delimitar-se sobre esses objetos, operou 

com a categoria de ‘representação’ e a análise da disposição dessas ao longo dos 

impressos   efêmeros.   Embasando-se   nas discussões   de Roger Chartier   (1991 e 2011) 

e Pierre Bourdieu (1989), encadeia-se uma leitura desses textos em compasso com as 

reflexões acerca da linguagem e da historicidade que acompanha esses documentos 

(Certeau,   2015).   Ao considerar   que essas representações   comportam   valores   e 

ideários sociais, versa-se sobre   como   essas   funcionariam como    elementos essenciais 

na delimitação das redes de poder e nos interesses e ideias circulantes em um dado 

momento. Interligadas à uma dada conjuntura histórica e política,   conjectura-se   ainda 

sobre como as representações se aliam aos   interesses vigentes e a realidade específica 

de uma época específica, compondo verdadeiros ““sistemas   de   interpretação,   que 

regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientando e organizando as 

condutas e as comunicações sociais” (JODELET, 1993, p.05). 

Entendendo ainda a circulação dessas representações por meio dos discursos e 

textos impressos, delimita-se o papel da linguagem e das simbologias que são 

envolvidas nesse processo. A partir delas é possível, pois, ter um aporte   das 

disposições hierárquicas, classificativas e sociais que são   presentes   no   seio 

comunitário, bem como dois ideários e das ações humanas. Ao descodificarem a 

realidade, pode-se alocar ainda o papel das representações no que diz respeito à sua 

capacidade de abrirem “por si mesmas para um espaço que lhes é próprio e cuja 

nervura interna dá lugar ao sentido” (FOUCAULT, 1999, p.108). Assim, elas dão 

sentido ao mundo e as próprias relações entre os indivíduos (Chartier, 2011). 

Nesse percurso, elas despontam, pois, como elementos dotados de uma força 

social, imbricando-se à ordem política e social, bem como às disputas e redes de 

poder. Em consonância, sendo modificáveis, legitimadas e   reproduzidas    conforme 

tempo e espaço, pode-se dizer que as   representações se   atrelam, pois, aos    ideários e 

às crenças vigentes. Por conta disso,   funcionam   também   como   importantes 

mecanismos para se acessar o passado e se melhor compreender como se erigiam as 

relações entre os homens e as mulheres. Consequentemente, ao se olhar para os textos 

impressos e as suas representações, destaca-se o papel da literatura e da palavra na 

transmissão de ideários, mensagens e no reforço de condutas. Assim, ao ter isso em 

mente, considera-se, por fim, como essas narrativas evocavam uma certa ordem, bem 

como códigos e comportamentos – interligando-se a um universo moral, religioso, 

cultural e político próprio (Chartier, 2002). 
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Dito isso, ao considerar os monstros e o diabo como elementos fruto de 

determinado tempo e cultura, versa-se sobre como cada sociedade, mediante a sua 

realidade temporal e espacial, agiu, pensou e   representou esses   seres. Ponderar sobre 

tal tema, faz estabelecer, assim, um vínculo entre o campo   da   cultura e da política - 

dado a mescla de ambos com os jogos de poder e os processos arbitrários e simbólicos 

e o que envolve, por sua vez, uma linguagem e condições materiais ou institucionais 

específicas para que esses possam se reproduzir, legitimar e existir (Bourdieu, 2007). 

Assim, a presença dessas narrativas    monstruosas e   diabólicas    fornece um   elo   entre 

as representações culturais e as intermediações sóciopolíticas, de modo a criticar, 

sistematizar, classificar, ordenar e dar significado ao mundo. Consequentemente, ao 

considerar o campo social e cultural, se destrincha, nele e por ele, as disputas e 

interesses de diferentes agentes que dão forma e voz à ação humana. 

Desse modo, discorre-se aqui sobre como o diabo e o monstruoso se portavam 

também como construções discursivas e imagéticas, que traziam à tona questões 

relativas à política, à religião, à sociedade e aos anseios humanos (Souto, 2011; 

Patterson, 2014). Assim, funcionavam como expressão do caos justamente em um 

momento no qual a ordem vigente se via completamente abalada (Purkiss, 2005). Ao 

exteriorizarem problemas   e   angústias,   eram   capazes   de denunciar,   criticar,   satirizar 

e moralizar os indivíduos a respeito de temáticas que eram pertinentes   naquele 

momento - vide o controle dos corpos, dos comportamentos e das ações. Nesse 

percurso, a própria relação do controle do corpo feminino e da maternidade, eram 

alinhadas à concepção acerca da reprodução e nascimento de monstros, tal como a 

associação e a relação com o maligno ou o diabo. Sendo o    feminino considerado 

como algo maléfico por natureza, as mulheres acabaram sendo, portanto, objetos de 

controle e atenção no que concerne às essas narrativas impressas (Liebel,   2004; 

Purkiss, 1996). 

A exemplo, verifica-se no impresso intitulado de “Strange news out of Kent”, 

como a narrativa de textos acerca da existência de monstros no mundo funcionava 

como uma forma de relatar e representar a própria desordem da sociedade inglesa. 

Nesse texto de 1609, é exposto como um monstro teria sido   originado a   partir de 

ações errôneas dos humanos e em como o nascimento de seres   monstruosos 

funcionava, pois, como uma punição divina. Tal ideia ainda é reforçada quando se 

afirma no final do impresso que era necessário, a fim de evitar uma situação 

semelhante, que os indivíduos passassem a rezar mais - como expresso no fragmento 
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“And if we do consider thereof aright, we are to make our prayers to God daily, that 

in mercy he would looked upon vs, and not in this   manner   make   a deformities   of 

nature” (Anônimo, 1609, p.08 do impresso) 

Em similitude, em um outro impresso de 1646   -   também próximo a   eclosão 

das Guerras Civis - verifica-se a menção de um nascimento de monstro e a 

culpabilização desse à presença de pecados e heresias humanas   na   localidade. 

Intitulado de “A Declaration of a strange and wonderful Monster born   in   Kirkhara, 

in Lancashire” o impresso narra, além do nascimento de uma figura monstruosa, a 

relação desse com a ação divina - sendo o monstro aqui uma punição divina por   conta 

de uma ojeriza de Deus em relação aos homens. A exemplo, cita-se: “This wonderful 

manifestation of Gods anger, against wicked and prophane people” (Anônimo, 1646, 

p.01 do impresso) 

Desse modo, o que se considera aqui é a relação do   monstro e do diabo aos 

medos e anseios sociais, cristalizados, sobretudo, em narrativas textuais ao longo dos 

impressos. De igual forma, ao postularem sobre a necessidade de atenção para com 

Deus e ao ressentimento em relação a prática de heresias ou blasfêmias,   conjura-se 

ainda um esforço de moralização e pedagogia por meio   desses excertos. Sendo   assim, 

em um mundo segundo o qual o pecado corria à solta e a ordem encontrava-se em 

descalabro, os textos sobre o diabo e o monstruoso faziam alusões ao momento social, 

religioso e político vigente, incutindo mensagens e ideias acerca de um possível 

ordenamento social e religioso. Destarte, ao considerar a fragilidade das instituições 

socais face à guerra civil, bem como o abalo à ordem patriarcal, o controle da 

sexualidade e dos corpos revelava-se essencial, o que fazia necessário, portanto, uma 

tônica na corporeidade do monstro e do diabo, bem como ao nascimento e geração 

desses - centralizando o peso das mulheres e da dimensão feminina em relação à 

existência do maligno no mundo (Wood; Schillace, 2014). 

Assim, sendo o corpo um elemento político, tratar-se do aspecto   corporal e 

físico do diabo ou do monstro - via imagens ou   descrições textuais - remetia ainda    a 

um próprio processo no qual o corpo era objeto de disputas, controles e queixas 

(Wolff, 2011). Logo, a figura do monstruoso evocava por si   só   uma   transgressão e 

um desvio da ordem natural - exaltando os elos entre o vício, o pecado, o diabo e o 

monstro (Romano, 2001). Para além disso, o corpo era entendido como   a 

personificação do pecado e do mal - tanto na   corrupção e    malignidade diabólica, 

como na deformidade física do monstro (Eaton, 2020). 
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Considerações 

 
À luz do exposto, sustenta-se aqui a argumentação do monstruoso e   do 

diabólico enquanto elementos frutos de uma dada conjuntura. Nesse nexus entre a 

dimensão política, cultural, religiosa e social sublinha-se ainda o   papel   da teologia e 

da filosofia no interesse sobre o sobrenatural e os   possíveis limites da   ação   de   Deus 

no mundo (Sievers, 2007). No caso da Inglaterra, tendo ainda o panorama de Reforma 

religiosa e Guerras Civis, delimita-se como o cenário de angústias e   ideias 

escatológicas potencializou   a circulação   de casos   e relatos   de aparições   demoníacas 

ou monstruosas via impressos. Dentro desse quadro, depreende-se ainda como essas 

narrativas continham uma complexidade que lhes era própria, bem como sujeitos e 

processos imbricados em condições sociais, econômicas e culturais específicas - se 

portando como instrumentos de transmissão e reforço de ideários. 

Em consonância, o monstro e a figura do diabo   na modernidade regularizavam- 

se com a ideia de um mundo invertido, se portando, portanto, como um desvio e 

subversão da ordem. Nesse sentido, as próprias narrativas de impressos despontavam 

como elementos de crítica, sátira, denúncia ou moralização frente a esse cenário, 

podendo vir a cumprir ainda uma função pedagógica ou de reforço da ordem esperada. 

Desse modo, o próprio controle dos corpos, dos comportamentos e da sexualidade 

emergem como elementos centrais nesse período, fazendo necessário, pois, um olhar 

para essa dimensão corporal dos monstros e do diabo. Sendo o desviante algo 

abominável, o seu combate e repreensão se faziam, pois, legítimos e a retórica em 

torno da veiculação de mensagens ou   propagandas contra esses seres passava a    ser 

algo notório (Brammall, 1996). Assim, é dentro desse contexto que o inferno parecia 

cada vez mais próximo e o diabo e os monstros cada vez mais íntimos  dos indivíduos. 
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TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO: A BRUXARIA E A HISTÓRIA 

PÚBLICA 

 
Luzia Fernanda Biazotto1 

 

Resumo: O estudo da idade média de acordo com o viés da história pública permite o 

conhecimento de premissas ligadas à mentalidade para além dos muros da universidade. 

Existem várias definições para o termo “teoria da conspiração”, e este pode ser ligado à 

bruxaria, a qual também é tema bastante recorrente em filmes e séries e, por vezes, se esvai 

cujos fatos se diferem de como realmente aconteceram, por serem agregados inúmeros 

elementos fantasiosos. História, ficção e teoria da conspiração perdem sua delimitação. O 

estudo das teorias da conspiração ligadas à bruxaria permite o aprofundamento do tema, bem 

como entender o papel das mulheres no medievo, a questão da vigilância do corpo e atitudes 

femininas ligadas às regras morais e religiosas do período. 

 

Palavras-Chave: Teoria da conspiração; bruxaria; mulheres. 

 
 

BRUXARIA, TEORIA DA CONSPIRAÇÃO E HISTÓRIA: UM TERRENO FÉRTIL 

PARA IDEIAS DE TERROR. 

Muito se fala em teoria da conspiração ou em como as coisas poderiam ter sido. Essas 

teorias se arrastam pela história e são responsáveis pela construção de ideias, raciocínios 

completamente destoantes da realidade. O presente trabalho tem como objetivo relacionar 

comoa teoria da conspiração pode ser ligada à ideia de bruxaria. Sabe-se que a bruxaria faz 

parte doimaginário da humanidade até os dias atuais. Mas, se hoje se faz presente na forma de 

filmes, novelas e enredo de filmes, durante o período da Idade Média e Moderna era motivo 

de tormento para muitas pessoas, suscitando dúvidas, denúncias e desconfianças, sendo estas, 

por vezes, alimentadas pelo medo do diabólico, tão presente naquela época. 

Por sua vez, as teorias da conspiração estão presentes na história da humanidade há 

tempos. A procura para entender sobre este fenômeno, que volta à tona de tempos em tempos, 

é grande. Com a popularização da internet, as pessoas têm acesso a todo o tipo de informação, 

sendo que existem várias definições para o termo “teoria da conspiração”. Ao fazer uma 

pesquisa no Google, por exemplo, aparecem inúmeras definições sobre o tema. É válido 

ressaltar que, de acordo com FENSTER (1999), não é porque as teorias da conspiração estão 

erradas, que não querem dizer algo. Pesquisas como a morte da princesa Diana, os Iluminati e 
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recentemente sobre a Covid-19 são exemplos de como as informações podem gerar verdadeiras 

teorias, nas quais muitas pessoas acreditam e passam inclusive a disseminá-las. 

A origem dessas buscas e formas de explicação podem, por vezes, ser consideras 

complexas e estarem ligadas, inclusive, a fenômenos relacionados à área psíquica. De acordo 

com REZENDE; GOUVEIA e MOIZÉS, ao analisar a necessidade do ser humano em relação 

as conspirações podemos dizer que 

(...) a motivação epistêmica inclui a necessidade de reduzir a incerteza e o 

desconforto do indivíduo frente a uma informação que não está acessível, 

proporcionando-a um significado e sentido. Deste modo, as teorias da 

conspiração fornecem explicações amplas e internamente consistentes, que 

possibilitam que as pessoas preservem as crenças diante de situações que 

envolvem incerteza e contradição. (REZENDE; GOUVEIA; MOIZÉS, 2021, 

p.102) 

 

Nesse sentido, as teorias da conspiração não podem ser entendidas como uma mera falta 

de informação, mas sim como a busca de encontrar explicações para fenômenos que, por vezes, 

parecem sem explicação. Essas teorias, costumam ser consistentes e apresentar diversas 

variáveis que explicam as perguntas que aparecem. 

Ainda no que trata sobre a teoria da conspiração, NICOLAS afirma que 

(...) quanto mais tempo passamos diante da tela do computador pesquisando, 

dissecando, interpretando índices e sinais suscetíveis de corroborar o quadro 

explicativo no seio do qual a crença num complô se forma, mais estamos 

inclinados a querer continuar a pesquisa daquilo que não pode estar ausente 

lá, mais o esforço de interpretação faz sentido, mais nos envolvemos 

ardosamente com a tarefa, mais sentimos como legítima a posição de 

investigador. (NICOLAS, 2016, p. 257) 

 

Portanto, ainda hoje, as teorias conspiratórias se fazem presentes no dia a dia, e com a 

circulação rápida de informações podem gerar ainda mais desconfiança naqueles que fazem 

pesquisas rasas sobre qualquer tema. Interessante observar que, mesmo sendo um conceito 

antigo, as conspirações permeiam a sociedade. 

A necessidade de manter controle sobre o meio social pode explicar a razão das teorias 

de conspiração ganharem impulso, particularmente, após eventos sociais impactantes, que 

provavelmente são experimentados como ameaças de controle por parte dos cidadãos 

(REZENDE; GOUVEIA; MOIZÉS, 2021, p.103). 

Esse controle social na Idade Média e Moderna se fazia ainda mais forte. Levando-se 

em consideração o poder advindo da Igreja Católica, aliado ao medo advindo das mais variadas 

formas como a fome, pestes e guerras fizeram com que a teoria das bruxas e desgraças 

advindasde possíveis “acordos” feitos entre estas mulheres e Diabo fossem comuns na época. 
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Assim, se faz importante entender um pouco sobre a mentalidade medieval. Le GOFF 

(2016) afirma que 

Os homens da Idade Média entram em contato com a realidade física por meio 

das abstrações místicas e pseudocientíficas. A natureza para eles são os quatro 

elementos que compõe o universo e o homem, universo em miniatura, 

microcosmo (...) será preciso um longo caminho para que os homens da Idade 

Média encontrem, para além do filtro do simbolismo, a realidade física que 

vivem. O horizonte geográfico é um horizonte espiritual, o da Cristandade. 

