
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

CURSO DE JORNALISMO 

 

 

 

 

Wicca e Comunicação:  

Uma análise de processo nas publicações de Eddie Van Feu 

 
 

Mateus Vinicius Cabot da Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seropédica 

Dezembro, 2017 



 
 

MATEUS VINÍCIUS CABOT DA CUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

WICCA E COMUNICAÇÃO:  

UMA ANÁLISE DE PROCESSO NAS PUBLICAÇÕES DE EDDIE 

FAN FEU 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção 

do título de Bacharel em Jornalismo pela UFRRJ e nota final 

da disciplina TS 123 – TCC II. 

 

ORIENTADORA: Alessandra Pinto de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seropédica 

Dezembro, 2017 



 
 

MATEUS VINÍCIUS CABOT DA CUNHA 

 

 

 

 

WICCA E COMUNICAÇÃO:  

UMA ANÁLISE DE PROCESSO NAS PUBLICAÇÕES DE EDDIE VAN FEU 

 

 

 

Grau: ________ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

Alessandra Pinto de Carvalho (orientadora) 

 

 

 

 

Maria do Rosário Roxo (convidada) 

 

 

 

 

Sandra Sueli Garcia de Sousa (convidada)  

 

 

 

 

 

 

 

Seropédica 

Dezembro, 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Espedite Sumatra de Abreu, por sua 

paixão pela educação. E às minhas tias Java de 

Rivera e Norma dos Santos Abreu. Juntas, são as 

três faces da Deusa para mim.  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Para a conclusão deste trabalho, reflexo de seis anos de vivências dentro da Universidade Rural, 

recebi o apoio de diversas pessoas. Nos quatro anos em Comunicação, e dois em Letras, cruzei 

com aqueles que ao longo desta pesquisa me fizeram refletir, aprender e melhorar.  

 

Sou grato ao corpo docente do curso de Jornalismo da UFRRJ, que em tempos sombrios fizeram 

luz com as próprias mãos. Sou grato à minha orientadora, Alessandra Carvalho, por acolher cada 

anseio.  

 

Sou grato ao Círculo Pagão da UFRRJ, amigos e irmãos de fé, por transformarem essa experiência 

em um mundo novo. 

 

Sou grato aos amigos que passaram pela Cromossomos, por fazerem do Rio meu lar.  

 

Sou grato à Kátia Trevelin, pelo apoio e bicicleta que me levou às aulas todos esses anos. 

 

Sou grato a meus irmãos, que acompanharam cada passo dessa jornada. Marcelo Daniel, pelo 

silêncio acolhedor; Eduardo Henrique, pelo empolgado incentivo; Fábio Luís, pela fortaleza no 

desconhecido; Danilo Augusto, pela aliança de alma; e Fábia Daniela, pela sustentação, 

cumplicidade e mútua-eterna admiração. A vocês, meu amor. 

 

Sou grato a meu padrasto, Arlindo Rios, e a meu pai, Jaime Cunha. Com ambos aprendi ricas lições. 

 

Mãe, Espedite Sumatra de Abreu, por ser meu porto seguro e minha inspiração de humildade, força 

e amor ao próximo. A ela, agradeço por meus anos de vida, refúgio e conquista. Agradeço pelo 

esforço desenfreado e apoio cego aos meus sonhos. A ela, minha honra. 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Em tempos modernos, quadros mais acurados da 

bruxaria estão chegando lentamente ao grande 

público, mas uma vasta campanha de reeducação 

precisa ser ainda empreendida se quisermos corrigir 

a imagem deturpada da bruxa como um ser maléfico. 

A cultura contemporânea continua reforçando as 

velhas imagens que vêm desde a Era das Fogueiras." 
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RESUMO 
 

O presente trabalho busca compreender de que maneira a jornalista, escritora e bruxa 

brasileira Eddie Van Feu formata conteúdos referentes à Wicca, religião neopagã com origem nos 

anos 50, para o grande público. A pesquisa parte da perspectiva de processo de comunicação, de 

David Berlo, relaciona à comunicação enquanto diálogo, debatido por Paulo Freire, e busca 

evidenciar estratégias de linguagem quais a autora faz uso para traduzir o conteúdo litúrgico da 

bruxaria wiccana de forma a findar com seu público-leitor um contrato de comunicação, como 

conceitua Patrick Charaudeau. A partir dos três autores, exclui-se da pesquisa qualquer análise de 

cunho teológico religioso quanto à Wicca, mas atém-se às observações quanto aos meios, 

formatações e possibilidades de discurso. Para isso, foram analisadas sete edições das Revistas 

Wicca, publicadas inicialmente em banca pela Editora Escala desde 2001, o livro infantil A Incrível 

Escola de Magia de Eddie Van Feu, publicado em 2010, e sete edições do vídeo-blog Wicca & 

Magia, como forma de dimensionar a comunicação da escritora nos meios impressos e também 

online. A pesquisa não busca desvendar um método estático de comunicação, mas foca no 

mapeamento de potencialidades comunicativas a partir dos dispositivos, da linguagem, e de links 

com o público-leitor. O trabalho é pautado, portanto, em uma metodologia descritiva por meio de 

um estudo de caso, onde evidencia-se a análise do conteúdo.  

