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Prefácio

Na Galícia espanhola costuma-se dizer uma frase popular: yo no creo 
en meigas, pero hayas: “eu não creio em bruxas, mas elas existem!” 
Quer se acredite ou não nos poderes da bruxaria, tem que se acre-

ditar na existência de bruxas. Conheço muitas pessoalmente. Este livro é 
uma edição revista de A history of witchcraft*, publicado pela Thames & 
Hudson em 1980. Inclui um novo prefácio, uma nova introdução, dois capí-
tulos completamente novos (escritos por meu colaborador, Brooks 
Alexander) que atualizam a história da bruxaria moderna; uma conclusão 
revisada (o Capítulo 11) e uma bibliografia completamente atualizada. Em 
muitos sentidos, é um novo livro.

Gostaria de agradecer a todos os que trabalharam comigo no livro origi-
nal, especialmente minha falecida esposa, Diana M. Russell. Ofereço com 
alegria um agradecimento especial a nosso editor, Jamie Camplin, cujo 
contínuo interesse no livro originou a nova edição. Agradeço, também, a 
minha esposa, Pamela C. Russell, que trabalhou comigo na área da bruxa-
ria histórica durante muitos anos e, naturalmente, a Brooks Alexander, 
cujo conhecimento da bruxaria moderna tornou possível este novo livro.

Jeffrey B. Russell

* Publicado no Brasil com o título História da feitiçaria (Campus, 1993). [N. do E.]
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Como a própria bruxaria moderna, esta apresentação é uma colagem 
das contribuições de muitas pessoas – entre as quais a dos próprios 
bruxos não é a menos importante. Eu conheci, entrevistei e conver-

sei com um grande número de bruxos ao longo dos anos e seus generosos 
conselhos, insights e explicações pacientes foram indispensáveis para a 
criação deste manuscrito. Tenho uma dívida toda especial para com Don 
Frew, um alto sacerdote wiccano, cuja acessibilidade incansável facilitou 
muito minha pesquisa. Também devo gratidão aos bruxos de mentalidade 
ecumênica do cog (Covenant of the Goddess), que consistentemente lutaram 
(algumas vezes contra a resistência de membros de sua própria comunida-
de), a fim de tornar sua religião mais amplamente conhecida e compreen-
dida pelo público em geral; dentre estes, envio meus agradecimentos espe-
ciais a Anna Korn, Alison Harlow, Jennifer Gibbons, Gus DiZerega e Diana 
Paxson – bruxos cuja colaboração e amizade pessoal me abriram amplos 
caminhos de pesquisa e compreensão que, de outro modo, teriam perma-
necido desconhecidos para mim.

Minha esposa, Victoria, e minhas filhas, Leslie e Anas tasia, foram uma 
profunda fonte de apoio e encorajamento durante este projeto, dando-me 
forças quando encontrei dificuldades e sendo uma defesa contra o desespe-
ro. Final mente, quero agradecer ao homem de ampla visão e profundidade 
de conhecimento, o criador inicial deste notável trabalho, Jeffrey Russell, 
que nos deixou um legado definitivo sobre o assunto. Sinto-me honrado, 
por isso, em participar desta edição revista de seu livro. 

Brooks Alexander
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O que é uma bruxa?

Se você perguntar a seus conhecidos o que é uma bruxa, provavelmen-
te eles lhe dirão que bruxas não existem. Bruxas, afirmarão eles, são 
personagens imaginários, representados como velhas horrorosas, 

com verrugas no nariz, chapéus compridos e pretos em formato de cone, 
montadas em cabos de vassoura, que criam gatos pretos e dão gargalhadas 
malignas, bastante parecidas com cacarejos. A Rainha Má de A Branca de 
Neve de Walt Disney, o desempenho de Margaret Hamilton como a Bruxa 
Malvada do Oeste em O Mágico de Oz e, por trás delas, uma longa tradição 
artística que se estende do século XIII a Goya, fixaram essa imagem em 
nossas mentes. Provavelmente, nenhuma bruxa, em tempo algum, jamais 
teve as características desse estereótipo. 

Todavia, bruxas existem realmente. De fato, a bruxaria é considerada 
como uma religião de pleno direito por numerosas instituições, inclusive 
as forças armadas e o sistema legal dos Estados Unidos. Dentre as bruxas 
que conhecemos, nenhuma correspondeu jamais a esse estereótipo, exceto 
talvez em festas à fantasia.