Mais do que a imprecisão dos conhecimentos, dos doutos (...) a concepção 

teológica que até o século XIII inspira geografia e a cartografia cristãs. (Le 

GOFF, 2016, p. 123) 

 

Ainda sobre a questão da religiosidade e a ligação entre Deus e o Diabo, Le GOFF 

afirma que 

Disputado aqui na Terra entre Deus e o diabo, o homem é finalmente, por 

ocasião de sua morte, o trunfo de uma última e decisiva disputa: a arte 

medieval representou fartamente a cena final da existência terrestre em que a 

alma do morto é disputada entre satã e São Miguel até ser levada pelo 

vencedor para o paraíso ou para o inferno. Observe-se que para evitar mais 

uma vez cair no maniqueísmo, o adversário do diabo não é o próprio Deus, 

mas seu lugar-tenente. Observemos sobretudo que essa imagem com o qual se 

encerra a vida do homem medieval sublinha a passividade de sua existência. 

É a mais alta expressão, e mais impressionante, sua alienação. (LE GOFF, 

2016, p. 147) 

 

Podemos perceber a grande importância que o homem medieval dava a sua alma, em 

especial, à luta grandiosa entre o bem e o mal. Autores como Agostinho já desenvolviam à 

época a ideia dessa disputa e também a questão do livre-arbítrio para o ser humano. Portanto, 

se havia alguma coisa a ser preservada com todo cuidado, era a alma. 

Nessa busca pela preservação da alma, eram válidas todas as formas de evitar o mal. O 

inimigo deve ser vencido em todas as instâncias, pois normalmente representava risco para as 

autoridades cristãs então estabelecidas nas sociedades ao fim do período medieval e início da 

idade moderna, conforme nos fala FEIJÓ E NETO (2020) 

Os demônios, seres que habitam o imaginário, as mentes e os corpos, 

devidamente inscritos nos arquétipos das disputas entre forças contrárias, 

reaparecem, ganham novas denominações, assumem posições nas narrativas 

e, assim, imprimem sentido às lutas por poder, à falta de explicação dos 

fenômenos da experiência e às indagações metafísicas que inquietam os seres 

deste mundo. (FEIJÓ e NETO, 2020, pp. 03 -04) 

 

Nesse sentido, as disputas de poder interligadas à religiosidade e o medo da perda da 

alma fazem com que as teorias conspiratórias se tornem cada vez mais presentes quando ao 

assunto são seres sobrenaturais. Essas ideias passam a fazer parte do imaginário popular e 
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também são formas de manter a comunidade unida a uma mesma crença. A bruxaria passa a 

ser uma das principais justificativas para coisas que poderiam aparentar serem sobrenaturais. 

Conforme nos ressalta GONÇALVES (2011) 

Durante os séculos XVI e XVII foi comum entre os letrados a crença de que 

as bruxas através de um acordo diabólico poderiam voar, transformar-se em 

animais, convocar tempestades, conversar com espíritos, trazer doenças, 

causar a morte de animais e de pessoas, enfim, fazer muitas coisas 

extraordinárias. Era um momento em que tais características constituíam um 

estereótipo que não apenas alimentava o medo de que existisse uma 

conspiração diabólica dedicada à ruína da cristandade, mas ainda que incitava 

as autoridades a agir (...)Para sustentar a realidade da bruxaria era necessário 

não apenas apregoá-la de maneira enfática, mas principalmente defendê-la da 

possibilidade de que tudo não passasse de uma ilusão natural ou diabólica. 

(GONCALVES, 2011, p.01) 

 

Nesse sentido, muitas mulheres eram acusadas de bruxarias, sem que se houvesse uma 

razão consistente para tais acusações. É bem verdade que, por vezes, elas eram levadas a 

tribunais ou passavam por algumas espécies de “provas” para demonstrarem que não possuíam 

pacto como o Diabo, sendo esta bastante peculiar, tais como: 

-A acusada de bruxaria era arrastada para um rio ou lago, despida e amarrada. 

Então, era arremessada para ver se flutuava. A premissa era de que a água 

rejeitaria a bruxa - se, flutuasse era bruxa. Não flutuasse... que pena, né? 

-As inocentes deveriam ter mais peso que o texto sagrado. Se pesasse menos 

que uma Bíblia - que, na época em que eram enormes e manuscritas, podiam 

chegar a 80 kg - era bruxa. 

-A bruxa deveria recitar em voz alta, de memória e sem enganos, passagens 

das Sagradas Escrituras. O Pai Nosso era um dos trechos prediletos. 

-A vítima da bruxaria era tocada pela bruxa que supostamente lhe enfeitiçou. 

Caso o toque provocasse reação, estava comprovado o sacrilégio. 

-A urina da acusada era misturada a uma receita de bolo e entregue a um cão. 

Caso a pessoa sentisse as mordidas na própria pele, era considerada culpada. 

-Essa ainda hoje é um clichê: bruxas têm verrugas na ponta do nariz. A pele 

era vistoriada. Verrugas, pintas, cicatrizes ou marcas de nascença podiam ser 

consideradas provas de que o diabo havia tocado a bruxa. 
(REVISTA    AVENTURAS    NA    HISTÓRIA    ONLINE,    31/10/2019. 

Disponível em 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-idade- 

media-11-sinais-de-que-alguem-era-uma-bruxa.phtml.Acesso em 

02/12/2021) 

 

De acordo com as provas, muitas mulheres foram acusadas, julgadas e condenadas 

durante o processo não apenas da Inquisição (como a espanhola, que teve muita força), mas 

também em lugares de religiões puritanas, como nos Estados Unidos (veja-se o famoso caso 

das Bruxas de Salém). 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-idade-media-11-sinais-de-que-alguem-era-uma-bruxa.phtml.Acesso
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-idade-media-11-sinais-de-que-alguem-era-uma-bruxa.phtml.Acesso
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Como é possível de se observar, a forma como ocorria a prova ou não de que uma mulher 

era bruxa, perpassava, portanto, pela conspiração. Sabemos que o Santo Ofício perseguiu 

muitas mulheres. Interessante observar que, o tribunal foi criado como uma forma de que 

houvesse um julgamento considerado justo. A Igreja Católica, que exercia forte influência sobre 

as pessoas e seu imaginário, tinha a pretensão de que todos os que fossem acusados pudessem 

ter chances, ainda que a grande maioria fosse condenado. 

De acordo com o texto de LEHMANN e SOUZA, estudiosos da área do direito, ao 

analisarem o Santo Ofício, afirmam, sobre o ponto de vista jurídico do Santo Ofício que 

A pretensão da Igreja Católica, ao criar o Tribunal do Santo Ofício, era 

justamente proporcionar ao acusado de heresia um procedimento solene e 

formal para que esse pudesse vir a se defender, lutando pela absolvição do 

tribunal e, assim, evitar a pena, cuja execução pertencia ao poder régio e não 

à Igreja. (...) Os hereges, assim tratados, passaram a ser o centro das discussões 

dos concílios, distintamente o III Concílio de Latrão (1179), de forte apelo 

repressivo aos albigenses, notoriamente no sul da França. A seu turno, o IV 

Concílio de Latrão, do Papa Inocêncio III, determinava o caráter diligenciador 

e itinerante que caracterizou os tribunais inquisitórios. A “Inquisição”, porém, 

surgiu como instituição permanente da Igreja apenas em 1231, com o advento 

da bula do Papa Gregório IX (...) Após o julgamento, o réu era entregue ao 

tribunal régio para que este, sim, executasse a pena, o que era geralmente 

realizado com o pedido de benevolência do representante da Igreja. 

(LEHMANN e SOUZA, 2011, pp. 39-42) 

 

Podemos observar assim, que o Santo Ofício, portanto era uma forma de se promover 

os julgamentos. Assim, qualquer um que fosse acusado, poderia ter como destino a fogueira, 

enforcamentos ou passar por algum tipo de tortura, sempre tendo em mente a justificativa de 

salvação e preservação da alma. 

Nesse sentido, a publicização da história e o estudo inclusive de outras áreas do 

conhecimento, nos permitem observar vários aspectos ligados a acusações, bruxarias, 

julgamentos e penas. A saída da história dos muros da universidade mostra o quão importante 

é a discussão acerca dos conteúdos que envolvem o imaginário. 

Com o passar do tempo e o avanço da ciência, muitas ideias ligadas à bruxaria passaram 

a ser vistas como crendices, um assunto que não deveria ser levado a sério. No entanto, a ideia 

do mal rondando a humanidade acha um terreno fértil em filmes e séries que passam a expressar 

parte do imaginário e da cultura popular ao longo da frútifera história do cinema. A temática é 

recorrente em vários filmes. Analisaremos o exemplo de como as bruxas são apresentadas em 

dois deles e como estas seriam responsavéis pelos males da humanidade. 

 
FILMES COM TEMÁTICAS SOBRE BRUXAS: ANÁLISE DE DOIS ENREDOS 
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Não se pretende neste breve texto esgotar todos os aspectos ligados aos dois filmes 

apresentados. O objetivo visa mostrar de maneira sucinta a temática desenvolvida em ambos e 

como a bruxaria se apresenta ao público como um tema de relevância, despertando curiosidade 

do público leigo. Apresentada como algo extraordinário, ainda assim, mostra a demonização da 

mulher e sua pretensa ligação com Satanás e a destruição da alma. 

 
FILME “CAÇA AS BRUXAS”. 

 
 

O filme “Caça as Bruxas” (2011, título original, em inglês: Season of the Witch) e 

dirigido Dominic Senna e produzido Alex Gartner e Charles Roven, apresenta em seu enredo, 

como pano de fundo, a peste negra. O personagem principal, Behmen, interpretado pelo ator 

Nicolas Cage, encontra um mundo devastado pela doença e é levado a uma missão de exorcizar 

uma mulher, que seria a bruxa responsável pelo mal então espalhado. 

O filme apresenta a mulher como possuída por Satanás. Interessante sempre notar que 

a caça às bruxas desenvolveu-se entre os séculos XV e XVIII na maioria dos territórios 

europeus (GONÇALVES, 2010, p. 04), e nos mostra como fatos históricos podem servir de 

pano de fundo para narrativas supersticiosas, que demonstram, portanto, o medo estabelecido 

pela perda da alma. O filme possui elementos fantasiosos, mas, mesmo assim, não deixa de 

demonstrar como o pacto entre uma mulher e o demônio poderia destruir a humanidade, e pode- 

se observar as conspirações ligadas a ele, principalmente a explicação para a Peste Negra, 

ocorrida no século XIV, que dizimou boa parte da população europeia. 

 
FILME “A BRUXA” 

 
 

Lançado em 2016, o filme “A Bruxa”, (título original em inglês: The Witch), escrito e 

dirigido por Robert Eggers, retrata o novo mundo, ou seja, na Nova Inglaterra. A família é 

puritana. O filme apresenta um ambiente sombrio, permeado pelas crenças em Deus e no Diabo. 

Após o sumiço de um dos filhos do casal e vários acontecimentos estranhos, a filha mais velha, 

Thomasin, interpretada por Anya Taylor-Joy, logo começa a ser acusada de bruxaria. 

O filme apresenta a forma como a mulher era exposta à época, uma vez que os puritanos 

acreditavam que poucos eram salvos por Deus, somente aqueles que eram fiéis à tradição dos 

reformistas Lutero e Calvino, e eles, claro, estavam entre os que seriam salvos. Além disso, 

consideravam-se predestinados (MATTOS, 2018 p. 07). 
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O filme possui reviravoltas e explora os pressupostos pactos das mulheres com o 

Demônio e o fato das mesmas serem consideras mais sucetíveis às tentações demoníacas e, por 

consequência, um perigo para a sociedade. 

Evidenciamos nestas breves análises como o imaginário acerca da bruxaria permeia a 

mente das pessoas e como as conspirações podem ser entendidas à época medieval e como o 

cinema apresenta tais situações, sendo um terreno fértil para a criação de histórias de terror. 

 
CONSIDERAÇÕES 

 
 

O estudo da história permite aos historiadores e também ao público leigo a 

possibilidade de entendimento de outras épocas. Nesse sentido, conforme se dispôs o debate 

neste breve texto, muitas vezes os fatos se misturam ao imaginário popular bem como a teorias 

criadas, não apenas com o intuito de distração, mas também como forma de mudança de opinião 

seja ela individual e/ou coletiva. 

As teorias da conspiração, a ideia de defesa do bem coletivo estão presentes em vários 

momentos ao longo do tempo. Com o passar dos séculos e mesmo com o avanço da tecnologia, 

ainda hoje, pode-se perceber a busca de informações incompletas ou que busquem explicar de 

maneira rasa o assunto e satisfazer, de certa forma, os interesses ligados aos mais diversos 

temas, podendo estes serem quaisquer coisas: doenças, músicas, artistas, objetos entre tantas 

outras coisas. 

A bruxaria, bem como a pretensa ideia de pacto com entidades ligadas ao mal, fizeram 

que muitas mulheres fossem acusadas de serem as causadoras e males. Podemos perceber que, 

a busca pelo controle da mulher e de seu corpo fazia com que estas fossem a grande maioria 

acusadas de disseminarem o mal pelo mundo a fora. Foram elas as maiores vítimas da 

conspiração e, com o advento dos tribunais do Santo Ofício, muitas delas foram condenadas 

das mais diversas formas: queimadas em praça pública, enforcamentos, torturas, entre tantas 

outras formas. 

Estudar a bruxaria por meio do seu entendimento ligado à conspiração e também da 

história pública permite que se possa compreender melhor, ou pelo menos em partes, a vida e 

a história das mulheres nas Idades Média e Moderna, observando, por conseguinte, fazer-se um 

paralelo com tantas lutas que ainda hoje as mulheres têm. A divulgação e publicização da 

história permitem também que ocorra um entendimento maior de períodos históricos diversos 

e, assim que os elementos como nos filmes mencionados neste trabalho, possam para além do 
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entretenimento, despertar um olhar mais aprofundado não só relacionado ao tema bruxaria, mas 

em qualquer tema histórico. 
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DE PHYLACTERIIS: AMULETOS E RELIGIOSIDADE POPULAR NOS 

SERMÕES DE CESÁRIO DE ARLES 

 
Marcos Pedrazzi Chacon1 

 
Resumo: Cesário de Arles (469/470-542), bispo influente na Gália do século VI, em alguns 

de seus sermões, buscou fazer frente e atacar diversas crenças e práticas associadas à cultura e 

religiosidade popular, dentre as quais, destaca-se a utilização de amuletos. Estes, identificados 

por termos como phylacteria, ligaturae e ligamina, ocupavam um lugar de destaque em seus 

sermões, evidenciando, por um lado, sua ampla difusão entre todas as camadas da sociedade 

e, por outro, seu enquadramento como parte de um modelo médico-terapêutico designado 

popular. Tal modelo, associado a práticas pagãs e supersticiosas, era veementemente refutado 

por Cesário, que se esforçava em admoestar sua congregação acerca de seus riscos à alma, ao 

passo em que propunha, como alternativa, o modelo cristão. 

 

Palavras-chave: Amuletos; Filactérios; Cesário de Arles; Cultura e Religiosidade Popular; 

Paganismo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

A utilização de amuletos encontrou uma verdadeira difusão ao longo de toda a Idade 

Média, tornando-se, junto a outras práticas, um foco de contendas e alvo da condenação e 

reprovação de bispos e párocos. Dentre estes, Cesário (469/470-542), bispo da cidade de 

Arles, cuja influência se estendeu, para além da Gália, até a Península Ibérica e Grã-Bretanha, 

destinou alguns de seus sermões a denunciar a utilização e fabricação desses objetos, tanto 

por leigos, quanto clérigos, admoestando-os insistentemente acerca dos vários riscos que seu 

uso impunha à alma, podendo levá-la à danação eterna. Através da retórica do bispo, 

evidencia-se seu uso generalizado por todas as camadas da sociedade, o que, por sua vez, 

insere os amuletos em um vasto rol de objetos, práticas e crenças que informam a cultura e a 

religiosidade popular medieval. Além disso, seu emprego em situações que envolvem a cura 

ou mesmo a prevenção de enfermidades, inclui-os dentre as práticas ligadas ao sistema 

terapêutico popular, ao qual o eclesiástico se opunha. 