 

Palavras-chave: Wicca, Comunicação, Eddie Van Feu 
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Considerações Iniciais 
 

Em novembro de 2017, pesquisar pelo termo “Wicca” no buscador Google resulta em 778.000 

páginas apenas em português e hospedadas no Brasil. Em abril do ano anterior, a mesma busca 

resultou em 452.000 páginas. Houve um aumento de 326.000 páginas sobre Wicca hospedadas no 

país no período de 1 ano e 7 meses. Em março de 2005, este marco era de 57.300 páginas. Os 

números refletem um rápido crescimento da produção online sobre Wicca no Brasil e evidencia 

como a Wicca encontra-se como uma alternativa religiosa cada vez mais popular. 

 

A Wicca, por vezes lida enquanto bruxaria moderna, é uma religião nova cujo surgimento data da 

década de 1950, quando diversas publicações sobre bruxaria passaram a ser veiculadas na Europa. 

É uma dentre as religiões modernas que resgatam antigas religiosidades pré-cristãs, como o culto 

à Grande Mãe: deidade manifesta na natureza reflexo da sacralidade feminina; e do Grande Deus 

enquanto seu consorte. Como lista Bezerra (2012), a Wicca é abarcada sob o termo Neopaganismo, 

por ser um resgate contemporâneo de antigas práticas pagãs:  

 

Esses movimentos são politeístas, animistas, panteístas, entre outros. Procuram pôr a vida 

humana em harmonia com os cliclos da Natureza vista como "presença" e "expressão" da 

divindade. As principais religiões são a Wicca, o Druidismo moderno, o 

Reconstrucionismo Saxão ou Ásatrú, e o Xamanismo.  

BEZERRA (2012, p. 17) 

 

O que diferencia a Wicca de outras vertentes de religiosidades pagãs é a característica de 

institucionalização de práticas que são muito plurais. Tido como um de seus grandes fundadores, 

Gerard Gardner é o principal nome citado em pesquisas sobre a religião. 

 

Gardner teve um papel significativo em instituir a bruxaria como uma religião1. A 

publicação de seu primeiro livro sobre a Wicca, em 1954, A Bruxaria Hoje, apresentou a 

bruxaria positivamente ao mundo em um momento que após um árduo período, as leis 

contra a bruxaria na Inglaterra foram revogadas. Um momento importante também, já que 

desde fins do século XIX alguns países europeus buscavam se conectar com o seu passado, 

através dos seus mitos, como uma forma para fortalecer o nacionalismo, que 

consequentemente veio a dar origem ao chamado Neopaganismo, tornando-se esse resgate 
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dos antigos mitos não apenas algo voltado a um cunho político, social ou nacional, mas 

religioso. 

ARAUJO (2015, p. 12) 

 

Araujo (2015) elucida Gardner como pioneiro dos estudos sobre Wicca na Europa em meados do 

século XX. No Brasil, a Wicca tem seus primeiros registros de popularização apenas na década de 

1990, quando traduções de obras consagradas na Europa passaram a circular no país, como O Poder 

da Bruxa (1990), de Laurie Cabot, e Dança Cósmica das Feiticeiras (1993), de Starhawk; além de 

A Bruxaria Hoje, de Gerard Gardner, que teve sua primeira impressão brasileira apenas em 2003. 

Ao final da década e começo dos anos 2000, data-se a publicação dos primeiros títulos brasileiros 

sobre Wicca, como o “Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna (1999) e Wicca: A religião da Deusa 

(2001), ambos de Claudiney Prieto. Neste mesmo período, há também a fundação das primeiras 

instituições wiccanas no país, como a Associação Brasileira da arte e filosofia da Religião Wicca 

(Abrawicca), em 1998, e a União Wicca do Brasil (UWB), em 2004.  

 

Em meio a este processo de fundação da Wicca no país e surgimento de nomes que viriam a ser 

referência no campo, há o lançamento das Revistas Wicca pela editora Escala em 2001. As 

publicações nunca tiveram intervalos fixos de lançamento mas ocorriam por vezes quinzenal ou 

mensalmente. Caracterizam-se em formato de almanaque com edições temáticas e organizam em 

leituras rápidas o conteúdo denso sobre Wicca e paganismo, até então apenas difundido em livros 

tradicionais. Tal série de publicações fez da autora Eddie Van Feu o maior nome feminino neste 

cenário brasileiro.  

 

Uma grande febre juvenil a partir dos anos 2000 com as produções hollywoodianas e 

Harry Potter, despertou maciçamente interesse dos jovens pela magia. Além dos filmes, 

no Brasil grande parte do crescimento da bruxaria se deu a partir da publicação de uma 

revista nomeada Wicca (2001) pela editora Escala, que tinha como autora a bruxa Eddie 

Van Feu. Segundo consta a página da autora, essa revista teve 63 edições, e foi uma 

verdadeira explosão entre a juventude do início do século XXI. Os wiccanianos mais 

antigos atribuem a essa geração de wiccanianos que começaram com os filmes e as revistas 

da Van Feu, como Pink Wicca, que seria uma espécie pop da religião. 

ARAÚJO (2015, p.39) 
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Como evidencia Araújo (2015), a publicação de Eddie Van Feu se popularizara no início dos anos 

2000, imediato a seu lançamento, principalmente por aqueles que chegavam curiosos à religião. 

Por pautar-se no que Van Feu chama de “salada mística”, a mistura de diversas referências 

esotéricas, de ritos pagãos aos anjos da teologia cristã, a Revista Wicca teve, dentro do meio pagão, 

muitas críticas por se afastar do que se entende enquanto tradicional visão sobre bruxaria e 

relacionar suas práticas às de outras religiões, como veremos no capítulo 2 desta pesquisa.  