Outros podem dizer que “bruxa” é uma pessoa que tem poderes psíquicos. É 
verdade que muitas bruxas afirmam ter poderes psíquicos, mas isso não prova 
se de fato elas os possuem ou não, nem se a simples posse de tais poderes trans-
formaria uma pessoa em bruxa. Existem muitos outros elementos para se ca-
racterizar uma bruxa. Algumas pessoas podem imaginar vagamente que bru-
xas praticam alguma coisa parecida com vodu. Isso é sinal de que tais pessoas 
interpretam mal tanto a bruxaria como o vodu. O vodu é uma religião que com-
bina o cristianismo com o paganismo africano, e seus rituais são praticados 
como um meio de proteção contra a bruxaria. 

Há respostas mais acuradas e úteis para a pergunta que se coloca no título 
desta introdução: (1) bruxa é o mesmo que feiticeira: esta é a abordagem antro-
pológica; (2) a bruxa adora o Diabo: esta é a abordagem histórica para a bruxa-
ria europeia; (3) a bruxa reverencia deuses e deusas e pratica a magia para boas 

Introdução
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causas: este é o enfoque adotado pela maior parte dos bruxos modernos. Cada 
um desses pontos de vista pode ser justificado.

Alguém que pretenda mergulhar mais fundo nessa questão encontrará 
muito pouca ajuda na maioria dos inúmeros livros populares oferecidos 
nas seções de ocultismo das livrarias. Recentemente, são muitos os traba-
lhos que se dedicam ao tarô, astrologia, satanismo, abertura de canais (psi-
cografia), mediunidade, cristais, tábua Ouija, quiromancia, extraterres-
tres, drogas psicodélicas – e também à bruxaria. Bruxaria e ocultismo não 
são a mesma coisa, e muitos bruxos se esforçam ao máximo para dissociar 
sua imagem e suas práticas de qualquer forma de ocultismo. Por outro la-
do, hoje, já há muitos livros que discutem seriamente o assunto, e seus títu-
los estão na bibliografia deste livro.

O equívoco mais comum a respeito da bruxaria é a concepção de que “bru-
xas não existem”. Stephen Jay Gould, o grande paleontólogo e ensaísta, conti-
nuamente deplorou a tendência humana à dicotomia – por exemplo, a de se 
satisfazer em receber um simples “sim” ou “não” como resposta –, bloqueando, 
assim, o caminho para a obtenção de respostas mais profundas. A existência 
ou não de bruxas está intimamente relacionada à definição adotada para ca-
racterizá-las. Está aí a justificativa principal deste livro.

Uma série de enganos nessas muitas definições deve ser mencionada an-
tes de seguirmos em frente. A noção de que o curandeiro é bruxo é um deles. 

O curandeiro [witch-doctor] pratica a magia, mas sua função é justamente a 
de combater as ameaças ou os efeitos da bruxaria. Outra ideia muito comum, 
mas igualmente errônea, é a de que a bruxaria é igual em qualquer parte do 
mundo. De fato, existem grandes e profundas variações entre a bruxaria das 
diversas culturas. Como demonstraremos mais adiante, existe, por exem-
plo, uma grande diferença histórica entre a bruxaria europeia e a das outras 
culturas. Outra afirmação incorreta que se faz sobre o assunto é que a pos-
sessão está relacionada com a bruxaria. A possessão é um ataque interno de 
maus espíritos sobre um indivíduo, uma invasão da psique; já a obsessão é 
um ataque externo e físico perpetrado por tais espíritos malignos. Em ne-
nhum dos casos a vítima realiza um pacto voluntário com o espírito malig-
no. Na chamada bruxaria diabólica das épocas da Renascença e da Reforma 
europeias, por outro lado, a chamada bruxa voluntariamente convocava o 
mau espírito por meio de invocações, dentre outras formas. Quase todos os 
bruxos modernos condenam totalmente esse tipo de prática.

Outra concepção errônea é a de que as bruxas praticam a missa negra.  
A missa negra é desconhecida na história da bruxaria europeia e certamen-
te não faz parte do repertório dos bruxos modernos. A única ocasião em 
que a celebração da missa negra foi historicamente registrada foi na corte 
do rei francês Luís XIV, e mesmo assim como uma espécie de sátira gros-
seira do catolicismo. Alguns satanistas modernos celebram a missa negra 
mais ou menos pelas mesmas razões, mas o satanismo não tem absoluta-
mente nada a ver com a bruxaria moderna. 