 

 
 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense 
(PPGH-UFF), bolsista CAPES; Orientador: Prof. Dr. Edmar Checon de Freitas; 
marcos_chacon@id.uff.br 

mailto:marcos_chacon@id.uff.br
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Diante dessas perspectivas preliminares, o presente trabalho, recorte da pesquisa 

desenvolvida no âmbito do mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF)2, não pretendendo conferir um tratamento 

exaustivo ao tema, toma como proposta: (i) determinar as premissas teórico-metodológicas 

que embasam a pesquisa; (ii) discorrer acerca das principais características dos amuletos, tais 

como: os materiais utilizados em sua fabricação, os modos de utilização, as funções 

desempenhadas, etc, tendo amparo na bibliografia especializada; (iii) apresentar um breve 

estudo de caso mediante a análise de passagens selecionadas do sermão 50 de Cesário de 

Arles. 

Na realização deste estudo, empregou-se como ferramenta metodológica a análise do 

discurso (AD). Conforme definido por Orlandi (1990), a AD busca compreender, de maneira 

geral, como um determinado objeto simbólico produz sentido, isto é, como está investido de 

significância para e por sujeitos. Para isso, a AD parte do princípio de que a linguagem não é 

transparente e de que o sentido contido em dado texto é fruto de uma relação entre o sujeito, 

influenciado pela língua, com a História. 

 
CONTEXTO HISTÓRICO E FONTES DOCUMENTAIS 

 
 

Tendo por base as considerações da Análise do Discurso, o estudo das fontes 

históricas não pode ser efetivado sem que se leve em conta as condições de sua produção, isto 

é, seu contexto imediato de caráter sócio-histórico, religioso, ideológico, etc. Muito menos, 

deve-se deixar de considerar questões relativas à própria documentação (tais como o gênero 

textual a que pertence e seu conteúdo) e a seu autor (sua finalidade na produção da obra, sua 

filiação ideológica e institucional, dentre outras). 

Assim, nossa atenção volta-se aos séculos V e VI, período marcado pelo chamado 

processo de conversão e cristianização e combate ao paganismo. Destarte, buscando 

estabelecer o panorama religioso do Ocidente europeu durante o período, Bastos (2009) 

observa que o cristianismo havia se expandido de forma restrita, limitando-se quase que 

completamente aos meios urbanos, ao passo que os vastos contingentes da população rural 

campesina permaneciam como pagãos, arraigados a antigos costumes e práticas. De modo 

 

2 No âmbito da dissertação, realiza-se uma análise sobre os discursos produzidos acerca da doença 
e os conflitos entre os sistemas terapêuticos vigentes na Gália Merovíngia do século VI. Para isso, 
utiliza-se, enquanto documentação, em especial, os sermões produzidos por Cesário de Arles 
(469/470-542), a hagiografia da Vida de Cesário de Arles (Vita Caesarii) e atas de concílios 
merovíngios. 
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complementar, Filotas (2005) assevera que o cristianismo já estava alicerçado nas grandes 

regiões pertencentes ao Império Romano, tais como a Gália, a Ibéria e a Grã-Bretanha, 

durante os séculos V e VI. Todavia, com o deslinde das ondas migratórias germânicas, houve 

uma verdadeira reemergência de um paganismo popular, sobretudo nas áreas rurais. Tal 

reemergência é conceituada enfaticamente por Le Goff (1979) como um processo de 

regressão que se deu na forma da ressurgência de técnicas, mentalidades e crenças 

tradicionais. 

Adiante, como se pode conceituar tal processo de cristianização? Ora, aliando o 

entendimento de Bastos (2009) ao de Brown (2013), tal processo pode ser entendido como 

aquele pelo qual a Igreja sai das cidades e penetra nos campos, buscando, por um lado, 

requisitar para si o controle e a hegemonia das relações humanas com a esfera do sagrado e, 

por outro, hegemonizar a crença e a consciência dos crentes. Contudo, como examina Filotas 

(2005), a cristianização não se deu de forma linear, mas se desenvolveu em duas fases 

distintas: a missionária, efetivada pela ação de missionários frente aos reis tribais, e a pastoral, 

mediante a implantação de uma rede de paróquias e monastérios nas áreas rurais. 

O resultado desse processo se deu com a aceitação do sacramentalismo, ritos e 

festividades cristãs pela maior parte da população em geral. Todavia, os ritos tradicionais não 

foram completamente abandonados, mas permaneceram a ser celebrados simultaneamente aos 

cristãos (FILOTAS, 2005). Tal fato se explica, segundo Giordano (1983) por um fenômeno de 

“superposição de zonas sacrais”, de modo que as proposições, valores e crenças cristãs 

passaram a constituir apenas uma camada, adicionada à religiosidade preexistente, pautada na 

tradição e em práticas e crenças passadas de geração em geração. 

Assim, é dentro deste panorama religioso que se insere Cesário de Arles, bispo que, 

tendo recebido sua formação no Mosteiro de Lérins, um importante centro difusor da cultura 

mediterrânica e de modelos monásticos e ascéticos importados do Oriente (BROWN, 2013), 

alcançou um elevado grau de prestígio e influência, de modo que, em 514, foi confirmado 

pelo Papa Símaco (498-514) como vicário papal e metropolitano sobre a Gália, garantindo a 

prerrogativa de supervisão geral dos assuntos eclesiásticos na Gália e Espanha e de 

convocação de concílios (KLINGSHIRN, 1994). Entretanto, Cesário verdadeiramente se 

destaca por sua atuação pastoral. Esta se materializou na produção de mais de duzentos 

sermões que, seguindo o modelo do sermo humilis de Santo Agostinho, priorizavam uma 

linguagem simples e de fácil compreensão (DELCOGLIANO, 2006). Por meio destes, 

Cesário abordou uma miríade de temáticas, abarcando desde explicações sobre os valores e 

virtudes cristãos, até admoestações acerca do envolvimento de seus fiéis em certas práticas 
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consideradas como “sobrevivências pagãs”, resquícios de um paganismo ancestral, ou 

simplesmente supersticiosas. 

Dentre estes sermões de admoestação, nos quais Cesário alertava seus fiéis para os 

perigos de certas práticas e crenças pagãs e supersticiosas, assim como o recurso a certos 

especialistas do sagrado, considerados como charlatães, duas questões se sobressaem. A 

primeira diz respeito ao fato de que muitas dessas práticas e crenças eram imputadas a todos 

os membros da sociedade de maneira geral, independente da classe social na qual estivessem 

inseridos. Assim, evidencia-se que essas práticas constituem uma parte integrante de uma 

chamada cultura e religiosidade popular. Sua definição foi objeto de calorosos debates na 

historiografia, culminando na constituição de diferentes correntes interpretativas3. 

Nesse sentido, optou-se por se filiar à corrente que toma a cultura e religiosidade 

popular como um “ponto de encontro” entre a cultura folclórica e a de elite. Esta, defendida 

por autores como Gurevich (1993), Jolly (1996) e Grig (2018), argue que a cultura popular é 

um fenômeno abrangente que não se encontra restrita a um grupo particular da sociedade, 

muito menos se identifica com a cultura do “povo”, dos membros subalternos das sociedades, 

mas é, de fato, compartilhada pelos vários subgrupos sociais. 

Por fim, outra questão que se depreende do estudo das fontes corresponde ao fato de 

que uma quantidade expressiva das práticas denunciadas estava relacionada à busca da saúde, 

seja pela promoção de uma recuperação rápida e eficaz ou mesmo pela prevenção da 

ocorrência de enfermidades. Neste âmbito, observa-se que tais práticas faziam parte de um 

sistema terapêutico específico, o “popular”. Este, intimamente associado à realização de 

práticas consideradas pagãs ou supersticiosas, encontra-se filiado ao conceito de rusticitas, 

utilizado por Brown (1981) para descrever uma forma horizontal de se relacionar com um 

sagrado que se encontrava difuso na natureza. 

A este, opunha-se veementemente o sistema terapêutico “eclesiástico” que, ligado à 

noção de reverentia, pressupunha uma relação vertical do sujeito com o sagrado, devendo 

este, na busca da saúde, comprometer-se a: (i) seguir um determinado ritmo de vida (como 

pela participação nas festas eclesiásticas); (ii) dirigir sua atenção a determinados locais em 

que a presença do sagrado possa ser sentida (como os túmulos dos santos, igrejas ou 

santuários onde jazem suas relíquias); (iii) buscar os sacramentos eclesiásticos e; (iv) 

submeter-se e colocar a esperança de sua recuperação em certas pessoas, como Deus, os 

 
3 Para uma discussão mais pormenorizada, vide: BASTOS, Mário Jorge da Motta. Religiosidade 

popular no medievo. In: LANGER, Johnni (org.). Dicionário de História das Religiões na 
Antiguidade e Medievo. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2020. 
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santos e os próprios clérigos. A estes dois sistemas, somava-se o “médico-erudito”, oferecido 

pelos medici, praticantes de uma medicina erudita, baseada na tradição terapêutica 

hipocrática-galênica. Juntos, esses três sistemas possuíam uma relação marcada por 

entrecruzamentos e influências mútuas, além de conflitos múltiplos, o que pode ser notado 

com clareza nos sermões de Cesário. 

 
AMULETOS: ENTRE FORMAS E USOS 

 
 

Como observado, dentro do universo de crenças e práticas populares combatidas pelo 

bispo de Arles e desqualificadas, muitas vezes, sob a alçada de “sobrevivências pagãs”, 

destacam-se aquelas pertinentes à cura e prevenção de doenças. E, dentre estas, figuram os 

amuletos. Conforme observa Kornbluth (2020, p. 941): “No nível mais geral, amuletos podem 

ser definidos como objetos carregados ou portados no corpo para proteger contra a injúria ou 

promover a recuperação desta (tradução nossa)”4. Entretanto, partindo das insinuações da 

autora, tal definição não dá conta da multiplicidade de significações, aspectos, formas de uso 

e funções atribuídas a esses objetos. 

Além disso, a própria natureza da documentação pastoral estabelece algumas 

problemáticas. Nesse sentido, conforme expõe Filotas (2005), a literatura pastoral5, na qual se 

inserem os sermões de Cesário, impõe alguns obstáculos ao estudo de práticas e crenças 

populares. Primeiramente, deve-se observar que aquilo que é registrado nos textos pastorais 

constituem os elementos combatidos da cultura popular, aqueles que infringiram o monopólio 

eclesiástico sobre questões religiosas, denotando, dessa forma, a hostilidade dos autores 

eclesiásticos às práticas e crenças registradas que fogem do modelo de piedade cristão. 

Em segundo lugar, destaca-se o fato de que muitas das práticas e objetos listados não 

são acompanhados de uma descrição detalhada, o que poderia denotar tanto: que sua natureza 

era de conhecimento comum, não necessitando um registro detalhado; um desprezo por parte 

do autor diante de elementos considerados pagãos ou supersticiosos; ou mesmo, um 

desconhecimento insuficiente do autor acerca das práticas, costumes ou mesmo da língua de 

sua congregação. A isto, soma-se o fato da utilização intercambiável de termos e expressões 

 
 

4 Texto original: “At the most general level, amulets may be defined as objects carried or worn on the 

body to ward off injury or promote recovery from it” (KORNBLUTH, 2020, p. 941). 
5 Conforme a autora, a literatura pastoral designa o amplo rol de textos (em especial, atas conciliares, 

sermões e penitenciais) que registram a preocupação e as medidas tomadas sob a égide da Igreja 
em prol do bem-estar espiritual, moral e físico dos fiéis, além de zelar pelo devido seguimento da 
ortodoxia doutrinal (FILOTAS, 2005). 
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latinas, o que contribui para o obscurecimento das práticas e objetos registrados (FILOTAS, 

2005). 

Todavia, apesar dessas questões, pode-se traçar algumas características gerais dos 

amuletos. Como evidenciado na supramencionada definição de Kornbluth (2020), os amuletos 

são objetos aos quais se creditavam qualidades mágico-protetivas, apotropaicas, sendo 

particularmente eficazes na cura ou mesmo na prevenção de enfermidades, além de 

protegerem contra o infortúnio e a má sorte. Nesse sentido, Kieckhefer (2014) leciona que, 

enquanto ervas, remédios feitos com materiais animais e encantamentos eram utilizados para 

curar doenças que já haviam se instalado, os amuletos atuavam enquanto dispositivos 

protetivos e, sendo-lhes atribuídas virtudes ocultas, seriam capazes de não só afastar doenças, 

mas proteger o usuário contra toda sorte de ataques de inimigos visíveis e invisíveis. 

Além disso, no que condiz à forma de sua utilização, esta envolvia, via de regra, que 

fossem pendurados ou amarrados junto ao pescoço, mas também poderiam ser atados junto a 

outras partes do corpo, como pernas e braços (GIORDANO, 1983). Ademais, seu uso 

mágico-terapêutico não se limitava tão somente a humanos, podendo ser empregados em 

animais, de modo a garantir a proteção de rebanhos contra doenças. Ainda, em certas fontes, 

registra-se a colocação de amuletos em árvores, telhados, placas nas estradas e outras 

estruturas (FILOTAS, 2005). 

Adiante, no que tange à produção dos amuletos, a maior parte é confeccionada a 

partir de materiais extraídos de plantas e animais, compartilhando com eles, de modo geral, 

muitas de suas propriedades terapêuticas (KIECKHEFER, 2014). De modo mais 

aprofundado, Kornbluth (2020), em uma pesquisa recente, tendo por base por base achados 

arqueológicos encontrados em sítios funerários merovíngios, propõe-se a tecer comentários 

acerca das principais categorias de amuletos utilizados na Gália merovíngia e as funções por 

eles exercidas. 

Assim, inicialmente, destacam-se os amuletos naturais (natural amulets), criados a 

partir de dentes e garras de ursos, assim como conchas, e os amuletos trabalhados (crafted 

amulets), compostos por: objetos que, retirados de seu contexto original de uso, passaram por 

uma ressignificação e adquiriram a função amulética (caso de moedas perfuradas e suspensas 

por cordões); e objetos produzidos especificamente para uso enquanto amuletos (caso de 

chaves de ferro e armas em miniatura). Todavia, a autora confere maior enfoque à categoria 

dos “pingentes atados” (bound pendants), isto é, amuletos formados por variados materiais, 

geralmente pedras e minérios, que são mantidos em armações de tiras de metal. Para a autora, 

essa última categoria cumpria outras funções além das fundamentalmente apotropaicas, 
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atuando, dentro de seus contextos funerários, como demarcadores de gênero, identidade e 

status social (KORNBLUTH, 2020). 

Voltando a atenção para os sermões de Cesário de Arles, observa-se que os amuletos 

são referenciados por certos termos utilizados de forma intercambiável que não acompanham 

descrições mais detalhadas, como filactérios (philacteria; phylacteria; fylacteria; filacteria), 

ligaduras (ligaturae; ligamina) e letras mágicas (caracteres). Para Giordano (1983), por 

filactérios se designava toda sorte de amuletos e talismãs6, tanto de origem judaica, quanto 

pagã. Entretanto, em certas ocasiões, phylacterium pode ser utilizado em seu sentido original, 

designando um recipiente, que poderia conter escritos ou outros objetos, tais como relíquias 

ou fragmentos das Sagradas Escrituras (FILOTAS, 2005). 

Em relação às ligaduras, estas possuem uma ligação a nós e amarras, sugerindo, 

possivelmente, a ideia de amuletos atados ao corpo e vestes (FILOTAS, 2005). Apesar da 

dificuldade em distingui-las dos filactérios, alguns autores, como Giordano (1983), destacam 

que as ligaduras eram utilizadas para os mesmos fins apotropaicos, mas seu emprego esteve 

quase sempre associado à recitação de fórmulas mágicas. Quanto às letras mágicas, os 

caracteres, estes eram constituídos por fragmentos de textos munidos de caráter sagrado ou 

mágico. Segundo, Giordano (1983), a carga mágica desses objetos reside particularmente nos 

signos misteriosos e nas palavras sagradas que continham. Nesse sentido, os versículos 

bíblicos e fragmentos do Evangelho exerciam um forte fascínio sobre as pessoas, 

especialmente quando continham palavras gregas e hebraicas, cujo caráter misterioso 

fornecia-lhes um valor apotropaico e terapêutico considerável. Assim, os caracteres denotam 

a convicção de que a palavra escrita é portadora per se de um valor mágico. 