 

Não se pode, porém, falar de mercado editorial em Wicca sem falar nas polêmicas de 

Eddie Van Feu, escritora e ilustradora carioca, formada em Jornalismo, que se notabilizou 

como escritora de fanzines e entusiasta de animes e mangás. Eddie van Feu escreve obras 

acerca de misticismo e Bruxaria, aplicando a designação de Wicca às teses que aborda, 

vistas como destoantes dos reais princípios wiccanos por muitos dos adeptos da religião. 

Van Feu faz parte da grande questão que permeia as relações entre os wiccanos, seus 

discursos de legitimação e seus conflitos – internos e externos -, qual seja: a do 

estabelecimento da Wicca como uma religião, organizada e disposta de uma forma 

adequada, vista como ‘correta’, e a discussão interminável de qual seria essa forma. 

CORRÊA (2012, p. 09) 

 

Enquanto jornalista, Eddie Van Feu consagra-se neste mercado editorial com 63 edições impressas 

da Revista Wicca, sendo a mais recente com o tema Magia das Pirâmides (lançada em 2014) e 

primeira publicada pela Editora Linhas Tortas; e 25 livros dentre magia e ficção, como a série Lua 

das Fadas, um romance que envolve o universo místico de Eddie. Destes, destaca-se o livro “A 

Incrível Escola de Magia de Eddie Van Feu”, um livro de conteúdo litúrgico sobre Wicca e bruxaria 

voltado especificamente para o público infantil. Há três anos sem lançar uma nova edição da Wicca, 

a jornalista empenha-se em difundir seu trabalho de forma online, através principalmente das redes 

sociais, como veremos no capítulo 3 desta pesquisa. No meio digital, Eddie encontrou no YouTube 

uma maneira de expandir o trabalho que já desempenhava através da série de revistas, e desde 2013 

já publicou 74 vídeos do vídeo-blog Wicca & Magia. Assim como no impresso, a cada edição 

Eddie ensina e debate temas que permeiam a religião Wicca.  

 

A partir dessa dimensão acerca do trabalho de Eddie Van Feu, e seu pioneirismo no que tange a 

publicação segmentada sobre Wicca no país, o presente trabalho delimita a série de revistas Wicca, 

o infantil A Fantástica Escola de Magia de Eddie Van Feu, e a série de vídeos Wicca & Magia 
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como estudo de caso. Enquanto método, enquadra-se como pesquisa descritiva (Gonsalves, 2001), 

pois objetiva mapear e descrever as características da comunicação desempenhada por Eddie.  

 

Considerando que não há no campo da comunicação estudos referentes ao mercado editorial pagão, 

ou bibliografia ao material de Eddie Van Feu, este configura-se enquanto um primeiro contato com 

tais temas, de forma a identificar dados elementares que darão suporte para futuros estudos mais 

aprofundados sobre Wicca dentro da comunicação. Dessa maneira, ao analisar tais publicação, não 

há a pretensão de enquadrar as estratégias comunicacionais de Eddie em um padrão, mas identifica-

las na fluidez de suas publicações. Para isso, o estudo pauta-se em três conceitos: processo de 

comunicação (BERLO, 1972), contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2010), e comunicação 

enquanto diálogo (FREIRE, 1983). 

 

No primeiro capítulo há o debate acerca dos três conceitos bases da pesquisa de forma a evidenciar 

uma visão de comunicação em movimento através de um processo fluido de enunciação e troca. 

Para compreender a maneira espontânea com que Eddie se comunica é preciso se afastar de uma 

visão enrijecida de comunicação. No segundo capítulo, o trabalho se desdobra em análises 

detalhadas de cada um dos materiais que compõem o objeto de estudo. Para isso, há a aplicação de 

um questionário, que se subdivide em seis unidades de análise que identificarão dentro da 

pluralidade do material características desse comunicar. No último capítulo, a pesquisa une os 

conceitos de comunicação em processo com as unidades de análise, e quais as potencialidades 

comunicacionais presentes nas produções da jornalista.  
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1. Comunicação em Processo 
 

Se o sujeito “A” não pode ter no objeto o têrmo de seu 

pensamento, uma vez que êste é a mediação entre êle e o 

sujeito “B”, em comunicação, não pode igualmente 

transformar o sujeito “B” em incidência depositária do 

conteúdo do objeto sôbre o qual pensa. Se assim fôsse – e 

quando assim é –, não haveria nem há comunicação. 

Simplesmente, um sujeito estaria (ou está) transformando o 

outro em paciente de seus comunicados. 

Paulo Freire 

 

Como define Freire (1983) na epígrafe que inicia este capítulo, a comunicação é um processo de 

troca entre dois pontos, sujeitos pensantes que não só recebem como emitem informação. Essa 

comunicação, que se dá enquanto diálogo, gere um conjunto de significantes e significados 

(BARTHES, 1964) comum a ambos os sujeitos que fazem com que essa troca seja efetiva. Como 

efetiva, entende-se o alcance a alguma das diversas finalidades possíveis para um processo 

comunicacional, como veremos adiante. Por ora, é importante compreender a comunicação como 

troca que se dá e depende de diversos fatores em movimento, como define Berlo (1972, p. 29) no 

livro O Processo da Comunicação: “quando chamamos algo de processo, queremos dizer também 

que não tem um começo, um fim, uma sequência fixa de eventos. Não é coisa estática, parada. É 

móvel”.  