Ainda mais uma ideia equivocada, mas amplamente difundida, é a de que 
a bruxaria é um fenômeno característico da Idade Média. Bem ao contrário, 
as acusações de bruxaria diabólica somente emergiram bem no final da Idade 
Média. As grandes perseguições às bruxas ocorreram durante a Renascença, 
a Reforma e o século XVII. A afirmação de que bruxas são mulheres velhas é 
igualmente uma distorção da verdade e um exagero leviano. Tanto no passa-
do como no presente, muitos homens praticaram a bruxaria, além do que 
muitas bruxas eram bastante jovens – muitas delas eram até crianças.

 “A Inquisição foi a responsável pela caça às bruxas” é mais uma afirmação 
cujo conteúdo é, no máximo, uma meia-verdade. A maioria das perseguições às 
bruxas foi realizada localmente e dirigida também por autoridades civis (além 
das eclesiásticas) e que se encontravam, usualmente, nos escalões médios. 
Gradualmente, a partir do século XVI, à medida que as Inquisições (nunca 

Ilustração marginal para o livro Le 
champion des dames, de Martin Le Franc 
(cerca de 1451). Esse é um dos primeiros 
desenhos de bruxas na Europa medieval. 
Elas são representadas cavalgando uma 
vassoura e um bastão pelos ares.
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houve uma única Inquisição, unificada) foram se formalizando, também se 
traçaram regras estritas de procedimento e de aceitação de evidências para 
comprovação das acusações de bruxaria, o que, por outro lado, levou, fre-
quentemente, à revogação das condenações locais e à libertação de acusa-
dos. O caso é semelhante do lado secular. Quanto mais o procedimento legal 
secular ia se tornando formal e centralizado (tal como no caso do Par la-
mento de Paris, a corte suprema da França setentrional), mais acusados 
eram absolvidos. Em grande extensão, a caça às bruxas adquiriu caracterís-
ticas locais, em vez de ser imposta por elites religiosas ou seculares.

Tomar a bruxaria como algo sem importância, trivial é outro erro, em 
muitos sentidos. Durante as perseguições às bruxas, entre 1450 e 1750, apro-
ximadamente 110 mil pessoas foram torturadas, sob a acusação de bruxaria, 
sendo que 40 mil a 60 mil delas foram executadas. Esse fato cruel certamen-
te não é trivial. Além disso, o número de bruxas e bruxos modernos vem 
crescendo enormemente, desde a década de 1960, e a bruxaria, hoje, deve 
ser tratada como um importante fenômeno religioso. Mais ainda, as cren-
ças em bruxas tiveram grandes efeitos psíquicos e sociais, afetando um nú-
mero significativo de culturas durante longos períodos. Atualmente, an-
tropólogos, psicólogos e historiadores tratam a bruxaria como assunto sério, 
conforme se observa pelo aumento dos livros dedicados ao assunto, desde a 
primeira edição deste livro, datada de 1980.

Mas, enfim, o que é uma bruxa? Uma das respostas pode ser obtida nas 
raízes semânticas e no desenvolvimento dos variados termos ligados à sua 
definição. A palavra witch [“bruxa”, em inglês] deriva de wicca (pronuncia-se 
“uítcha”, que significa “bruxo”, um praticante masculino da bruxaria) e de 
wicce (“uitchê”, que é “bruxa”); ambos os termos pertencentes ao inglês anti-
go (Old English). Os dois substantivos derivam do verbo wiccian (“uítchan”, 
que quer dizer “jogar um feitiço” ou “lançar um encantamento”). Contra-
riamente às crenças de alguns bruxos modernos, a palavra definitivamente 
não é de origem celta e não tem a menor relação com o verbo witan [“saber”] 
do inglês antigo, nem com qualquer outra palavra com o significado de wis-
dom ou “sabedoria”. A explicação de que witchcraft [“bruxaria”] significa “a 
arte dos sábios” (craft of the wise) é inteiramente falsa. 