Tendo em vista o exposto, propõe-se um breve estudo de caso, tendo como objeto de 

análise a primeira parte do sermão 50, intitulado “Sobre buscar mais a saúde da alma do que a 

do corpo, e sobre evitar sortílegos” (De expetenda magis sanitate animae quam corporis, et 

vitandis sortilegis). Neste sermão, Cesário trata, enquanto temática principal, da preocupação 

de seus fiéis com a saúde, advogando que todo cristão deveria valorizar mais a saúde da alma 

do que a do corpo. Assim, como aponta, o caminho adequado a ser tomado diante da 

enfermidade está ligado ao comportamento reverencial, mas não é isso o que é verificado: 

E, se ao menos, quando estão enfermos no corpo, corressem à igreja e 

pedissem a cura através da misericórdia de Cristo! Mas, o que é deplorável é 
 

6 Para Kieckhefer (2014), amuletos e talismãs apresentam grande semelhança tanto na finalidade, 
quanto no modo de uso. Todavia, um elemento que os distingue é que os talismãs, diferentemente 
dos amuletos, possuem palavras escritas ou, ao menos, letras gravadas neles. Conforme o autor, 
acreditava-se que o poder dessas inscrições é, minimamente, tão grande quanto aquele portado por 
plantas ou materiais oriundos de animais. 
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que há alguns que, em todo tipo de enfermidade, buscam sortílegos, 

consultam arúspices e adivinhos, invocam encantadores, penduram em si 

filactérios diabólicos e letras mágicas (tradução e grifos nossos)7. 

Destarte, evidencia-se a preferência de alguns fiéis pelo modelo terapêutico popular, 

mediante o recurso a todo tipo de especialistas nas artes divinatórias e, especialmente, a 

utilização dos amuletos (fylacteria e caracteres). Acerca destes, que tomarão o foco da 

pregação do bispo, Cesário denuncia sua produção por parte de clérigos, atitude sobretudo 

condenável, visto que isso poderia validar o uso de tais objetos aos olhos dos fiéis (FILOTAS, 

2005): 

Muito frequentemente, eles recebem as mesmas ligaduras de clérigos e 

religiosos, mas eles não são religiosos ou clérigos de fato, mas ajudantes do 

Diabo. Vede, irmãos, pois eu testemunho a vós para que não aceitem esses 

objetos malignos, mesmo se forem oferecidos por clérigos. Pois, não há 

neles o remédio de Cristo, mas o veneno do Diabo, de onde o corpo não é 

curado e a pobre alma é degolada pela espada da infidelidade. Mesmo que a 

vós seja dito que os mesmos filactérios contêm coisas santas ou lições 

divinas, que ninguém creia, que ninguém confie que a saúde virá deles 

(tradução e grifos nossos)8. 

É importante ainda notar que a participação de clérigos e religiosos na fabricação dos 

amuletos marca seu caráter popular, isto é, como uma crença que transpassa todos os setores e 

grupos da sociedade, não restrita apenas aos rustici, habitantes das áreas rurais. Além disso, 

também se constata como Cesário busca desqualificar os amuletos, apontando-os como 

instrumentos ineficazes para a obtenção da saúde. Outrossim, buscando desconstruir ainda 

mais as bases cognitivas que sustentavam seu uso, Cesário argumenta que, se os filactérios 

aparentavam ser potentes e benéficos, isto se dava graças à astúcia do Diabo, que, com 

permissão de Deus, atacava o corpo com enfermidades, de modo que, caso se concordasse 

com o recurso a curandeiros e amuletos, ele conseguiria matar a alma e, feito isso, poderia 

deixar de afligir o corpo. 

Nesse ínterim, Cesário reforça sua condenação a todos aqueles que fazem, pedem 

que sejam feitos ou consintam com o uso dos filactérios, equiparando-os todos aos pagãos, 

dignos da danação a menos que busquem a remissão dos pecados e realizem a devida 

 
 

7 Texto original segundo a edição de Morin (1937, p. 215): Atque utinam, quando in ipso corpore 

infirmantur, ad ecclesiam currerent, et medicinam de Christi misericordia postularent: sed, quod 
dolendum est, sunt aliqui, qui in qualibet infirmitate sortilegos quaerunt, aruspices et divinos 
interrogant, praecantatores adhibent, fylacteria sibi diabolica et caracteres adpendunt. 
8 Texto original segundo a edição de Morin (1937, p. 215): Et aliquotiens ligaturas ipsas a clericis ac 

religiosis accipiunt; sed illi non sunt relegiosi vel clerici, sed adiutores diaboli. Videte, fratres, quia 
contestor vos, ut ista mala, etiam si a clericis offerantur, non adquiescatis accipere: quia non est in illis 
remedium Christi, sed venenum diaboli, unde nec corpus sanatur, et infelix anima infidelitatis gladio 
iugulatur. Etiam si vobis dicatur, quod res sanctas et lectiones divinas filacteria ipsa contineant, nemo 
credat, nemo de illis sanitatem sibi venturam esse confidat. 
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penitência. Por fim, aponta a alternativa terapêutica eclesiástica como a mais eficaz, visto que 

a ela atribui-se um duplo benefício: providenciar a saúde para a alma e o corpo. Assim, exorta 

aos fiéis: “(...) apressai-vos à Igreja, sede ungidos com o óleo consagrado, recebei a eucaristia 

de Cristo. Se estas coisas fazeis, não apenas a saúde do corpo, mas também a da alma 

recebereis (tradução nossa)”9. 

 
CONSIDERAÇÕES 

 
 

Portanto, diante do exposto, foi possível constatar algumas das principais 

características dos amuletos, tais como: os materiais utilizados em sua confecção, as formas 

de utilização e as funções que lhes eram atribuídas. Ainda, observando sua representação nos 

sermões de Cesário de Arles, verifica-se como os filactérios, ligaduras e letras mágicas faziam 

parte do elenco de práticas, crenças e objetos que informavam o sistema terapêutico popular. 

Opondo-se a este, desqualificado por Cesário como ineficaz em providenciar a cura para as 

moléstias e enfermidades, além de levar à perdição da alma, destaca-se o eclesiástico, 

apontado não só como o correto por Cesário, mas como o mais apto a garantir a saúde da 

alma e do corpo. 
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O DISCURSO DEMONOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE 

GUAMÁN POMA DE AYALA 

 
Mariana de Souza Guimarães Lopes1 

 

Resumo: O trabalho visa apresentar uma análise preliminar sobre elementos presentes na obra 

de Felipe Guaman Poma de Ayala intitulada Nueva corónica y buen gobierno, que permitam 

identificar ecos oriundos de um discurso demonológico europeu. Tal relação poderá ser feita a 

partir da familiaridade do autor com a cultura letrada da época, e consequentemente com textos 

religiosos que determinavam a doutrinação na América. De tal forma que se buscará identificar 

que elementos ecoam pela escrita de Poma que podem ser resultado da influência de discursos 

anti idolátricos e demonológicos europeus, já que nossa hipótese é que o autor de fato se vale 

dessas representações para retratar as práticas religiosas incaicas antes da chegada dos 

europeus. 

 

Palavras-chave: Felipe Guaman Poma de Ayala; Demonologia; Idolatria, América colonial; 

Incas. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Felipe Guamán Poma de Ayala, índio quechua que escreve em 1615, direcionado ao rei 

de Castela, sua obra intitulada Nueva corónica y Buen gobierno2. Uma obra de grande extensão 

e complexidade que se divide em duas partes já estabelecidas pelo título. 

Na primeira parte da obra Nueva corónica, o autor representa a sociedade incaica antes 

da conquista e como ela se formalizou na organização administrativa e religiosa da colônia, 

assim como relata o processo de conquista do domínio espanhol. Já na segunda parte da obra 

intitulada Buen gobierno, Poma descreve a organização da sociedade colonial, denunciando 

aquilo que considera problemático, apresentando ao rei (seu destinatário) os problemas 

encontrados na colônia, propondo soluções que ajudassem a melhorar o projeto colonial da 

coroa. 

A obra se destaca pelas constantes críticas e denúncias que faz sobre a ocupação dos 

espanhóis. Seu caráter é ambíguo, já que Poma não descarta a dominação política, mas aceita 

o rei espanhol como soberano e a religião cristã como verdadeira. Em paralelo a isso, também 

 

1Universidade de São Paulo; Orientador: Prof. Dr. Pablo Fernando Gasparim; 
mariana.souza.lopes@usp.br 
2 Todos os trechos e imagens utilizados aqui foram retiradas da transcrição e digitalização feita pela 
Biblioteca Real de Copenhague, Dinamarca.Guaman Poma de Ayala, F. (2001 1615). El sitio de 
Guaman Poma. Nueva corónica y buen gobierno. Copenhague: Biblioteca Real. url: 
http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/foreword.htm 

mailto:mariana.souza.lopes@usp.br
http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/foreword.htm


O DISCURSO DEMONOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE GUAMÁN POMA DE AYALA | Mariana Lopes 

235 IV Semana Infernal – O Inferno e outros Espaços Sobrenaturais | Florianópolis | 2021 

 

 

aponta os problemas das práticas estabelecidas no território americano, propondo uma tentativa 

de remediar tais questões, criando um projeto político e uma cosmohistória muito próprias do 

autor. 

Entre os variados discursos que formam a escrita de Poma, conseguimos identificar a 

presença do  discurso  demonológico e das práticas inquisitoriais, que Poma se vale  para 

descrever e representar tanto elementos da cultura incaica quanto comportamentos dos próprios 

espanhóis. 

Guamán Poma era um índio ladino, ou seja, um nativo que no período colonial era capaz 

de falar e escrever tanto em espanhol como em sua língua nativa. Tais índios acabavam servindo 

como tradutores e intérpretes para os espanhóis, os auxiliando após o período de conquista dos 

novos territórios. Sendo assim, Poma atuou como tradutor da língua quéchua na administração 

colonial entre 1560 e 1570. Essa vivência, como bem é apontada por Adorno (ADORNO,1978), 

permitiu que além de entrar em contato com textos administrativos em espanhol, Poma também 

pudesse se familiarizar com diversos outros gêneros e textos da cultura letrada do período, 

assim como passou atuar em um lugar de exceção na cultura colonial peruana, como membro 

da mesma, já que produz sua própria obra em espanhol. 

Sendo Poma um índio ativo dentro da colônia, um dos papéis que ocupou e que aqui nos 

interessa, foi o de intérprete de Cristóbal de Albornoz, um estripador de idolatrias, clérigo 

espanhol que atuava ativamente no vice reino do Peru, realizando visitações e aplicando 

disposições tridentinas3 para acabar com as idolatrias presentes nas religiões andinas. A 

partir dessas vivências se originam os ecos encontrados na obra de Poma relacionados 

com os discursos circulantes na Europa associados com a demonologia e com as práticas 

inquisitoriais. 

Tais ideias foram amplamente utilizadas por Poma para censurar as práticas e 

comportamentos encontrados na colônia e para desenvolver soluções para tais problemas. Os 

ecos oriundos da cultura cristã, permite que seu destinatário (o rei) se identifique com as visões 

apresentadas, já que ao escrever dentro de uma cadeia de significados presentes na mentalidade 

do seu destinatário, o autor se vale de conceitos europeus para descrever questões indígenas, o 

que diminui o aspecto de estranho e de novo daquelas informações, colocando o outro em um 

contexto de familiaridade e que pode ser assim mais facilmente assimilado. 

 

3 O Concílio de Trento institucionalizou doutrinas instrumentais fundamentais na conversão dos 
nativos na América , tais como as visitas pastorais e inspeções em assentamentos indígenas que 
buscavam introduzir a doutrina católica e repelir as heresias, acabando com qualquer elemento das 
religiões nativas.(SALAZAR-CALVO; 2020). 
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Portanto, aqui analisaremos como Poma apresenta representações embasadas em 

conceitos como idolatria, superstição e feitiçaria. Tópicos do discurso cristão que o autor usa 

para censurar as atitudes que não são consideradas corretas, sempre com base em uma 

terminologia da demonologia europeia (SALAZAR-CALVO,2020). 

É dentro dessas construções discursivas que encontramos ecos relacionados com o que é 

pontuado por Baroja (CARO BAROJA,2003), ao apresentar a construção cristã onde o mundo 

está dividido em duas partes bem definidas e antagônicas. Primeiramente temos aqueles que 

cultuam o bem e as virtudes, que se opõem àqueles que cultuavam o mal e seus vícios, ou seja, 

os que estariam a serviço de Deus e aqueles que estariam a serviço do demônio. Poma as 

reproduz no contexto incaico, de modo que as antigas práticas indígenas estariam 

fundamentadas em serviço prestado ao demônio e a influência ou poderes concedidos por este, 

isto é, seriam práticas demoníacas. 

Poma também parece estar motivado por ideias escolásticas que têm como expressão 

maiores São Tomás de Aquino e outros mestres do século XVIII e XIV (Ibidem), já que para a 

escolástica, o demônio é visto como assustador e perigoso e atua como origem de todo o mal. 

Além de tais influências, Poma também escreve em um momento em que há uma intensa 

perseguição contra a religião Inca (SALAZAR-CALVO,2020). Em que o comportamento da 

igreja frente às crenças indígenas foi muito semelhante ao dado aos judeus e muçulmanos, que 

após a convenção aqueles que conservassem alguma prática religiosa de seus ancestrais eram 

perseguidos e oprimidos (DELUMEAU ,2009). A política de extirpação da idolatria, como as 

visitações e pastorais, aplicada na América, pode ser vista como uma variação das práticas 

europeias, havendo uma transposição das práticas inquisitoriais, em lugares como Cusco ou 

Lima que eram escolhidos por haver grande presença de cultos indígenas que ameaçavam a 

ortodoxia. 

Em sua escrita, considerando todas as influências que recebeu, Poma apresenta o 

demônio como um amo manipulador que engana aquele que o serve e se vale de conceito como 

idolatria, superstição e feitiçaria para descrever aqueles realizavam as práticas religiosas 

incaicas, portanto não cristãs e a serviço do Demônio. Vejamos agora exemplos de como tais 

ideias se construíram na obra de Poma. 

 
IMAGENS DO DEMÔNIO E O DISCURSO DEMONOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE 

POMA 
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Na primeira parte de sua obra Nueva corónica, Poma em seu capítulo de Ídolos, 

(GUAMÁN POMA DE AYALA, (2001 [1615]). p.263) se dedica a descrição e representação 

da religião Incaica praticada antes da chegada dos espanhóis. Neste momento, não apenas 

descreve tais práticas, mas também as condena com base no discurso demonológico. 

Nesse capítulo encontramos algumas ilustrações que representam o demônio atuando 

como um amo manipulador e que engana a seus súditos, que resulta em uma desordem social. 

Tais representações podem ser comparadas e aproximadas com as encontradas em diferentes 

fontes textuais e imagéticas europeias, como pode ser observado na ilustração intitulada 

“PONTÍFISES, VALLA VIZA, LAICA, VMV, HICHEZERO/ el gran hichesero que abía // 

walla wisa / layqha / umu” localizada no fólio 277 da obra de Guaman Poma. 

Nesta imagem observamos duas figuras: a esquerda há uma índia anciã e a direita um 

índio que pelas vestimentas o podemos identificar como um dos hechiceros que Poma se refere 

em sua obra. A mulher ajoelhada coloca lenha em uma fogueira que aquece uma espécie de 

caldeirão. Sentado em cima desse caldeirão encontramos uma figura de um demônio, que possui 

asas de morcego, um grande rabo, chifres e unhas que mais se parecem com garras. Essas garras 

estão direcionadas para o homem que se ajoelha perante ele. 

Interessante notar que a figura do demônio, representada por Poma, tem aspectos 

semelhantes a iconografia das representações do demônio nas mais variadas artes europeias, 

como a pintura do “Juízo final” de Hans Memling (1460), na qual aparecem representações de 

demônios com longos chifres, garras e rabos e que são bem semelhantes aos desenhados por 

Poma. 