 

1.1 Ingredientes do Processo 

Quando pensamos em comunicação automaticamente relacionamos dois pontos (um que fala, outro 

que ouve) e uma mensagem (o que se diz) indo de um polo a outro. Porém, como pontua 

Charaudeau (2010, p. 72) no livro O Discurso das Mídias, o processo que liga esses dois pontos, e 

o percurso qual se transmite a mensagem, acarretam questões mais complexas: “porque não se trata 

somente de transmitir um saber, mas de se confrontar com os acontecimentos que se produzem no 

mundo ou inteirar-se de sua existência, e de construir, a esse respeito, um certo saber”. O que define 

Charaudeau é o fato de sermos transpassados por informações a todo o momento, e nossa aderência 
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a elas e a forma de nos relacionarmos com o universo informacional à nossa volta não é estático. 

Não há uma fórmula, mas há processos.  

 

Berlo (1972, p.35) define seis ingredientes que compõem um modelo de processo de comunicação: 

a fonte, o codificador, a mensagem, o canal, o decodificador e o recebedor da comunicação. 

Entende-se como fonte quem emite a comunicação, inicia determinado contato. Recebedor aquele 

a quem se direciona a informação. Tal informação define-se enquanto mensagem; a tradução das 

ideias e intenções da fonte em um código. O codificador é o agende de transformação dessa 

intenção em um esquema de códigos.  

 

Na comunicação de pessoa para pessoa, a função codificadora é executada pelas 

habilidades motoras da fonte – seu mecanismo vocal (que produz a palavra oral, gritos, 

notas musicais, etc.), o sistema muscular da mão (que produz a palavra escrita, desenhos, 

etc.), os sistemas musculares de outras partes do corpo (que produzem os destos da face e 

dos braços, a postura, etc). 

BERLO (1972, p. 35) 

 

O decodificador define-se, por sua vez, no conjunto de habilidades para que o recebedor traduza 

os códigos recebidos. O último ingrediente é o canal: o dispositivo pelo qual se escolhe transmitir 

a mensagem. Aqui, compreendamos como a materialização dessa mensagem: oral, escrita, sonora, 

visual, etc.  Tal modelo de processo descrito por Berlo (1972) parte, como ele próprio pontua, do 

modelo de comunicação de Aristóteles (que compreende a pessoa que fala, o discurso que faz, e a 

pessoa que ouve), e da ramificação encontrada no modelo Shannon-Weaver (1949), que institui os 

ingredientes: fonte, transmissor, sinal, receptor e destinatário; um modelo que falava sobre 

comunicação eletrônica, mas que muito foi útil para compreensão da comunicação humana.  

 

 Nos casos das revistas Wicca, Eddie Van Feu seria a fonte, o conhecimento sobre a religião Wicca 

a mensagem/objetivo, o mecanismo de escrita o codificador, transmitido ao leitor (recebedor) por 

intermédio das edições impressas (canal) e a habilidade de leitura (e tudo o que a empreende, logo, 

a vista, idioma e demais inferências) o decodificador que fará com que o recebedor crie sentido a 

partir da mensagem.  Esse trajeto, desde o codificador ao decodificador, é que Freire (1983) ilustra 

como um encontro no mundo em comum:  
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A ‘codificação’ e a ‘descodificação’ permitem ao alfabetizando integrar a significação das 

respectivas palavras geradoras em seu contexto existencial - ele a redescobre num mundo 

expressado em seu comportamento. Conscientiza a palavra como significação que se 

constitui em sua intenção significante, coincidente com intenções de outros que significam 

o mesmo mundo. Este- o mundo - é o lugar do encontro de cada um consigo mesmo e os 

demais.  

FREIRE (1983, p. 6) 

 

Berlo (1972, p. 36) também diz que “as fontes e os recebedores de comunicação devem ser sistemas 

similares. Se não o forem, não pode haver comunicação”, pois se o recebedor não reagir aos 

estímulos da fonte, não houve comunicação. O que Berlo (1972) chama de sistemas similares pode 

ser entendido como o conjunto de inferências simbólicas que compõem o contrato de comunicação 

definido por Charaudeau (2010).  

 

1.2 O Palco das Inferências 

 “Como poderiam trocar palavras, influenciar-se, agredir-se, seduzir-se, se não existisse um quadro 

de referência?”, questiona Charaudeau (2010, p. 67). Para que o processo de comunicação, e os 

ingredientes que o compõe, funcionem de forma a gerar os estímulos esperados, é preciso que todos 

os personagens que participam dessa troca estejam dentro do mesmo campo de sentido.  

 

Como atribuiriam valor a seus atos de linguagem, como construiriam sentido, se não 

existisse um lugar ao qual referir as falas que emitem, um lugar cujos dados permitissem 

avaliar o teor de cada fala? A situação de comunicação é como um palco, com suas 

restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas 

sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico.  

CHARAUDEAU (2010, p. 67) 

 

Vivemos inseridos em um campo de símbolos, a todo momento traduzindo-os para criar sentido. 

O nosso idioma é uma decodificação pela qual materializamos estímulos; as palavras traduções de 

um significado, uma ideia, uma intenção. Para que duas pessoas possam conversar, é preciso que 

ambas habitem esse mesmo espaço idiomático, por exemplo. Para que uma pessoa retribua um 

aceno recebido, ela precisa compreender o que esse movimento significa. Se não souber, e 
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consequentemente não o responder, não houve efetivação da comunicação como pontuado por 

Berlo (1972). Quando ambos os sujeitos se encontram no mesmo espaço simbólico, e se 

reconhecem enquanto pertencentes desse mesmo espaço, ocorre o que Charaudeau (2010, p. 68) 

define como contrato de comunicação: “o necessário reconhecimento recíproco das restrições da 

situação pelos parceiros da troca linguageira”, como uma “espécie de acordo prévio sobre os dados 

desse quadro de referência”.  