A significação do termo warlock, raramente usado hoje, é erroneamente deter-
minada como “bruxo”. Warlock deriva das palavras do inglês antigo waer, “verdade”, 
e leogan, “mentir” e, originalmente, significava qualquer traidor ou alguém 

A Bruxa Má do Oeste, do filme 
O Mágico de Oz (1939). Vestida 
de preto, usando um chapéu 
cônico e ameaçando uma 
criança, a mulher velha e feia é 
o estereótipo da bruxa.
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que quebra um juramento. Era aplicado tanto a homens como a mulheres. O 
termo warlock foi reutilizado na Escócia durante os séculos XVI e XVII, sendo 
então associado à bruxaria diabólica. Não é um termo muito útil para nós. A 
palavra witch se aplica a ambos os sexos.

Wizard [“mago” ou “mágico”], diferentemente de witch, realmente deriva 
da palavra wis do inglês médio, hoje wise [“sábio”]. A palavra wizard surgiu 
por volta de 1425, significando um homem ou mulher de grande saber, os 
quais, acreditava-se, possuíam certos conhecimentos e poderes extranor-
mais. Durante os séculos XVI e XVII designou um high magician [“alto ma-
go”]. Foi somente a partir de 1825, e raramente, que o termo foi usado como 
sinônimo de “bruxo(a)”.

Sorcerer deriva da palavra francesa sorcier, do latim vulgar sortiarius, ou 
“adivinho”. Mas em francês, sorcier significa tanto feiticeiro como bruxo. A pala-
vra francesa foi introduzida no inglês durante os séculos XIV e XV, tornando-
-se de uso corrente durante o século XVI. Como no francês, a palavra no inglês 
sempre foi ambivalente: algumas vezes se refere à simples feitiçaria, outras 
vezes à bruxaria diabólica. Magician [“mago”] deriva do latim magia, prove-
niente do grego mageia. A palavra grega magos designava originalmente os sa-

cerdotes-astrólogos iranianos que 
acompanharam o exército do rei 
persa Xerxes, quando de sua inva-
são à Grécia (é bastante provável 
que os “reis magos” que viajaram 
para visitar o Menino Jesus fossem 
alguns desses astrólogos). Em in-
glês, a palavra magic [“magia”] fre-
quentemente implicou um sistema 
intelectual sofisticado, em oposi-
ção às práticas rudes da sorcery [“fei-
tiçaria”]; muitas vezes a denomina-
ção inglesa foi high magic [“alta 
magia”] (veja adiante).

Os conceitos ligados a essas pala-
vras também precisam de esclareci-
mento. Um deles é o de “supersti-
ção”. Bruxaria não é necessariamente 

Goya, Conjuro, c. 1794-5. Goya, ele mesmo 
um cético, pintou cenas grotescas de 

bruxaria com propósitos satíricos. Aqui, as 
bruxas estereotipadas estão 

acompanhadas por familiares, alfinetam 
imagens e carregam uma cesta com bebês 

mortos para usar em sua orgia 
canibalística.

Uma bruxa moderna, Sybil Leek, com uma 
“bruxinha” de sua loja de antiguidades.
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superstição. Comumente, as pessoas pensam em superstição como alguma coi-
sa que destoa da visão de mundo predominante em sua sociedade e naquele 
momento histórico. Essa concepção é infeliz, porque contribui para o confina-
mento e a inflexibilidade do pensamento. A crença de uma época é a superstição 
de outra; muitas das crenças que vigoram neste século XXI podem algum dia vir 
a ser consideradas “superstições”. Será mais útil definir superstição como uma 
crença que não está fundamentada em qualquer visão de mundo coerente. Sem dúvida, 
essa definição é a mais próxima do significado original da palavra, no século 
XIII, que indicava uma crença ou prática falsa ou irracional. Os católicos medie-
vais, os antigos egípcios, os dayaks (grupo étnico natural do interior da ilha de 
Bornéu) do século XX e os bruxos modernos não são necessariamente mais su-
persticiosos que os leigos ocidentais do século XXI. Se você defende um ponto 
de vista que examinou cuidadosamente e inseriu numa visão de mundo coeren-
te, então, para você mesmo, essa crença não é em absoluto uma superstição, em-
bora ela pudesse ser, se fosse sustentada por alguém que tivesse uma visão de 
mundo diferente. Mas aqui é necessário ter cuidado, porque, se você defende 
uma crença sem convicção ou de maneira acrítica e não se preocupa em inseri-la 
adequadamente dentro de uma visão de mundo coerente, então essa crença se 
torna uma superstição também para você. O número de superstições científi-
cas, religiosas e políticas modernas não é, em seu conjunto, menor que o do pas-
sado. Algumas pessoas são supersticiosas todo o tempo e todas as pessoas se tor-
nam supersticiosas, pelo menos parte do tempo. Sempre que a bruxaria se 
enquadrar em uma visão coerente do mundo, não será uma superstição. 