Algo semelhante se dá na representação do “Inferno”, de Taddeo di Bartolo (1393), onde 

encontramos figuras demoníacas que tem faces, expressões, asas e chifres semelhantes aos 

criados por Poma. Assim como também são parecidas as posições que os demônios ocupam 

sob as figuras humanas, tanto em Nueva Coronica, quanto nas pinturas européias. 

O mesmo pode ser verificado na representação demoníaca feita em “O Inferno”, Giovanni 

Faloppi, (1410), na qual as asas, chifres, garras e expressões do demônio são muito semelhantes 

aos desenhos de Guamán Poma, da mesma forma que a figura demoníaca também age sobre 

uma figura humana, o que indica o mesmo tipo de relação presente na iconografia de Poma. 

Poma em sua representação associa os índios que invocam o demônio, com a feitiçaria, 

os chamando de hechiceros e aponta seus rituais como demoníacos, nos quais adquirem poderes 

de adivinhação. Essa relação se aproxima das associações presente em manuais inquisitoriais, 

que insere os elementos da feitiçaria, a invocação do demônio e as adivinhações em uma mesma 
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gama de significados, podendo atuar como sinônimos entre si, se tornando características 

usadas para descrever um único grupo que deve ser combatido. 

Percebemos que a associação feita por Poma ao representar os hechiceros incas, não se 

constrói ao acaso, mas está vinculada às representações já pré-estabelecidas pelos manuais e 

práticas inquisitoriais. Muito provavelmente, tais práticas foram assimiladas pelo autor a partir 

de suas experiências como índio ladino, e com a sua atuação como intérprete do visitador 

Cristobal de Albornoz, momento no qual entrou em contato diretamente com textos e ideias 

semelhantes aos documentos do período. 

Em um diferente momento da obra de Poma, encontramos outra passagem onde há uma 

representação da relação entre índios e demônios, isso pode ser visto como a fólio 279 em sua 

ilustração intitulada “HICHEZEROS DE ZVEÑOS, LLVLLA LAICA VMV [hechiceros y 

brujos mentirosos]/ hichezero de sueño / hichezero de fuego / hichezero que chupa / hicheseros 

falsos // llulla layqha umu /” 

A Imagem está dividida em três partes que representam respectivamente três índios que 

agem sob influência do demônio. No canto superior direito temos os “Hechiceros de sueño” 

que no texto em prosa são definidos como: 

[...]Otros hichezeros due[r]men y entre sueños hablan con los demonios y les qüenta 

todo lo que ay y lo que pasa y de todo lo que desea y pide. Éstos son hichezeros de 

sueños y al [a]maneser lo sacrifican y adoran a los demonios. Éstos son sutiles secretos 

hichezeros que engaña a la gente con ello.[...] (GUAMÁN POMA DE AYALA (2001 

[1615]). p.282). 

 

Com essa descrição, podemos perceber que o contato com o demônio é feito enquanto 

eles dormem, e quando acordam usam os poderes que lhes foram concedidos para praticar 

enganos. 

Já a figura que se encontra no meio da imagem, representa aqueles que se valiam da 

influência do demônio para se tornar adivinhos, a mesma imagem que estava presente na 

ilustração anteriormente analisada . 

Por fim, no canto inferior direito temos os “hechiceros que chupam”, que no texto em 

prosa são descritos como: 

[...] Otros hichezeros hablan con los demonios y chupan y dizen que sacan 

enfermedades del cuerpo y que saca plata o piedra o palillos o guzanos o zapo o paxa 

o mays del cuerpo de los hombres y de mugeres. 

Estos dichos son falsos hichezeros; engaña a los yndios y al demonio sólo a fin de 

engañalle su hazienda y enseñalle a los yndios ydúlatras [...] (GUAMÁN POMA DE 

AYALA,2001 [1615]). p.282). 

 

Tais índios são acusados de estarem sob o controle do demônio, para “chupar”, ou seja, 

realizar uma espécie de rito curandeiro, no qual se retira as doenças dos outros índios. Por 
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agirem junto ao demônio, o objetivo não é a cura desses indígenas, mas sim lhes enganar e lhes 

ensinar as idolatrias, passando a sua influência demoníaca para outros indivíduos. 

O ato da feitiçaria indígena é relacionado pelo autor com os rituais de cura que eram 

comumente representados em manuais inquisitoriais, como podemos ver em Gui 

(GUI,1964,263) que pontua como uma das características dos praticantes de feitiçaria: “Item, 

qué sabe de fórmulas o encantamiento para curar las enfermedades”. Mais uma vez, Poma se 

vale de conceitos parecidos para incluir nas antigas crenças incaicas características semelhantes 

às encontradas em práticas de feitiçaria europeia. 

O vocábulo “chupar”, que é bem escolhido por Poma para representar as ações desses 

hechiceros sob o domínio do demônio, parece ecoar o sentido negativo (usado em textos 

inquisitoriais) que a ação adquire em práticas de feitiçaria, tais como as descritas em confissões 

de bruxas, como podemos observar no trecho a seguir “[...] Y fue cogida una y está dijo y 

confesó sin ningún tormento que había matado a treinta niños chupándoles la 

sangre[...]”(SIENA,1962,p.182). 

Percebemos que a escolha do vocábulo “chupar” pode ser motivada pela recorrência desse 

vocábulo em texto que relatam as práticas de feitiçaria e bruxaria. Essa escolha aproxima a sua 

descrição das representações discursivas inquisitoriais, das quais percebemos sua influência 

direta. 

Outra representação da imagem do demônio na produção de Poma, está presente na 

segunda parte de sua obra, no capítulo dedicado aos índios comuns, no qual descreve índios 

que já eram convertidos ao cristianismo e que não mais praticavam a religião incaica. Neste 

momento da obra podemos destacar a ilustração intitulada “LA BORACHERA, MACHASCA 

[emborrachado]” que está presente no fólio 862, e que está diretamente relacionada com o 

seguinte texto em prosa: 

Que los dichos yndios estando borracho el más cristiano, aunque sepa leer y escriuir, 

trayendo rrozario y bestido como español, cuello, parese santo, en la borrachera habla 

con los demonios y mocha [reverencia] a las guacas ýdolos y al sol, pacaricos 

[celebración ritual], oncoycunamanta uanocmantapas pacaricoc [velorio con ocasión 

de enfermedades o una muerte], uarachicoc [investidura de taparrabos], cusmallicoc 

[investidura de camisón], uacachicoc [lamentos rituales] y de otras hechesirías. 

Hablando de sus antepasados, algunos hazen sus serimonias. 

Ci los dichos yndios hiciesen cin borrachear las fiestas ni comer coca y cin ydulatrear, 

fuera fiesta de cristiano. [...] Pero a ojos y a uista que lo confieso como lo e bisto, 

estando borracho ydulatran y fornican a sus ermanas y a sus madres, las mugeres 

casadas. Y las mugeres, estando borrachos, andan salidas; yllas propias buscan a los 

hombres, no mira ci es [s]u padre ni ermano. (GUAMÁN POMA DE AYALA (2001 

[1615]). p.877) 
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Nessa imagem temos a representação de uma índia que parece tocar um instrumento 

relacionado com algum ato cerimonial. Essa índia também parece ser controlada por um 

demônio que está apoiado sobre um homem que passa mal. Sabemos pelo título e pelo texto 

em prosa, que ele passa mal de tanto beber (borachera). Novamente temos a mesma 

apresentação do demônio com asas, chifres e garras que influencia tanto o homem quanto a 

mulher. 

Tais imagens associam-se com a condenação que Poma constantemente apresenta em sua 

obra sobre o consumo exagerado de bebidas alcoólicas pelos índios. A embriaguez é condenada, 

por permitir que esses índios falem com o demônio e voltem a cometer idolatrias já esquecidas, 

desde que foram convertidos ao cristianismo. 

Conforme a descrição em prosa, a bebida permitia que o demônio falasse com os 

indígenas e os fizessem retomar a fé de seus antepassados, se voltando então às idolatrias. Sendo 

assim, cometiam pecados como incesto, adultério e passavam a ter um comportamento lascivo 

e luxurioso. Portanto, para Poma, a influência da bebida e consequentemente a influência do 

diabo é a justificativa para que índios já cristianizado se voltassem às suas antigas práticas e 

cometessem diversos pecados, contrariando os valores que recebiam com a conversão ao 

cristianismo. 

Na obra de Poma o uso de substâncias como álcool e a coca, comumente usados entre os 

índios, eram os principais obstáculos para a conversão dos mesmos. De forma que, o autor se 

alinha com uma concepção contrarreformista que considerava o consumo de álcool ou de outras 

substâncias que provocavam alterações dos indivíduos, como uma forma de má conduta, 

contrária à integridade das almas. 

Esses foram alguns exemplos de como Poma descreve aquilo que censura e condena. 

Poma relaciona todas essas práticas e costumes com a influência do demônio, que levava os 

índios a cometer todos os atos julgados como pecaminosos e que iam contra os preceitos 

cristãos. A consequência é a desordem social da qual o autor se vale para descrever a sociedade 

colonial. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Na breve análise aqui apresentada, percebemos que Poma teve um interessante contato 

com a cultura do colonizador, e consegue abraçar essa cultura e se vale da mesma para 

apresentar os problemas encontrados na colônia, que julga, condena e indica aquilo que deve 

ser mudado para que de fato o projeto colonial se consolide. 

Sendo assim, o presente trabalho buscou apresentar de maneira breve como se dá essa 

articulação construída por Poma, que se vale do discurso demonológico que circulava na 

Europa, para condenar e censurar antigas práticas incaicas, assim como os comportamentos dos 

índios já cristianizados. A análise aqui foi breve e não tinha como objetivo dar conta de um 

tema tão complexo. Interessante seria aprofundar esse trabalho com contraste não só com as 

referências imagéticas, mas também as escritas, para estabelecer de maneira mais sistemática e 

profunda os elementos discursivos presentes na escrita de Poma e que também são encontrados 

em textos inquisitoriais. A proposta é justamente suscitar a discussão desse tema para gerar o 

interesse de se desenvolver trabalhos mais profundos sobre como Poma esteve influenciado 

pelos discursos europeus e como isso está presente em sua obra. 
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ENTRE SUPERSTICIOSOS, BRUXAS E FEITICEIRAS: PACTOS E 

AÇÕES DIABÓLICOS NA DEMONOLOGIA ESPANHOLA MODERNA 

 
Nara Barrozo Witzler1 

 

Resumo: Os autores aqui analisados, já inseridos nos debates humanistas mais recentes de seu 

tempo, produziram Tratados Demonológicos que buscavam definir os limites entre o lícito e o 

proibido. O objetivo deste trabalho será compreender como cada um deles definiu quem eram 

os supersticiosos, os idólatras, as/os bruxas/os e as/os feiticeiras/os. Em um período onde o 

juízo final se mostrava cada dia mais próximo, ao mesmo tempo em que as ciências naturais 

faziam novas descobertas e davam um ar de otimismo ao mundo, era mais do que nunca 

necessário que a barreira entre o bem e o mal fosse devidamente estabelecida e, pelo bem do 

futuro, garantir que esta não fosse rompida. 

 

Palavras-chave: Primeira-Modernidade; Demonologia; Bruxaria; Feitiçaria; Superstição; 

Espanha. 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os conceitos de superstição, bruxaria e 

feitiçaria na Espanha da chamada Primeira Modernidade, além de se debruçar brevemente a 

respeito de quem seriam esses indivíduos de acordo com as crenças do período. 

Em primeiro lugar, se faz importante discorrer a respeito do conceito de superstição 

propriamente dito. Apesar de este ser um conceito que vem sendo teorizado desde a 

antiguidade, foi na Idade Média (com Santo Agostinho e principalmente com São Tomás de 

Aquino) que ele ganhou os contornos teóricos que seriam a base para os demonólogos 

modernos. De acordo com Santo Agostinho (GIELIS, 1991, p.39) a superstição seria em 

primeiro lugar uma forma errada de se realizar os cultos cristões e, em segundo, também 

ações que seriam realizadas com o auxílio de demônios. Pela primeira vez, temos a ideia de 

superstição relacionada ao pacto demoníaco. 

Anos mais tarde, São Tomás de Aquino iria concordar com Agostinho em 

determinados aspectos e discordar em outros, acrescentando alguns pontos à teoria de seu 

predecessor e aglomerando outros conceitos sob uma mesma denominação (CAMPAGNE, 

2002). Mas o que nos interessa saber aqui é que Aquino inovou ao criar a ideia do pacto 

Tácito, ou Implícito, ou seja, quando ao indivíduo não tem a intenção de fazer um pacto, mas 

que realiza ações que só poderiam surtir efeitos se um demônio tivesse agido ali. Portanto 

para São Tomás de Aquino, existem dois tipos de pactos diabólicos: O Pacto Explícito 

 
 

1 UNICAMP; Orientador:m Prof. Dr. Rui Luis Rodrigues; nbwitzler@gmail.com 
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(quando há a intenção de se realizar um pacto demoníaco) e o Pacto Implícito (quando não há 

a intenção, mas a invocação ocorre assim mesmo). 

Passando agora já para a Idade Moderna, o que vemos é a junção teórica entre a 

superstição, a feitiçaria e a bruxaria (ALMEIDA, 2016). Podemos dizer que durante boa parte 

da Idade Média, o Diabo não era visto como um perigo tão eminente e palpável. Mesmo 

quando pactos diabólicos eram feitos, revertê-los não era visto como uma tarefa complicada. 

Porém o que podemos perceber a partir do século XIII é o surgimento de uma teorização mais 

incisiva acerca das possibilidades de ação do Diabo e seus demônios, em especial nas suas 

possibilidades de interferência no mundo humano. Juntamente a isso, temos aqui o 

estabelecimento quase final dos conceitos de pacto demoníaco e, consequentemente, do Sabá. 

Especificamente na Espanha, podemos perceber o uso tanto jurídico quanto teológico das 

definições tomistas: aqui a/o feiticeira/o é aquela/e que teria realizado um pacto implícito, 

enquanto a/o bruxa/o é a pessoa que teria feito um pacto explícito. Importante também 

ressaltar a gravidade de cada um desses crimes. Enquanto a/o feiticeira/o seriam aquelas 

pessoas que realizavam práticas como amarrações de amor, a cura de doenças usando 

ensalmos ou encontravam tesouros perdidos. Do outro lado, a/o bruxa/o eram aqueles 

indivíduos que, por terem voluntariamente ido ao encontro do Diabo, praticavam malefícios 

como a destruição de plantações, o naufrágio de navios e até mesmo provocavam doenças e a 

morte de terceiros principalmente de crianças. Entretanto, apesar de haver uma classificação 

hierárquica entre os dois tipos de pactos, ambos eram tidos como crimes que deveriam ser 

evitados e punidos com a maior urgência e seriedade. 

A demonologia então surge para dar conta dessas novas transformações conceptuais. 

Como afirma Alberto Frutos, "a bruxa teológica se converte em elemento essencial, por 

fornecer a justificativa de origem e a eficácia de suas ações malignas” (FRUTOS, 2014, 

p.129). E se o Diabo passou por tantas transformações, não seria diferente com seus ministros. 

Até então havia uma separação entre a figura popular de um ser que causava malefícios 

(principalmente se os novos estudos a respeito das especificidades da crença na bruxaria na 

Península Ibérica estiverem corretos e o termo "bruxa" designar originalmente o nome de um 

demônio ou ave noturna que entrava nos lares causando malefícios [CAMPAGNE, 2009]) e 

as teorias teológicas, que buscavam pactos e conventículos demoníacos. O que passa a 

acontecer na Modernidade é que o indivíduo que provoca malefícios e prejudica a vida de 

seus vizinhos, o faz por razões heréticas e demoníacas, levando assim a questão para outro 

nível (FRUTOS, 2014). 
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A lógica demonológica começava a se formar e só restava uma alternativa aos 

tratadistas: se os malefícios eram reais, os conventículos e sabás também deveriam ser. Mas 

para serem reais, eles deveriam se encaixar nas explicações de funcionamento de mundo já 

existentes. Como aqueles indivíduos poderiam ter poderes para lançar tais malefícios? A 

resposta, claro, só poderia ser demoníaca por meio de prodígios. (CLARK, 2006). 