 

O que Eddie Van Feu busca fazer em suas publicações, como veremos no próximo capítulo, é 

construir junto ao leitor/público esse quadro de referências, para que estes possam compreender de 

onde parte o tipo de religiosidade que ela propaga. Estratégia essa também reconhecida por Freire 

(1983, p. 45): “é então indispensável ao ato comunicativo, para que este seja eficiente, o acordo 

entre os sujeitos, reciprocamente comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos sujeitos tem 

que ser percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro sujeito”. Tal reciprocidade 

qual fala Freire entende-se junto ao conceito de “cointencionalidade” (CHARAUDEAU, 2010), 

que é o encontro de ambos os sujeitos da comunicação no mesmo espaço de sentido. Ambos 

precisam partilhar da mesma intenção para que concretizem o contrato de comunicação, que por 

sua vez subdivide-se em dois campos: os dados internos e dados externos.  

 

Entende-se enquanto dados externos as inferências que determinarão os cenários da comunicação 

e subdivide-se em quatro condições para sua realização: de identidade, finalidade, propósito e de 

dispositivo. A condição de identidade, mais do que o próprio papel que cada sujeito do diálogo 

desempenhará, é o status social, econômico e cultural (CHARAUDEAU, 2010) que legitimará a 

posição de cada sujeito como tal. É a condição que valida a posição que determinado sujeito toma 

num episódio de troca comunicacional e faz com que o outro acate tal papel, desde que permeie 

um cenário pertinente: “o fato, para um locutor, de ser jornalista, será assimilado como traço 

pertinente numa situação de comunicação como a da entrevista radiofônica, mas não o será numa 

situação de pedido de informação no guichê de um banco” (Charaudeau, 2010, p. 69).  

 

A finalidade é a obrigatoriedade de que todo ato comunicacional tenha um objetivo para tal. A 

definição primeira é o objetivo de “fazer com que o outro seja incorporado à sua própria 

intencionalidade” (Charaudeau, 2010, p. 69), mas ainda assim subdivide-se em quatro visadas: 
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prescritiva (impulsionar uma ação), informativa (difundir conhecimento), iniciativa 

(convencimento) e pathos (provocar emoção). A terceira condição é a de propósito, que em 

oposição à finalidade não se refere ao objeto final, mas ao objeto primeiro: do que se trata a 

mensagem? É o tema e o campo de saber de onde parte a mensagem. Já a quarta condição é o 

dispositivo:  o espaço por onde se materializará a comunicação.  

 

Aqui, não falamos propriamente dos ingredientes definidos por Berlo (1972), mas das inferências 

que serão lidas pelos personagens de uma comunicação e definirão se estes firmarão um contrato 

e iniciarão uma troca de informação. Após lidas as quatro condições que compõem os dados 

externos, os dados internos definem, de maneira estritamente discursiva, o modus operandi dessa 

troca. Como define Charaudeau (2010, p. 70), “são o conjunto dos comportamentos linguageiros 

esperados quando os dados externos da situação de comunicação são percebidos”. Aqui, 

distribuídos os papeis, falamos da encenação: “os comportamentos dos parceiros da troca, suas 

maneiras de falar, as formas verbais (ou icônicas) que devem empregar”.  

 

Tais comportamentos desdobram-se em três espaços: o da locução, relação e tematização. Sendo 

locução o espaço quando o sujeito se impõe enquanto sujeito falante; relação o espaço de poder 

simbólico dessa troca, quando os sujeitos dessa comunicação se encontram em sua prática, 

manuseando todos esses signos; e o espaço da tematização sendo o campo de batalha, quando se 

define o contexto dessa comunicação: é a inferência que vai definir quais as estratégias de saber 

utilizarão: 

 

O sujeito falante deve não somente tomar posição com relação ao tema proposto pelo 

contrato (aceitando-o, rejeitando-o, deslocando-o, propondo um outro), escolhendo um 

modo de intervenção (diretivo, de retomada, de continuidade etc.), mas também escolher 

um modo de organização discursivo particular (descritivo, narrativo, argumentativo) para 

esse campo temático. 

CHARAUDEAU (2010, p. 71) 

 

Abaixo é possível visualizar como se organiza esse campo de inferências. 
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Figura 1 - Cointencionalidade: Acordo prévio entre as partes 

 

1.3 O Movimento da Troca 

Ainda que mapeados os ingredientes, espaços e condições para um contrato de comunicação, é 

imprescindível considerar que, como pontua Berlo (1972), o processo qual se dá essa comunicação 

não é linear, e esclarecer os pontos que o constitui não necessariamente dá conta de esclarecer por 

completo o procedimento de um processo. Pois, ainda que identifiquemos em determinada situação 

os agentes definidos no tópico anterior, o processo entre os sujeitos da comunicação é plural e 

inconstante. 

 

Quando procuramos falar ou escrever sobre um processo enfrentamos pelo menos dois 

problemas. Primeiro, temos de paralisar a dinâmica do processo, tal como paramos o 

movimento quando tiramos uma fotografia. Podemos fazer observações bem úteis por 

meio da fotografia, mas erraremos se esquecermos que a câmera não é a reprodução 

completa dos objetos fotográficos. 