O “sobrenatural” é outro conceito que requer reflexão. Frequentemente se 
pensa que a bruxaria envolve poderes sobrenaturais. Mas os limites entre o 
natural e o sobrenatural vêm sendo continuamente reajustados. Nesse pro-
cesso, os cientistas algumas vezes mutilaram a busca do conhecimento ao de-
clararem que certos temas não eram adequados a uma investigação científica. 
Na realidade, tudo quanto existe deve ser natural, quer a ciência seja capaz ou 
não de demonstrar sua existência. Se, por exemplo, os anjos – ou os extrater-
restres – existirem, eles fazem parte da ordem natural do Universo. Exceto 
dentro do contexto de um sentido técnico especial demarcado pela teologia 
cristã, o termo “sobrenatural” é demasiado vago para permitir uma definição.

“Não científico” é um termo um pouco mais útil, embora as linhas de demar-
cação ainda sejam imprecisas, porque o que não é científico em uma área da 
ciência em determinado período pode tornar-se científico em outro campo e 

em outra época. O mais importante de tudo é que não queremos recair na 
atual superstição dominante de que as únicas coisas verdadeiras são aquelas 
demonstráveis pela “ciência”. Há muitos caminhos para a realidade. Não é 
necessário pensar na magia como uma abordagem inferior à da ciência. A 
teoria do século XVIII de que a humanidade progrediu e evoluiu natural-
mente da bruxaria, por meio da religião até chegar à ciência, embora ainda 
seja popular entre os políticos e muitos cientistas, não é mais encarada favo-
ravelmente por um grande número de eruditos. A monumental History of 
magic and experimental science1 em oito volumes, escrita no século XX por 
Lynn Thorndike, não recebeu esse nome por acaso. Thorndike sabia que as 
origens da ciência se encontram na magia (do mesmo modo que na religião) 
e que a maioria dos grandes cientistas dos séculos XVI e XVII também era 
formada por magos, noção reforçada alguns anos mais tarde, ainda no sécu-
lo XX, pela obra de Frances Yates, Giordano Bruno and the hermetic tradition [pu-
blicada no Brasil com o título Giordano Bruno e a tradição hermética].2

Aqui entra o conceito de alta magia oposto à simples feitiçaria. A base da al-
ta magia é a crença no kosmos, um universo ordenado e coerente, cujos elemen-
tos se acham inter-relacionados – quem colhe uma flor perturba de algum mo-
do a estrela mais distante. Existem evidências científicas de que isso de fato 
acontece. Um exemplo disso é o famoso “efeito borboleta”, em que a pertur-
bação do ar causada pelo bater das asas de uma única borboleta na França 
pode desencadear uma série de eventos que, ocasionalmente, vêm a provo-
car um tornado no Kansas. Em um universo no qual todas as partes estão 
inter-relacionadas e afetam umas às outras, mesmo remotamente, há um 
relacionamento entre cada ser humano individual e as estrelas, plantas, mine-
rais e outros fenômenos naturais. Essa é a crença mágica da “correspondência”, 
uma doutrina que foi cuidadosamente elaborada na Europa, desde o princípio 
da Idade Moderna e dentro de padrões coerentes e sofisticados. Essa sofisti-
cada alta magia, intelectualmente em voga durante o século XVII, competiu 
seriamente, durante algumas décadas, com a ciência fisicista derivada de 
John Locke e David Hume. Ao longo dos séculos que se sucederam, a aborda-
gem fisicista triunfou, devido aos numerosos sucessos de caráter prático que 
demonstravam, em oposição aos raros resultados que os altos magos conse-
guiam apresentar. Hoje em dia, no começo do século XXI, somente permane-
cem os traços mais simples do sistema da alta magia, tais como os modismos 
verdadeiramente supersticiosos envolvendo a astrologia.