Então a questão agora era explicar - e temos que ter em mente que essas eram 

explicações lógicas e racionais que tinham como objetivo compreender como o mundo e a 

natureza ao redor dessas pessoas funcionavam - como pessoas aparentemente comuns podiam 

produzir tais feitos prodigiosos. E passando agora para os tratados em si, todos os tratadistas 

aqui analisados discutem os mesmos temas e, em termos gerais, concordam entre si em quase 

tudo. É consenso, por exemplo, que as reuniões satânicas seguiriam o roteiro de uma missa 

invertida, já que o Diabo seria um grande imitador e invejoso de Deus, mas como tudo que ele 

faz é imperfeito e feio, a sua tentativa de imitar uma missa divina também seria imperfeita e 

feia. Em seu tratado de 1529, por exemplo, intitulado “Tratado de las supersticiones y 

hechicerías y de la possibilidad yremedio dellas”, o Frei Martín de Castañega   afirma que 

“(…) há nas igrejas diabólicas particulares, à imitação dos sacramentos da igreja católica, 

certas cerimônias e excrementos que por vocábulo familiar chamamos de superstições e 

feitiçarias (...)” (CASTAÑEGA, 1529, Cap. III. Tradução nossa)2. E segue dizendo que 

Estas cerimônias (diabólicas) e excrementos muitas vezes são feitas em 

unções corporais/ à imitação dos sacramentos/ que também os mais deles se 

celebram com unções/ porque Cristo quer dizer ‘ungido’: e os cristãos 

ungidos devem ser segundo o pede seu nome/corporal e espiritualmente (...). 

Coisa de bruxaria parece o sacramento da extrema unção/quando untam ao 

enfermo os olhos/ as orelhas/ o nariz/ a boca/ as mãos/ o lombo/ e os pés. 

Que mais se diz que fazem os bruxos para invocar e chamar em seu favor o 

demônio: Pois porque o demônio sempre quer usurpar as honras e ofícios 

divinos/ e transfigurando-se em anjo de luz/ ter as maneiras e dissimulações 

e cores que pode para ele. Assim contra-ataca os sacramentos, como que 

fazendo burla deles (...). (CASTAÑEGA, 1529, Cap. III. Tradução nossa).3 
 

2 No original: “ay enlas yglesias diabólicas particulares a ymitacion delos sacramentos dela yglesia 
católica ciertas cerimonias y execramentos que por vocablo familiar los llamamos supersticiones y 
hechizerias (…)”. CASTAÑEGA, Martín de, Tratado de las supersticiones y hechicerías y de la 
possibilidad y remedio dellas, Logroño: Miguel de Eguía, 1529. Cap. III. 
3 No original: “Estas ceremonias (diabólicas) y execramentos muchas vezes son en unciones 

corporales/ a imitación delos sacramentos/ que también los mas dellos se celebran con unciones/ 
porque Christo quiere decir ungido: y los christianos ungidos han de ser según lo pide su nombre/ 
corporal y espiritualmente (…). Que diría el que no fue católico y no tuviesse fe del sacramento del 
bautismo/ dela confirmación/ orden/ y extrema uncion (…). Cosa de bruxeria parece el sacramento 
dela extrema unción/ quando le untan al enfermo los ojos/ las orejas/ las narizes/ la boca/ las manos/ 
los lomos/ y los pies. Que mas se dize que hacen los bruxos para invocar y llamar en su favor al 
demonio: Pues porque el demonio siempre quiere usurpar los honores y oficios divinos/ y 
transfigurándose en angel de luz/ tener las maneras y disimulaciones y colores que puede para ello. 
Assi contrahaze alos sacramentos como haciendo burla dellos (…)”. CASTAÑEGA, Martín de, 
Tratado de las supersticiones y hechicerías y de la possibilidad y remedio dellas. Cap. III. 
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Na igreja católica em sinal de obediência e reverência espiritual e temporal, 

beijam os súditos a mão/ a seus maiores e senhores espirituais/ e temporais e 

ao papa lhe beijam o pé em sinal de absoluta e total obediência e reverência/ 

e a deus na boca em sinal de amor (...). Pois para o demônio que é tirano e 

senhor que de seus súditos faz burla e escárnio: não resta salvo que lhe 

beijem a parte e lugar mais desonesto do corpo (...). (CASTAÑEGA, 1529, 

Cap. VIII. Tradução nossa).4 

 
E naquilo que eles discordam, nós podemos perceber o grande debate que o assunto 

promovia naquele momento. Por exemplo, um dos maiores pontos de discussão era a respeito 

da locomoção das bruxas. De acordo com o Frei Martín de Castañega, só seria possível o 

pacto demoníaco se concretizar se as bruxas se deslocassem de corpo e alma às reuniões 

demoníacas, e por isso o Frei era também um defensor ferrenho da possibilidade do voo das 

bruxas, afirmando que se os anjos tinham a capacidade de carregar os santos pelos ares, e 

sendo os demônios anjos caídos, ou seja, possuindo a mesma natureza primordial dos anjos, 

estes também poderiam carregar as bruxas pelos ares até as reuniões demoníacas. 

(CASTAÑEGA, 1529, Cap. VI. Tradução minha). Já para o seu contemporâneo Pedro 

Ciruelo, que publicou seu tratado intitulado “Reprobación de las supersticiones y hechicerías. 

Libro muy útile y necessario a todos los buenos Christiano” em 1530, as bruxas até poderiam 

se locomover dessa forma pelos ares, mas era também preciso considerar a possibilidade 

muito provável de tudo não passar de ilusões e enganos provocados pelo Diabo - a bruxa 

pensaria estar se deslocando fisicamente até os seus encontros, mas tudo não passaria de um 

sonho (mas ainda assim, um sonho ou ilusão que só seriam produzidos na mente daqueles que 

previamente haviam feito um Pacto Explícito, ou seja, o caráter demoníaco continuava 

presente). 

Acerca das ilusões e enganos diabólicos, os dois tratadistas estudados aqui que mais se 

debruçaram nesse assunto e aprimoraram as teorias da superstição foram Pedro Ciruelo em 

seu tratado de 1530 e Gaspar Navarro em seu tratado de 1631 que foi praticamente todo 

baseado na obra de Ciruelo. Ambos os autores colocaram a superstição como o maior dos 

pecados que um homem pode cometer. Ambos seguiram a lógica de que os mandamentos 

estão ordenados do mais importante para o menos importante. Então o pecado contra o 1° 

mandamento seria também o pior de todos, e esse pecado seria a superstição. A ideia aqui é 

 
 

4 No original: “En la yglesia católica en sennal de obediencia y reverencia spiritual y temporal besan 
los súbditos la mano/ a sus mayores y sennores spirituales/ y temporales y al papa le besan el pie en 
sennal de absoluta y total obediencia y reverencia/ y a dios en la boca en sennal de amor (…). Pues  
para el demonio que es tirano y sennor que de sus súbditos haze burla y escarnio: no resta salvo que 
le besen en la parte y lugar mas desonesto del cuerpo (…)”.CASTAÑEGA, Martín de, Tratado de las 
supersticiones y hechicerías y de la possibilidad y remedio dellas. Cap. VIII. 
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que quanto mais seguidores (ou ministros) o Diabo tivesse – e como já demonstrado esses 

seguidores seriam os supersticiosos – maior seria o exército demoníaco e mais próximo 

estaríamos do dia do Juízo Final e é por isso que era preciso evitar a todo custo que as pessoas 

seguissem por esse caminho. (CIRUELO, 1530; NAVARRO, 1631). E dentro do campo das 

superstições, os autores as dividiram em alguns tipos, classificando tais atos supersticiosos em 

uma escala hierárquica conforme as suas intenções e consequências. A maioria destas 

superstições seriam usadas com o objetivo ou de curar algum mal ou de se encontrar algo 

escondido; essas ações supersticiosas seriam o uso de palavras (os ditos ensalmos) ou de 

objetos que não possuem a capacidade natural nem para a cura e nem para encontrar objetos, 

e só o fazem porque existe escondido ali um demônio. E os tipos de superstições seriam: as 

artes divinatórias usadas para prever o futuro, 

E destas há ainda duas maneiras mais especiais: porque uma delas visa fazer 

pacto ou concerto claro e manifesto com o diabo (...) e esta arte é a 

nigromancia que invoca os diabos. Outra faz pacto mais encoberto e secreto 

com o demônio: e ainda que neste caso os homens não lidem diretamente 

nem falem com o demônio: e através delas o maligno espírito secretamente 

lhes move a fantasia e lhes representa o que hão de dizer; Algumas delas são 

encomendadas para sanar algumas enfermidades sem medicinas (...). E estas 

propriamente se chamam os ensalmos ou enxarmos ou conjuros. Há outras 

destas que se ordenam para se ter graça com os senhores/ ou sorte nos jogos/ 

ou no comércio/ ou em caças/ ou em algumas outras coisas mundanas. E o 

próprio nome das tais coisas é feitiçarias, a saber, feituras vãs. (CIRUELO, 

1538, fol. XVII. Tradução nossa).5 

 
Em suma, de acordo com Ciruelo e com Navarro, haveria quatro espécies de 

superstições no mundo natural: a nigromancia (invocação de demônios, decorrente de um 

pacto explícito com ele), a adivinhação (pacto implícito que se faz com o demônio para se 

conhecer segredos do passado e do futuro), uso de ensalmos (emprego de palavras ou outras 

coisas vãs para curar alguma enfermidade sem o uso de qualquer tipo de medicina), e o 

emprego de cédulas ou outros amuletos (para se obter algum tipo de favor especial), essas 

duas últimas sendo denominadas de “feitiçarias”. 

 

 

5 No original: “Y destas ay aun dos maneras mas especiales: porque unas dellas son para hazer 
pacto o concierto claro y manifiesto conel diablo (…) y esta arte es la nigromancia que invoca alos 
diablos. Otras dellas hacen pacto mas encubierto y secreto conel demonio: que aun que por ellas los 
hombres no tengan platica/ o habla con el demonio: mas hacen y dizen ciertas cerimonias vanas 
ordenadas por el diablo: y conellas el maligno espíritu secretamente le mueve la phantasia y les 
representa lo que han de decir.”; “Las unas dellas se ordenan para sanar algunas enfermidades sin  
medicinas (...). Y estas propiamente se llaman los ensalmos o enxarmos o conjuros. Ay otras destas 
que se ordenan para tener gracia con señores/ o dicha en juegos/ o en mercaderías/ o en caças/ o en 
otras algunas cosas mundanas. Y su proprio nombre destas es hechizerias: quiere decir hechuras 
vanas”. CIRUELO, Pedro. Reprobación de las supersticiones y hechicerías. Libro muy útile y 
necessario a todos los buenos christianos. Fol. XVII. 
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Além da categorização e classificação dos atos supersticiosos em si, era preciso 

também delimitar quem seriam aqueles com maior propensão a realizarem tais feitos. Sendo 

assim temos em todos os autores, em maior ou menor grau, a construção da mulher, e do 

corpo feminino, como o principal ministro demoníaco. Mesmo admitindo que tanto homens 

quanto mulheres pudessem realizar um pacto, Castañega dedica o capítulo 5 de seu tratado 

apenas para explicar porque existem mais mulheres do que homens nesse ofício. Nele o autor 

nos dá ao leitor seis razões principais para haverem mais seguidoras do que seguidores do 

Diabo e aqui o princípio da inversão, aliada aqui ao gênero, é inegável; para o Frei uma vez 

que Cristo elegeu apenas homens como seus ministros, o Diabo fez o mesmo elegendo apenas 

mulheres. 

 

Primeiro porque Cristo as apartou da administração de seus sacramentos/ por 

isso o demônio lhes dá essa autoridade mais a elas que a eles na 

administração de seus sacramentos. O segundo porque mais facilmente são 

enganadas pelo demônio/ como parece pela primeira que foi enganada (...). 

O terceiro porque são mais curiosas em saber e examinar as coisas ocultas e 

desejarem ser singulares no saber (...). O quarto porque são mais faladeiras 

que os homens/ e não guardam tanto os segredos/ e assim ensinam umas às 

outras/ o que não fazem tanto os homens. O quinto porque estão mais 

sujeitas à ira/ e são mais vingativas/ e como possuem menos força para se 

vingar de algumas pessoas contra quem possuem nojo/ procuram e pedem 

vingança em favor do demônio. O sexto porque os feitiços que os homens 

fazem/ são atribuídos a alguma ciência ou arte/ e os chamam os vulgos/ 

nigromânticos/ e não os chama de bruxos: como eram os sábios maléficos do 

Faraó/ que os doutores os chamam de Magos (...). Mas as mulheres como 

não possuem desculpa por qualquer arte ou ciência/ nunca as chamam 

nigromânticas (...) somente de magas/ bruxas feiticeiras/ ‘xoguinas’ ou 

adivinhas (...). (CASTAÑEGA, 1529, Cap. V. Tradução nossa).6 
 

Gaspar Navarro também concorda que nas reuniões diabólicas há mais participantes 

mulheres do que homens, e é o que possui as opiniões mais fervorosas acerca do sexo 

feminino. Dentre outras coisas, o autor afirma que isso ocorre por que: 

 

 

6 No original: “Lo primero porque Christo las aparto dela administracion de sus sacramentos/ por esto 
el demonio les da esta autoridade mas a ellas que a ellos en la administracion de sus sacramentos. 
Lo segundo porque mas ligeramente son engannadas del demonio/ como parece por la primera que 
fue angannada (…). Lo tercero porque son mas curiosas en saber y escudrunnar las cosas ocultas y 
dessearen ser singulares en el saber (…). Lo quarto porque son mas parleras que los hombres/ y no  
guardan tanto secreto/ y assi ensennan unas a otras/ lo que no hacen tanto los hombres. Lo quinto 
porque son mas subjetas ala yra/ y mas vengativas/ y como tienen menos fuerças para se vengar de 
algunas personas contra quien tienen enojo/ procuran y piden vengança y favor del demonio. Lo 
sexto porque los hechizos que los hombres hacen/ atribuyense a alguna sciencia o arte/ y llama los el 
vulgo/ nigrománticos/ y no los llaman bruxos: como eran los sabios maléficos de Faraon/ que los 
dotores los llaman Magos (…) Mas las mujeres como no tienen escusa por alguna arte o ciencia/ 
nunca las llaman nigrománticas (…) saluo megas/ bruxas hechizeras/ xoguinas o adevinas 
(…)”.CASTAÑEGA, Martín de, Tratado de las supersticiones y hechicerías y de la possibilidad y 
remedio dellas. Cap. V. 
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este sexo feminino é mais fraco de cabeça; e as coisas naturais, ou ilusões do 

Demônio as tem pelo Céu, e de Deus (...). Também porque abunda a mulher 

de paixões veementes, e o que procede da paixão própria, pensa que nasce 

da verdade. Também as mulheres são de sua natureza mais úmidas, e 

vaporosas, e o que é úmido mais facilmente recebe figuras várias, que as 

imprimem. (...) pois como possuem elas menos juízo, e discurso, e menos 

prudência, mais se inclina o Demônio a enganar as mulheres com aparências 

e falas imaginativas, revelações e visões. A mais disso há de ver nos 

costumes, se são mulheres distraídas, faladeiras, loucas, amigas de ensinar 

(...). (NAVARRO, 1631, fol. 33, 33v. Tradução nossa).7 

E unindo a ideia das superstições feitas com objetos e amuletos com a predisposição 

feminina para a associação com demônios, Navarro complementa dizendo 

que é uma coisa certa e determinada, que essas malditas mulheres 

Feiticeiras, danificam com sinais, e pactos que tenham feito com o Demônio, 

a cuja instância, pelo pacto moral que entre o Demônio, e elas, ele atua (...). 

Mas advirto que, se alguma figura de cera, ou caracteres, ou invólucros, ou 

outras coisas destas encontrarem na cama, ou nos buracos, ou em outras 

partes onde presumem que alguém está enfeitiçado, o queimem, e removido 

e queimado aquilo, se livrará o paciente (...). (NAVARRO, 1631, fol. 62v. 