BERLO (1972, p. 30) 

 

O que Berlo (1972) busca empreender é a ideia de que não precisamos – se quer conseguiríamos – 

emoldurar um método de comunicação na amplitude de seu processo. Podemos salientar 

personagens, posições e meios de troca, mas definir um roteiro de começo, meio e fim, a que ele 

chama de “conceitos de agulha hipodérmica” (1972, p. 33) é insuficiente. O que o autor busca é a 

dinâmica dentro desse comunicar.  

 

Se prefere dizer que podemos denominar certas coisas como ‘elementos’ ou 

‘ingredientes’, será por saber que não descobriu coisa alguma, mas que criou um conjunto 
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de instrumentos que podem ou não ser úteis na análise ou descrição do mundo. Ele 

reconhece que certas coisas podem proceder outras, mas que, em muitos casos, a ordem 

de precedência varia de situação para situação. Não quer isto dizer que não possamos dar 

ordem aos acontecimentos. A dinâmica do processo tem limitações; não obstante, há mais 

de uma dinâmica possíveis de serem desenvolvidas em quase todas as combinações de 

acontecimentos. 

BERLO (1972, p. 30)  

 

O que Berlo (1972) também observa, e por isso defende que a dinâmica entre os pontos seja o 

principal agente em uma comunicação, é a potencialidade ativa daquele que vem a ser o recebedor 

da mensagem, argumentando contra a ideia de um suposto sujeito passivo diante os efeitos dos 

veículos de, e/ou daquele que emite a informação. Se o processo de comunicação não é então linear, 

observando-o em sua amplitude, é possível, e também necessário, que se argumente as direções 

cabíveis nessa troca. Tal ideia vai de encontro à comunicação definida por Freire (1969). 

 

O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a coparticipação de 

outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um “penso”, mas um “pensamos”. 

É o “pensamos” que estabelece o “penso” e não o contrário. Esta coparticipação dos 

sujeitos no ato de pensar se dá na comunicação. O objeto, por isto mesmo, não é a 

incidência terminativa do pensamento de um sujeito, mas o mediatizador da comunicação. 

FREIRE (1969, p. 45) 

 

A comunicação para Freire (1969), portanto, não se define na simples emissão de A para B (como 

vimos no formato aristotélico), mas no diálogo que se dá de uma ponta a outra (de A para B, assim 

como de B para A) como também pontua o processo de Berlo (1972), considerando as 

potencialidades de B em aceitar ou não esse contrato, como esclarece Charaudeau (2010).  

 

Berlo, ainda, vai além e defende que todos os termos empregados dentro desse processo de troca 

(como fonte, recebedor, codificador, decodificador, assim como podemos também pensar o próprio 

sujeito A e B) são fluidos, e, portanto, “apenas nomes de comportamentos que têm de ser 

empenhados para que haja comunicação” (BERLO, 1972, p. 41). Essa fluidez fortalece a ideia de 

que A, ao receber estímulos-respostas de B, cumpre também o papel de recebedor dessa 
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comunicação; passa não só a codificar para emitir, como decodificar para receber. Ele utiliza a 

redação de um jornal para exemplificar esse movimento que compõe a comunicação:  

 

Dentro do jornal não podemos ordenar os acontecimentos da comunicação como: 1) 

reportagem; 2) tomada de decisão pela redação segundo o valor das mensagens recebidas; 

3) ordem de inserção de certos artigos no jornal e 4) codificação desses artigos. É difícil 

dizer o que vem primeiro. 

BERLO (1972, p. 41)  

 

O exemplo de uma redação é interessante porque é muito comum enxergar os veículos de mídia 

como somente emissores de informação; são eles que pesquisam, analisam, produzem e despacham 

informação a uma grande quantidade de pessoas. Mas, diante uma análise de processo, poderiam 

ser eles também recebedores? Nessa dinâmica, observar o jornal, ou as próprias revistas Wicca de 

Eddie Van Feu, como puros emissores de uma comunicação não é mais tão seguro, pois o emitir, 

como pontua Charaudeau, é resultado de inferências primeiras:  

 

O jornalista tem por função transmitir informação. Mas essa informação se compõe de um 

conjunto de acontecimentos ou de saberes que aparentemente preexistem ao ato de 

transmissão, o que faz com que o jornalista se encontre numa posição que consiste em 

coletar os acontecimentos e os saberes, e não em cria-los. 

CHARAUDEAU (2010, p. 74) 

 

Podemos considerar como um dos saberes preexistentes à enunciação, a idealização de público que 

buscam atingir. Berlo (1972, p. 41) exemplifica que, em um veículo de mídia, o processo de 

produção de uma informação é afetado pela “suposição quanto aos objetivos do leitor que 

eventualmente consumirá o jornal. O que acreditam que seja o desejo do leitor afeta o que eles 

noticiam, o que interpretam e codificam”. Assim sendo, o próprio considerar que público para qual 

se fala é habitar um espaço simbólico que definirá a forma como se produz; o enunciar passa a ser 

uma resposta a esses estímulos, mesmo que, como pontua Charaudeau (2010, p. 79), “os receptores 

não estejam presentes fisicamente na relação de troca, e a instância midiática não tenha acesso 

imediato a suas reações, não possa dialogar com eles, conhecer diretamente seu ponto de vista para 

completar ou retificar a apresentação da informação”.  
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Pensar processo de comunicação, portanto, é ir além da simples identificação dos objetos de uma 

enunciação, assim como recepção, mas adentrar em um campo simbólico de inferências – como o 

contrato de comunicação – para mapear os estímulos primeiros considerados em cada ato 

comunicacional; compreender o que determinado sujeito diz, o porquê diz, o que significa a 

maneira como diz e qual a intenção para dizer. Neste espaço, mutável na inconstante troca dos 

saberes humanos, quebra-se qualquer possível linearidade que estabeleça uma fórmula para a 

comunicação, mas cria-se um campo de possibilidades e considerações para um mapeamento de 

uma determinada comunicação, com determinados sujeitos, a partir de determinados lugares de 

fala e suas respectivas intenções. Ainda assim, como anuncia Berlo (1972), não desvendaremos o 

processo da comunicação, mas desta comunicação.  

