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1- RESUMO  

Esse trabalho tem como objeto de pesquisa a bruxaria no século XXI, uma corrente 

espiritual moderna caracterizada pelo culto a natureza e o politeísmo. Como culto de 

minorias frente a uma hegemonia religiosa cristã, a bruxaria tem como um traço 

marcante de distinção das demais correntes religiosas a figura feminina como 

divindade maior e tem como grande legitimação de seu movimento, em específico o 

Wicca. Nesse sentido, a pesquisa procura analisar o que caracteriza o sagrado 

feminino na bruxaria moderna. Para o desenvolvimento metodológico a pesquisa se 

utiliza de publicações nacionais sobre o tema como livros e revistas os quais 

compreendem as fontes de pesquisa. Os resultados parciais do estudo apontam 

para as bases históricas lançadas para justificar a religiosidade sejam 

fundamentadas em uma longa continuidade e num discurso histórico nem sempre 

verossímil. 

2- INTRODUÇÃO 

A bruxaria na atualidade é uma forma de espiritualidade que integra os chamados 

movimentos neopagãos. A Wicca, nome sempre seguido pelo epiteto de bruxaria 

moderna, é uma religião com base na bruxaria mais popularmente conhecida, mas 

não pode ser confundida como se referindo a todas as práticas de bruxaria, sendo 

somente uma de suas vertentes. A pluralidade de bruxarias existente permite 

mesmo a existência dos chamados "bruxos solitários", que praticam sua religião e 

criam suas liturgias pessoais. Dentre as diversas vertentes no neopaganismos o que 

mais parece concentrar as identidades de seus praticantes enquanto bruxos e 

bruxas reside na escolha e na crença em alguns aspectos em comum como 

sacralidade da natureza, vinculação inquebrantável entre o físico e espiritual e 

possibilidade na magia. Alguns dos autores pesquisados concentram seus discursos 

na importância da mulher como referência na bruxaria ou como também é chamada 

‘A Arte’ ou ainda ‘Antiga Religião’. Partido dos relatos sobre a inquisição e discursos 

presentes que depreciam o feminino, na bruxaria, como outros movimentos 

neopagãos, se apresenta o conceito de Sagrado Feminino. Esse pode ser 

encontrado no culto a deusas ou uma Deusa mulher que estaria intimamente 

vinculada ao ato da criação. Nesse sentido, o estudo pretende reconhecer a partir 

das fontes enunciadas como se constrói a identidade da bruxa moderna e como o 



sagrado feminino desvela o lugar da mulher nesse processo histórico experimentado 

na longa duração. 

3- OBJETIVOS 

Analisar a construção da identidade da bruxa moderna baseada no conceito de 

Sagrado Feminino como elemento marcante e presente na Bruxaria do século XXI a 

partir de publicações nacionais a presença do foco na sacralidade do feminino 

dentro da Bruxaria, bem como compreender as relações existentes entre a 

construção das identidades das bruxas e os discursos que as representavam em 

diferentes momentos históricos. 

4-METODOLOGIA 

A análise pretende uma apropriação da micro-história. A proposta implica na 

redução na escala de observação que possibilita o desenvolvimento de 

conhecimentos específicos de campos sociais não observáveis em uma história dos 

grandes acontecimentos. Isso permite que sejam evidenciados diferentes dimensões 

das experiências sociais ao focar-se em atores históricos muitas vezes não 

mencionados nas macro-análises da História (REVEL,2010). 

5-DESENVOLVIMENTO  

A ideia da inclinação feminina para o mal está presente desde a Antiguidade 

clássica. A figura de Pandora que ao abrir a caixa onde todas as desgraças estão 

contidas remete a essa representação (NOGUEIRA, 1995, p.77), assim como o que 

mais exerceu influência sobre a Igreja medieval o mito judaico-cristão de Eva que no 

Gênese induz Adão a comer o fruto proibido, ao ser instigada pelo Diabo em forma 

de serpente. Em ambos os casos a mulher é vista como corruptível e entrada do mal 

para a sociedade. A mulher foi, dentro da mitologia cristã, feita para o homem, e por 

ele deve ser tutelada por ser fraca e é facilmente tentado por Satã, incapaz de usar 

a lógica. A mulher é a bruxa por excelência. A mulher enquanto educadora e tendo 

sido criada com base na cultura pagã europeia se torna a principal transmissora 

desses valores entre as futuras gerações, principalmente a desgosto do clero a partir 

do século XIII que passa a combater de forma mais dura os extratos culturais 

pagãos remanescentes, encaixando os cultos populares no modelo do sabá 

(GINZBURG, 1998) e assim construindo a heresia da bruxaria. A perspectiva das 



bruxas enquanto representantes de um culto pagão a fertilidade como apresentadas 

pela egiptóloga Dra. Margaret Murray em 1921, embora criticada por historiadores, 

influencia no surgimento da Wicca na Inglaterra. Com os movimentos de contra 

cultura no Brasil na década de 1970 temas como a magia, ecologia, o sagrado 

feminino ganham espaço em determinados grupos sociais lançando as bases para a 

Bruxaria, inspiradas nos paganismos europeus ganhassem adeptos.  

6-RESULTADOS PRELIMINARES  

A Bruxa no século XXI forma sua identidade religiosa ao aceitar ou negar conceitos 

vinculados às bruxas no imaginário popular: Nega-se a bruxa maligna que pratica o 

infanticídio, exalta-se a representante do paganismo marginalizada pelo catolicismo. 

Isso acontece mesmo que as bases históricas lançadas para justificar a religiosidade 

sejam fundamentadas em uma longa continuidade e num discurso histórico nem 

sempre verossímil.   
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