Tradução nossa).8 

 
Por fim, gostaríamos de citar os freis Francisco Blasco y Lanuza (1652) e Joseph de 

Jesus Maria (1599), que mostram também a inversão demoníaca relacionada ao supersticioso, 

mas dando exemplos que cremos serem interessantes e particulares, demonstrando assim que 

tais tópicos abrangiam um escopo extremamente amplo dentro das discussões teóricas e se 

mostravam como uma real ameaça àquelas pessoas. Francisco Lanuza consegue sumarizar 

muito bem porque a grande ocorrência de bruxas e feiticeiras era uma ameaça ao mundo 

cristão. Ele diz: 

Parece que chegou o tempo, que sinalizou Deus ao Santo Jó (...): Todas as 

bestas do campo andarão com liberdade (...). Onde São Gregório, meu pai, 

entende por bestas aos demônios; e por campo o mundo. (...) Outra razão dá 

o mesmo São Gregório. Porque está já o mundo nos seus últimos suspiros; e 

[o demônio] vendo o prazo breve para perseguir, e danar aos homens, vai 

 

7 No original: “porque este sexo femíneo es mas flaco de cabeça; y las cosas naturales, o ilusiones 
del Demonio las tienen por del Cielo, y de Dios (...). También porque abunda la muger de passiones 
veementes, y lo que procede de la passion própria, piensa que nace de la verdade. Tambien las 
mujeres son de su naturaleza muy húmedas, y vaporosas, y lo que es húmedo mas fácilmente recibe 
figuras varias, que le imprimen. (…) pues como tengan ellas menos de juyzio, y discurso, y menos 
prudencia, mas se inclina el Demonio a engañar las mujeres con aparentes y fallas imaginaciones, 
revelaciones, y visiones. A mas desto se ha de mirar en las costumbres, si son mujeres distraídas, 
habladoras, locas, amigas de ensennar (…)”. NAVARRO, Gaspar. Tribunal de superstición ladina. p. 
33-33v. 
8 No original: “que es cosa certa y averiguada, que estas malditas mugeres Hechizeras, dañan con 
señales, y pactos que tienen hecho con el Demonio, a cuya instancia por el pacto moral que entre el 
Demonio, y ellas, el obra (…). Pero advierto, que si alguna figura de cera, ó caracteres, ó emboltorios, 
ó otras cosas a este talle hallaren en la cama, ó en los agujeros, ó en otras partes donde presumen 
que uno esta hechizado, lo quemen, y quitado, y quemado aquello, se libra el paciente (…)”. 
NAVARRO, Gaspar. Tribunal de superstición ladina, fol. 62v. 
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com muita pressa; porque a sua ira é grande; e quer dar muito alívio à sua 

malícia antes que o encerrem no inferno. (...) Terceira razão é a de sua 

emulação contra a divindade. Nessas últimas eras do mundo, a profecia de 

Isaías será cumprida: Repleta est terra scientia Domini: A ciência do Senhor 

está espalhada por toda a terra: E o imitador invejoso das glórias e obras de 

sua Majestade também procura semear suas   doutrinas, fazendo sábios em 

sua escola, que são hereges e mágicos. (...) última razão, e grande: Porque na 

França [há] o erro dos Ateístas, que negam as substâncias espirituais; e 

previne Deus, com tantos espiritados, essa infecção de almas (...) aos 

Espanhóis. (BLASCO Y LANUZA, 1652, p. 791,792. Tradução nossa).9 

 
E ao explicar porque mais mulheres se dão aos demônios do que os homens, Lanuza 

evidência a vaidade e a luxúria femininas, dizendo que as mulheres que andam descompostas, 

com muitos adornos e sem cobrirem os cabelos, despertam a luxúria e atraem assim 

demônios. 

Por isso manda o Apóstolo, que tenha a mulher a cabeça encoberta, por 

respeito aos Anjos, para que não suceda que olhando licenciosa, 

principalmente no Templo, a morte de homens, que ali guardam, e 

apascentam seus anjos, deixando-os tão indignados, como ofendidos, de tão 

feroz homicídio. (BLASCO Y LANUZA, 1652, p. 578. Tradução nossa).10 

A Igreja é um lugar que emana a vida e a mulher desvirtuada, que se entregou ao 

Diabo, entra trazendo consigo a morte. 

Joseph de Jesus Maria (1601) segue as mesmas analogias de Lanuza fazendo um 

paralelo entre a mulher, vaidade, a luxúria e o pacto demoníaco. Mas aqui as mulheres não 

seriam apenas reduzidas ao maligno. O que o autor faz é teorizar o corpo feminino como um 

receptáculo. Ao discorrer sobre as mulheres virgens que se entregam a Deus, o autor defende 

que estas atingiriam o Santa Santorum (local de maior veneração dentro do templo que Deus 

ordenou a Moisés construir), pois elas seriam templos vivos; elas são o Santa Sanctorum. E 

quando não se cuida de um templo, ele é invadido pelos seus inimigos. É o que ocorreria com 

 

9 No original: “Parece que há llegado el tempo, que señalo Dios al Santo Job (...): Todas las bestias 
del campo,andaran con liberdad (…) Donde San Gregorio, mi Padre, entiende, por bestias a los 
demonios; y por campo al mundo. (…) Otra razón da el mismo San Gregorio. Porque esta ya el 
mundo en los últimos suspiros; y viendo el paço breve para perseguir, y dañar a los hombres, se dá 
mucha priesa; porque su ira es grande; y quiere dar deshaogos à su malicia antes, que le recluyan en 
el infirno. (…) Tercera razón es la de su emulación contra la divindad. En estas ultimas edades de 
mundo se ve cumplida la profecía de Isaias: Repleta est terra scientia Domini: La ciencia del Señor 
esta muy esparcida por la tierra: Y el remedador imbidioso de las glorias, y obras de su Magestad, 
también procura sembrar sus doctrinas, haciendo sabios de su escuela, que son herejes y magos. 
(…) última razón y grande: Porque (...) en la Francia el error de los Ateystas, que niegan sustancias 
espirituales; y previene Dios, con tantos espiritados, essa infección de almas (…) a los Españoles”. 
BLASCO Y LANUZA, Francisco de, Patrocinio de ángeles y combate de demonios, p. 791-792. 
10 No original: “Por esso manda el Apostol, que la mujer tenga la cabeça encubierta, por respeto de 
los Angeles; porque no le suceda, que mirando licenciosa, mayormente en el Templo, de muerte a los 
hombres, que allí guardan, y apacientan sus Angeles, dexandolos tan indignados, como ofendidos, de 
tan fiero homicidio”. BLASCO DE LANUZA, Francisco de. Patrocinio de ángeles y combate de 
demonios. p. 578. 
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as possessões demoníacas, por exemplo, mas é o que também poderia acontecer com a bruxa 

supersticiosa. Não no sentido de um demônio possuir a bruxa, mas sim de o corpo da bruxa 

produzir dentro de si malefícios como consequência do pacto demoníaco, se tornando assim, 

de alguma forma, um receptáculo para os desígnios do Diabo e, assim, um templo 

corrompido. Não é incomum encontrarmos imagens de bruxaria do período onde o "caldeirão 

da bruxa" é o próprio corpo feminino, de onde saem os vapores mágicos. 

 
Considerações 

O representante máximo do supersticioso, a bruxa, atinge aqui o seu ponto máximo: 

como consequência do pacto demoníaco, a bruxa não é apenas alguém que pratica o mal, ela 

se torna, assim, o próprio Mal. 

Ou seja, o que vemos na Modernidade – e especificamente neste trabalho, a 

Modernidade Católica – são os sinais visíveis da chegada do Juízo Final: o aumento do 

número de supersticiosos bruxas/os e feiticeiras/os (e a compreensão de que estas seriam 

muito mais danosas do que se acreditava na Idade Média) e o avanço das Reformas 

Protestantes pela Europa. Era preciso, então, alertar e erradicar tais atores da Terra, pelo bem 

da própria continuidade da humanidade mesma. 
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AS BRUXAS DE ZUGARRAMURDI: ESTRATÉGIAS SOCIAIS DOS 

ACUSADOS NO TRATO COM A INQUISIÇÃO ESPANHOLA NO 

REINO DE NAVARRA (1608-1614) 

 
Rafael Edmundo da Silva1 

 

 
RESUMO: Em 1609, nas vilas de Zugarramurdi e Urdax, localizadas no reino de Navarra, tem- 

se início a mais significativa perseguição às bruxas da História da Inquisição Espanhola. O caso 

é marcante não só pelas investigações e condenações promovidas pela Inquisição, mas por sua 

ampla repercussão, tanto no período quanto em épocas posteriores. Estes eventos foram 

descritos pela bibliografia que concerne o caso em termos patológicos, usualmente como 

brujomania, ou histeria coletiva, a qual surgiria de um sincretismo entre crenças populares e 

eclesiásticas. Este trabalho propõe a problematização de tal acepção. Tendo em vista que os 

sujeitos históricos não são passivos diante da realidade a qual pertencem, parece arbitrário 

reduzir suas experiências a uma categoria vaga e generalizante como a histeria. 

 

Palavras-chave: Bruxaria; Inquisição Espanhola; Reino de Navarra; Idade Moderna. 

 

 
 

O caso de Zugarramurdi 

 
 

Ao norte do Reino de Navarra, do lado espanhol dos Pireneus, localizava-se a aldeia de 

Zugarramurdi que, desde 1580, tornara-se uma paróquia independente, sendo desanexada do 

monastério de Urdax, vilarejo vizinho. A população de ambas as aldeias era estimada em 

seiscentos habitantes, os quais se caracterizavam como uma população muito pobre, inclusive 

em comparação a outras aldeias de seu entorno (AZURMENDI, 2013). Foi neste cenário que, 

em dezembro de 1608, uma jovem chamada María de Ximeldegui, retornou a Zugarramurdi, 

sua terra natal, após ter passado quatro anos na França com seus pais. Em seu regresso, contou 

à comunidade que participara de uma seita de bruxas, feito do qual se arrependera e mediante 

a confissão pôde retornar à fé cristã. A “bruxa arrependida” alegou que algumas moradoras da 

aldeia também partilhavam de seu crime, pois haveriam participado com ela dos aquelarres,2 

isto é, festejos noturnos em presença do demônio (HENNINGSEN, 2010b). 

Estas acusações geraram conflito na aldeia, levando camponeses a invadirem a casa de 

vizinhos suspeitos de bruxaria em busca de provas de feitiçaria, enquanto outros forçavam 

confissões através de violência e ameaças (HENNINGSEN, 2010b). Os acusados cederam, 

 
1 Mestrando da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Prof. Dr. Rui Luis 
Rodrigues. 
2 É o nome basco para o Sabá das bruxas (GINZBURG, 2001). 
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assumindo-se bruxos. Diante disto, ocorreu um ato de reconciliação sacramental na aldeia, no 

qual os supostos bruxos reconheceram sua culpa e pediram perdão pelos males causados 

(AZURMENDI, 2013). 

Isto foi só o começo da grande perseguição às bruxas de Navarra. O Abade de Urdax, 

León Aranibar, pediu em segredo que a Inquisição de Logroño investigasse o caso 

(AZURMENDI, 2013). O processo inquisitorial se instaurou e resultou em um auto de fé 

celebrado em Logroño em 1610, que condenou trinta e uma pessoas por bruxaria, destas, onze 

receberam pena de morte, seis foram queimadas vivas na fogueira e outras cinco foram 

representadas por efígies, pois haviam morrido na prisão. No entanto, a celebração do auto de 

fé não deu fim às perseguições e o fenômeno da bruxaria pareceu alastrar-se por todo o Reino 

de Navarra, chegando em alguns casos até Aragão e na Cantabria (NAVAJAS; SÁINZ, 2010). 

Novos casos de violência, visando a confissão ou a punição dos bruxos, ocorreram nas 

comunidades bascas (BAROJA, 1995). Em poucos lugares houve perseguições com as mesmas 

dimensões dos processos bascos (HENNINGSEN, 2010b), o que fez estes ganharem 

notoriedade em sua própria época.3 

 
O trabalho de Gustav Henningsen e seu legado 

 
 

O caso foi amplamente estudado pelo historiador dinamarquês Gustav Henningsen em 

seu célebre livro El abogado de las Brujas: Brujería Vasca e Inquisicion Española, publicado 

pela primeira vez em 1980. Através de uma investigação de grande fôlego nos arquivos 

espanhóis, o pesquisador elucidou o caso de bruxaria navarro e, principalmente, mostrou como 

a atuação do Inquisidor D. Alonso de Salazar Frías, dentre outros céticos, foi fundamental para 

que a Inquisição espanhola introduzisse, em agosto de 1614, regras tão rigorosas de 

comprovação de bruxaria que, “na prática, se aboliram as queimas de bruxas na Espanha, cem 

anos antes do resto da Europa” (HENNINGSEN, 2010ª, p. 430, tradução nossa).4 A obra foi 

 

 

 

3 O caso também tornou-se conhecido no outro lado do Atlântico, como demonstra o caso do jesuíta 
Luis Teruel, que, em 1617, comparou um “surto” de bruxaria em Barranca no Peru com o caso de 
Zugarramurdi. (FERNÁNDEZ JUÁRES, 2014). 
4 No original: “en la práctica, se abolieron las quemas de brujas en España, cien años antes que en el 
resto de Europa”. 
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um “grande avanço nos estudos sobre a inquisição e trouxe uma indiscutível melhora para a 

historiografia sobre a bruxaria” (JIMENO, 2012, p.24, tradução nossa).5 

Henningsen, como muitos autores de sua geração, buscou dar respostas sobre o 

fenômeno da bruxaria. Para o historiador, a crença em bruxas cumpre certas funções: 

primeiro, como parte de um sistema cognitivo (como algo que explica o 

infortúnio individual); segundo, como parte de um sistema moral (a maioria 

das sociedades não toleram inveja, e pessoa invejosas são, portanto, 

consideradas bruxas. E terceiro, a crença em bruxaria pode funcionar como 

uma válvula de escape segura para a agressão latente que não pode ser 

expressa de outra forma porque a sociedade a proíbe. (HENNINGSEN, 2004, 

p.47, tradução nossa).6 

 

A respeito destes esforços para compreender a bruxaria, Edward Bever considera que 

os historiadores desenvolveram quatro linhas principais de explicação das crenças populares, 

que são: “Social-psicológico, estrutural-funcionalista, cultural-linguístico e realista” (BEVER, 

2013, p.8, tradução nossa).7 Como é de se esperar de um trabalho tão denso quanto o de 

Henningsen, ele não é redutível a categorias rígidas e, de certo modo, acaba por borrar as linhas 

que dividem a vertente social-psicológica e estrutural-funcionalista. Pois, se por um lado o autor 

compreende a bruxaria em termos psicológicos, “como uma forma de compreender o infortúnio 

inexplicável”,8 também assume uma “teoria social do bode expiatório na qual outras tensões 

sociais “reais” são sublimadas em suspeitas de bruxaria” (BEVER, 2013, p.9, tradução nossa),9 

que é uma percepção própria da interpretação estrutural-funcionalista. 

Os limites deste tipo de análise já têm sido debatidos pela historiografia. O próprio E. 

P. Thompson alertava que “a história é uma disciplina de contexto e processo: todo o significado 

é um significado-dentro-de-um-contexto e, enquanto as estruturas mudam, velhas formas 

podem expressar funções novas, e funções velhas podem achar sua expressão em novas formas” 

 

5 No original: “gran avance en los estudios sobre la Inquisición y aportó una indudable mejora a la 
historiografía sobre la brujería”. 
6 No original: “first, as part of a cognitive system (e.g. as something that explains individual misfortune); 
secondly, as part of a moral system (most societies do not tolerate envy, and envious people are 
therefore thought to be witches); and thirdly, belief in witchcraft may function as a safety valve for the 
latent aggression that cannot be expressed otherwise because society forbids it.” 
7 No original: “social–psychological, structural–functionalist, cultural–linguistic, and realist”. 
8 No original: “as a way of accounting for otherwise inexplicable misfortune”. 
9 No original: “theory of social scapegoating in which other, ‘real’ social tensions were sublimated into 
witchcraft suspicions”. 
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(THOMPSON, 2001, p.243). Por tanto, deduzir funções sociais, ou psicológicas, generalizadas 

da bruxaria é retirá-la de seus múltiplos contextos de significação. 