 

Com o conceito de processo fixado em mente, podemos aproveitar melhor a análise dos 

ingredientes da comunicação, dos elementos que parecem necessários (se não apenas 

suficientes) para que haja comunicação. Precisamos ver elementos tais como: quem está 

comunicando, por que está comunicando, e com quem se está comunicando. Precisamos 

ver os comportamentos de comunicação: as mensagens produzidas, o que as pessoas 

procuram comunicar. Precisamos observar o estilo, a forma como as pessoas tratam suas 

mensagens. Precisamos examinar os meios de comunicação, os canais que as pessoas 

usam para que suas mensagens cheguem aos ouvintes, aos leitores. Em resumo: 

precisamos alistar os elementos do processo de comunicação que devemos levar em conta 

quanto, a) iniciamos a comunicação, b) respondemos a comunicação, ou c) servimos como 

observadores ou analistas da comunicação. 

BERLO (1972, p. 33) 

 

É desse ponto que partiremos para mapear o objeto desta presente pesquisa, como será observado 

no capítulo seguinte. 
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2. Análise do Material  
 

Com o intuito de evidenciar o trabalho de Eddie Van Feu e a comunicação que ela constrói em 

torno da bruxaria partimos para um viés de pesquisa descritiva como define Elisa Pereira Gonsalves 

(2011) às análises que buscam escrever as características de um objeto de estudo. Nesse momento, 

diante um material ainda não analisado por esse campo de estudo e, portanto, sem volume de 

pesquisa a ele direcionado como referência, o intuito primeiro da presente análise é de fato 

descrever esse material a partir do próprio material. Optamos por não extrapolar para a análise de 

recepção, mas a delinear as características desse objeto. Definimos as publicações de Eddie Van 

Feu como nosso estudo de caso.  

 

Entende-se por estudo de caso, como também pontua Gonsalves (2011), o tipo de pesquisa que 

privilegia um caso particular considerada suficiente para análise de um fenômeno. De fato, o 

objetivo primeiro do presente estudo não é analisar um apanhado geral de todo o mercado de 

publicações sobre bruxaria no Brasil, ainda que este também seja um campo pouco evidenciado 

pelos estudos da comunicação, mas busca delimitar a análise do movimento que Eddie Van Feu 

faz nesse sentido. Optar por um estudo de caso com tais específicos materiais como base de análise 

se faz útil por delimitar a pesquisa, definindo um ponto de partida e um ponto final. Dessa maneira, 

é possível de forma breve recortar um fragmento desse mercado e desenvolver um enquadro às 

discussões levantadas: as obras de Eddie 

 

Uma vez definido o objeto desse estudo, e os títulos que o compõe, nos apoiamos no conceito de 

Análise de Conteúdo, definido por Laurence Bardin (2011): 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 (Bardin, 2011, p. 47) 

 

De fato, como pontua Bardin (2011) o método desta pesquisa se constituiu em três passos: a leitura 

do volume bruto do material, a aplicação de indicadores sobre ele e a análise desses dados de forma 
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a evidenciar as inferências/condições dessa produção. Câmara (2013), em seu estudo “Análise de 

conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às organizações”, interpreta a partir de 

Bardin o seguinte esquema para a análise de conteúdo:  

 

 

Figura 2 – As três etapas da Análise de Conteúdo 

 

Como organiza Câmara (2013), a primeira etapa constitui em um contato inicial com o material a 

ser analisado; um momento de identificação do objeto de estudo. Tal identificação se dá pela leitura 

do trabalho de Eddie Van Feu, pesquisa sobre sua atuação no mercado pagão, acompanhamento de 

suas publicações online e suas produções no YouTube. Como pontua Campos (2004, p. 3), há um 

momento de interação despreocupada do pesquisador com o material: “Nesta fase a utilização de 

uma leitura menos aderente, promove uma melhor assimilação do material e elaborações mentais 

que forneceram indícios iniciais no caminho a uma apresentação mais sistematizada dos dados”. 

 

O segundo momento, da exploração, consiste na edição do material coletado: uma segunda leitura 

das edições da Revista Wicca, do livro infantil e dos vídeos online; dessa vez com unidades de 

análise específicas aplicadas e a listagem dos pontos de maior incidência. Neste momento se dá o 

retorno ao material com uma proposição no olhar.  

 

A terceira etapa, autoexplicativa, refere-se ao tratamento dos resultados obtidos na exploração. 

Nesse momento, como vocês observarão no tópico seguintes deste capítulo, passamos à análise dos 

trechos coletados e à inferência sobre as unidades de análise evidenciadas. Como elucida Câmara 

(2011, p. 10), “esta interpretação deverá ir além do conteúdo manifesto dos documentos, pois 

interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se encontra por trás do imediatamente 

apreendido”. Desta etapa referem-se os pontos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 deste capítulo. 
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Ainda que sistematizada, a análise sobre o material ocorreu de forma qualitativa, pois a aplicação 

do questionário e a quantificação da incidência dos das unidades de análise serviram como base 

para uma estrutura de estudo mais profunda. Enquanto os números, como pontuam Laville e 

Dionne (1999, p. 228), permitem “apanhar uma parte da significação de um conteúdo através das 

frequências e outros índices da importância relativa de seus elementos”, a análise qualitativa 

permite observar “as nuances de sentido que existem entre as unidades, aos elos lógicos entre essas 

unidades ou entre as categorias que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo reside 

largamente na especificidade de cada um de seus elementos e na relação entre eles”.  