Na bibliografia especializada sobre bruxaria também há a crítica a estes tipos de análise. 

Para Stuart Clark, tais interpretações ocorriam porque os historiadores assumiam que “a 

bruxaria não poderia ser atribuída a uma versão diferente da realidade, mas apenas condenada 

como irreal em relação à sua própria” (CLARK, 2001, p.5, tradução nossa).10 Os pesquisadores 

precisavam buscar explicações externas a bruxaria para dar-lhe sentido pois, aos seus olhos, ela 

parecia absurdamente irreal, por isto “tantas abordagens do assunto tentaram explicá-lo em 

termos de algo mais real — por exemplo, algum conjunto de condições sociais, políticas ou 

psíquicas — e também porque tantas destas recorreram a linguagem da patologia” (CLARK, 

2001, p.5, tradução nossa).11 Neste sentido, é notável como Henningsen explora o recurso da 

linguagem psicanalítica. Termos como histeria, epidemias oníricas, lavagem cerebral, psicoses 

de massa, psicose coletiva, estão presentes em abundância na sua obra El abogado de las 

Brujas. 

No lugar destas abordagens que buscam explicar a bruxaria por fatores externos, 

pesquisas mais recentes têm se concentrado em compreender “a bruxaria como um fenômeno 

cultural com uma realidade própria” (CLARK, 2001, p.6, tradução nossa).12 Neste sentido, 

Robin Briggs afirma que temos que ir além da indignação e do horror “para compreender 

porque praticamente todo mundo acreditava em bruxas e em seus poderes e porque, em seu 

próprio sistema de pensamento, isto não era nem irracional e nem absurdo de se fazer” 

(BRIGGS, 2002, p.44, tradução nossa).13 

Clark acredita que um dos principais fatores que distorceram o assunto foi a noção de 

European Witch Craze, que sugere que “todo o continente foi tomado por um pânico massivo, 

durante o qual a igreja e o Estado de cada região ou área orquestrou uma campanha implacável 

 

10 No original: “witchcraft could not be traced to a different version of reality, but only condemned as 
unreal in relation to their own” 
11 No original: “so many accounts of the subject have tried to explain it in terms of something more real 

- for example, some set of social, political, or psychic conditions - and also why so many of them have 
been couched in the language of pathology”. 
12 No original: “witchcraft as a cultural phenomenon with a reality of its own”. 
13 No original: “to understand why just about everyone believed in witches and their power and why, 
within their own thought systems, it was neither irrational nor absurd for them to do so”. 
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para erradicar milhares de pessoas inocentes alegando que estas eram bruxas” (CLARK, 2001, 

p.4, tradução nossa).14 Em outro trabalho, a crítica do historiador é endereçada ao livro de Hugh 

Trevor-Roper, intitulado The European Witch-Craze of the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries. Clark afirma que a leitura que Trevor-Roper faz da demonologia é um tipo de “vulgar 

racionalismo” e mesmo que “quisesse admitir o relativismo de Lucien Febvre e a natureza 

contingente da racionalidade, descartava a demonologia como ‘histérica’, ‘lunática’, o ‘lixo da 

mente humana’” (CLARK, 2006, p.243-244). 

Esta mesma noção de “witch-craze” é mobilizada por Gustav Henningsen, apesar de 

este realizar uma conceitualização própria do termo. O historiador acredita que de um 

sincretismo entre as crenças populares e as formulações eclesiásticas, nasce a brujomanía 

(witch-craze). Esta seria uma forma explosiva de um impulso de perseguição, diferente da 

bruxaria camponesa, não possuiria nenhuma função reguladora e conservadora da sociedade, 

“é destrutiva e carece de função” (HENNINGSEN, 2010b, p.460, tradução nossa).15 Em outro 

texto reforça esta ideia de maneira ainda mais incisiva “a bruxomania é totalmente disfuncional, 

tanto cognitivamente quanto moralmente, e qualquer função possível como uma válvula 

segurança é pervertida de forma tão explosiva que destrói a comunidade local” 

(HENNINGSEN, 2004, p.47, tradução nossa).16 A partir disto, o autor irá caracterizar o povo 

de Navarra, após o auto da fé de 1610, como dominado pela histeria coletiva (HENNINGSEN, 

2010b). 

Este recurso de explicar o fenômeno em termos patológicos tem persistido na análise 

sobre a bruxaria navarra, e isso na contramão dos estudos mais recentes. Podemos observar o 

emprego do termo histeria no trabalho de 2011 de Mantecón e Torres: “a bruxomania ou 

histeria coletiva que alimentou a caça às bruxas” (MANTECÓN; TORRES, 2011, p.249, 

tradução nossa)17; também em Navajas e Saínz em 2010: “bruxomania [...] se trata de episódios 

de histeria coletiva” (NAVAJAS; SÁINZ, 2010, p.348, tradução nossa).18 Em 2014, Geraldo 

 

14 No original: “the whole continent was caught up in a massive panic, during which the church and 
state in each region or area orchestrated a ruthless campaign to eradicate thousands of innocent people 
on the spurious grounds that they were ‘witches” 
15 No original: “es destructiva y carece de función”. 
16 No original: “witch-craze is totally dysfunctional, both cognitively and morally, and any possible 
function as a safety valve is perverted into such explosive forms that it tears the local community apart”. 
17 No original: “a brujomanía o histeria colectiva que alimentó la caza de brujas” 
18 No original: “brujomania [...] se trata de episodios de histeria colectiva”. 
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Fernández Juárez, apesar de não utilizar o termo histeria coletiva, trata a bruxomania como 

“psicosis sociales” (JUÁRES, 2014). Roldán Jimeno Aranguren, em 2012, num texto sobre a 

obra de Henningsen, abandona o termo histeria coletiva, porém adota em seu lugar “sugestão 

coletiva de bruxaria”, sem, entretanto, questionar a interpretação de Henningsen (JIMENO, 

2012). 

Jose Antonio Sainz Varela e Ignacio Panizo Santos talvez sejam aqueles que melhor 

ilustram as implicações de reduzir a ampla perseguição às bruxas em Navarra a um conceito 

como a bruxomania: “Provavelmente, a maior lição desse episódio é mostrar-nos com que 

facilidade a conjunção entre o fanatismo dos intelectuais e a ignorância generalizada da 

sociedade pode causar uma onda de histeria em massa” (PANIZO; SÁINZ, 2008, p.15, tradução 

nossa).19 

Em primeiro lugar, tomar as elaborações demonológicas como fanáticas é anacrônico, 

pois, estes textos não podem simplesmente serem tomados como irracionais, afinal, como já 

afirmamos, eles vêm de uma época e um local que possuía diferentes categoria de pensamento 

e crenças (GIBSON, 2007). Em segundo lugar, todas as variáveis envolvidas nesta ampla 

perseguição são reduzidas a ignorância e a subsequente histeria dos agentes históricos. Além 

de arrancar a bruxaria do seu contexto de significação, deixa-se de fora, nesta perspectiva, as 

interações do indivíduo com o universo cultural e social que se está inserido. Não se pode 

reduzir a complexidade de relações tais como as denúncias, confissões e perseguições, a um 

comportamento “histérico”. Isto seria ignorar que toda a ação social é resultado de “uma 

constante negociação, manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma realidade 

normativa que, embora difusa, não obstante oferece muitas possibilidades de interpretações e 

liberdades pessoais” (LEVI, 1992, p.135). Não que os pesquisadores do caso ignorem ou 

negligenciem isto por completo, mas motivados por outras questões, deixam em segundo plano 

informações riquíssimas sobre a agência dos sujeitos históricos, particularmente os de estratos 

sociais mais baixos, relegando-os a um papel passivo no desenrolar do fenômeno da bruxaria 

basca. 

 
Estratégias sociais dos acusados 

 

 

 
 

19 No original: “Probablemente la mayor enseñanza de este episodio sea el mostrarnos con qué facilidad 
la conjunción entre el fanatismo de los prohombres y la ignorancia generalizada de la sociedad puede 
causar una ola de histeria colectiva”. 
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Giovanni Levi em Herança Imaterial atentou-se às estratégias sociais que indivíduos e 

grupos utilizam para “agir nos interstícios e descontinuidades dos sistemas normativos e das 

estruturas sociais” (LIMA, 2011, p.217). Diferente das análises funcionalistas, que seriam 

“simplificações da realidade que tornam mecânicas as relações entre indivíduos e normas e 

entre decisões e ações”, a abordagem de Levi prevê uma “comunidade camponesa ativa e 

consciente” (LEVI, 2000, p.46-49). Leva-se em conta a “ambigüidade das regras, a necessidade 

de tomar decisões em situações de incerteza, a quantidade limitada de informações que, todavia, 

não impede a ação [...] enfim, a utilização consciente das incoerências entre os sistemas de 

normas e de sanções” (LEVI, 2000, p.46). É importante atentar que o que é posto não é uma 

autonomia total, onde os agentes históricos seriam soberanos do seu destino, mas sim, que estes 

tinham um número limitado de recursos e eram submetidos a pressões desiguais em 

determinados contextos (REVEL, 2010). A partir destes recursos os sujeitos “deviam orientar- 

se no mundo social, em primeiro lugar para sobreviver, eventualmente para reforçar sua 

situação, seu estatuto, seus valores, suas crenças etc.” (REVEL, 2010, p.440). Existiria uma 

racionalidade seletiva e limitada que “explica os comportamentos individuais como fruto do 

compromisso entre um comportamento subjetivamente desejado e aquele socialmente exigido, 

entre liberdade e constrição” (LEVI, 2000, p.46). 

Dentro do lib. 835, há a sentença conjunta20 de quatro pessoas de Zugarramurdi, 

condenadas por bruxaria. Esta fonte nos revela aspectos interessantes sobre a atuação dos 

acusados. Após os inquisidores realizarem um relato detalhado da maldade que estes 

cometeram ao fazer parte da seita diabólica, narram o primeiro interrogatório com os ditos 

bruxos. Ao perguntarem aos suspeitos se sabiam por que estavam ali, a resposta foi positiva. 

Diziam ter sido aprisionados por saberem que certas pessoas de Zugarramurdi achavam que 

eles eram bruxos, apesar de serem inocentes. As pessoas da vila “os perseguiam e os 

maltratavam para que confessassem [...] e por causa dos maus-tratos que lhes fizeram vieram a 

dizer e confessar que eram [bruxos]”.21 Mesmo após cederem às perseguições e maus-tratos, 

confessando que eram bruxos, não tiveram paz em sua vila, por isso: “decidiram vir a este Santo 

 

20 Sentença conjunta é como Gustav Henningsen identifica o documento, o título completo que está na 
fonte em si é: “Sentencia de Graciana de Barrenecha, Estevania y Maria de Yriarte sus hijas. y Miguel 
de Goiburu bruxos del aquelarre de cigarramurdi [sic]” Relación de auto de fe del Tribunal de la 
Inquisición de Logroño, 07-11-1610. ES.28079.AHN/1.1.11.4.21.7.5//INQUISICIÓN,L.835, fol.386. 
21 No original: los perseguiron y matrataron para que confessassen [...] y por los malos tratamentos que 
les hazian vinieron a dezir y confesar que los eran[sic]”. 
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Ofício em busca de sua verdade. Que o certo é que não são bruxos” (INQUISICIÓN L.835, 

1610, fol. 388, tradução nossa).22 No entanto, suas intenções foram frustradas, pois acabaram 

por confessar, novamente, agora para o Santo Ofício, que eram bruxos e saíram no auto da fé 

de Logroño de 1610. Neste relato percebe-se a história de pessoas tentando recorrer a Inquisição 

para fazerem valer a “sua verdade”. 

Uma das transcrições do livro The Salazar Documents é o quarto relatório do Inquisidor 

Alonso de Salazar Frías, no qual encontramos uma passagem interessantíssima. Certa noite, 

Martín de Igoarzabal, guardião da Casa de la Penitencia, ouviu, escondido, duas mulheres 

encarceradas, ambas de Zugarramurdi, conversando: 

Dizia uma à outra que não podia confessar o que perguntavam no Tribunal, 

pois, de fato, não era bruxa, nem sabia que as demais eram, mas que tudo era 

mentira; ao que lhe respondeu Jureteguía que não poderia sair jamais da prisão 

se não dissesse, mesmo que mentindo, como ela mesma havia feito 

(HENNINGSEN, 2004, p.383).23 

 

A sugestão de María Jureteguía de confessar era bastante sábia, ao menos, considerando 

o protagonismo que esta teve no auto da fé de Logroño: “Doutor Alonso Bezerra, que é o mais 

antigo dos inquisidores, mandou lhe tirarem a coroça que levava e o sambenito, e a honrou 

muito e disse que a Inquisição lhe faria os favores que pudesse. […] havia sido boa confidente” 

(FONSECA,1611, fol.42).24 Além disso, reconheceu-se a moça como exemplo por ter sido boa 

confidente (MORATÍN, 1811). Jureteguía conscientemente mentiu, pois, considerava ser a 

única forma de sair da prisão e, através de suas confissões e delações, livrou-se do sambenito e 

caiu nas graças da Inquisição. 

 
Considerações 

 

 

 
22 No original: “se determinaraun a Venir a este Santo Officio a buscar e nel su Verdad. Que lo cierto 
es que no son bruxos[sic]” 
23 No original: “decía la una a la otra que no podía confesar lo que le preguntábamos en el Tribunal, 
pues en efecto no era bruja, ni sabía que lo fuesen las demás, sino que todo era mentira; a qué la 
respondía Jureteguía que no podría salir jamás de la prisión, si no lo decía aunque fuese mintiendo, 
como ella lo había ya hecho”. 
24 No original: “Doctor Alonso Bezerra, que es el mas antiguo de aquellos señores Inquisidores, la 
mando quitar la coroça que levava, y el sambenito, y la hõro mucho de palabra, y la ofrecio, que la haría 
la Inquisiciõ los favores que pudiesse”. 
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Adotar esta chave interpretativa — que considera os sujeitos ativos e se atenta às suas 

estratégias — não é mero exercício teórico, na realidade, ela tem impactos significativos na 

análise. Por exemplo, Gustav Henningsen conhece todas as documentações supracitadas, 

entretanto, diante delas, empenha-se mais em formular uma hipótese sobre a ocorrência de uma 

lavagem cerebral nos cárceres da Inquisição do que em investigar como estes sujeitos 

contribuem na composição do fenômeno de bruxaria (HENNINGEN, 2010b). Desta forma, o 

autor recorre novamente a uma explicação do fenômeno através de categorias psicanalíticas. 

Quando analisamos a mesma documentação, mas preocupados com a agência dos sujeitos, nos 

deparamos não com vítimas de lavagem cerebral ou pessoas histéricas, encontramos, na 

realidade, sujeitos agindo, decidindo e adaptando-se frente um cenário coercitivo. 

Descrever o fenômeno da bruxaria navarra como um sincretismo que resulta em uma 

histeria coletiva, não faz justiça aos perseguidos que, através de suas estratégias particulares, 

tentaram sobreviver àquela complexa situação que lhes era imposta e, ao fazer isto, também 

deram forma ao fenômeno. Generalizar todas estas experiências é sacrificar as possibilidades 

interpretativas que se desdobram de cada uma delas, caindo em uma espécie de explicação única 

que explica muito pouco. Por assim dizer, é acinzentar um contexto social e cultural cheio de 

cores. Espera-se que, com esta breve reflexão, tenha se tornado claro o quanto explicações de 

ordem patológica são redutoras ao investigar fenômenos tão complexos, pois negligenciam a 

vitalidade da ação dos sujeitos. Analisando fontes já conhecidas, mas com perguntas e 

concepções históricas renovadas, ao menos ao que concerne ao caso, podemos elaborar 

interpretações mais ricas destes eventos. Afastando-nos de explicações generalizantes, 

podemos vislumbrar outras cores deste quadro tão complexo que é a História das bruxas de 

Zugarramurdi. 
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