 

A sistematização dos dados sobre a incidência das unidades de análise foi útil para observar um 

perfil dentre o volume de publicações de Eddie. Porém, a análise se propõe ir além dos números e 

buscar nas entrelinhas dessas categorias uma construção de sentido: 

 

Uma organização sistemática que, no entanto, não venha podar suas intuições, sua 

imaginação nem sua sutileza e perspicácia. Essas exigências são contraditórias sob vários 

aspectos e o pesquisador deve encontrar um justo equilíbrio, como deve encontra-lo entre 

a exatidão, o rigor, de um lado, e a profundidade que e justo reconhecimento da 

complexidade, de outro lado. 

(Laville & Dionne, 1999, p. 228) 

 

O presente trabalho, portanto, caminha entre a delimitação de uma estrutura de análise e sua 

abertura para contextualizações e inferências como desdobrado nos tópicos adiante. 

 

2.1 Metodologia 

Para começar a compreender o processo de produção da revista Wicca e mapear as estratégias de 

comunicação qual Eddie faz uso para alcançar o público, tanto no impresso quanto no mais recente 

digital através do YouTube, alguns pontos de observação foram definidos para serem aplicados 

sobre um recorte dentre os materiais da autora. Os títulos incluem seis edições sortidas da Revista 

Wicca, um livro direcionado ao público infantil e sete edições do vídeo-blog Wicca & Magia. 

Confira a listagem completa:  
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Revistas Vídeos Livro 

Edição 14 – O Caldeirão I (Tire 

suas dúvidas) 

Edição 01 – Previsões para 2014 A Incrível Escola de 

Magia de Eddie Van 

Feu 

Edição 21 – Rituais de 

prosperidade 

Edição 34 – Um recado aos 

esquisitos 

 

Edição 25 – Oáculos II 

(Nostradamus, bola de cristal e 

tarot) 

Edição 37 – A vela é acesa ou 

apagada? 

 

Edição 39 – Oráculos III 

(Runas: adivinhação e talismãs) 

Edição 39 – A minha família não 

aceita minha religião 

 

Edição 40 – O Caldeirão IV 

(Sexo, drogas e Rock n Roll, no 

bom sentido, é claro!) 

Edição 60 – Como funciona um 

elixir? 

 

Edição 50 – Rituais para dar um 

passo a mais 

 

Edição 61 – Sementes pensamento  

 Edição 63 – Previsões para maio  

Quadro 1 – Materiais analisados 

 

A escolha do material partiu do intuito de abranger a maior diversidade possível dentro dos perfis 

primeiros identificados. As edições 14 e 40 da Revista Wicca se estruturam a partir de dúvidas dos 

leitores. Já as edições 25 e 40 na simbologia das artes divinatórias, enquanto as edições 21 e 50 em 

conteúdo estritamente litúrgico. A divisão dos vídeos segue a mesma busca por diversidade: 

edições 01 e 63 com previsões mensais, 34, 39 e 61 com discussões de cunho pessoal e as edições 

37 e 60 focada em dúvidas dos espectadores. Optamos por incluir o livro “A Incrível Escola de 

Magia” por ser inteiramente voltado para o público infanto-juvenil, e o ponto de partida para o 

interesse nessa pesquisa. Sobre essa coletânea, após uma leitura primeira, foram idealizados alguns 

pontos de análise: 
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1 Marcadores de oralidade 

2 Inclusão do leitor na construção do pensamento 

3 Experiências e situações pessoais 

4 Questões sociais e situações do cotidiano 

5 Métodos de estudo ou menção ao material enquanto aula 

6 Link com outros produtos 

7 Correspondência com outras religiões 

Quadro 2 –Unidades de análise 

 

Após pontos de análise delimitados, uma segunda leitura fora feita, dessa vez observando e 

contabilizando a incidência de cada um dos marcadores: 1 ponto para cada aparição no texto. 

Depois de somados, dividimos pelo número de edições analisadas, resultando na seguinte média:  

 

Marcadores de oralidade 29,2 

Inclusão do leitor na construção do pensamento 10,7 

Experiências e situações pessoais 10,7 

Link com outros produtos 8,5 

Questões sociais e situações do cotidiano  8,4 

Correspondência com outras religiões 6,4 

Métodos de estudo ou menção ao material enquanto aula 1,4 

Quadro 3 – Ranking de aparição dos marcadores 

 

Para análise dos vídeos, aplicamos as mesmas unidades de analise, de maneira a fazer um paralelo 

entre o material impresso e online. Porém, por em vídeo tais inferências serem mais fluidas, 

optamos por não pontuair cada momento em que se percebe cada unidade. Ao final de cada vídeo, 

elencamos apenas se tal ocorrência apareceu. O que resultou no seguinte quadro: 
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Quadro 4 – Contabilização da frequência com que o vlog Wicca & Magia incorpora os marcadores 

 

Uma vez que elencados os pontos de análise sobre todos os tipos de materiais, observamos quais 

os pontos de maior incidência sobre a produção da autora, sendo possível delimitar características 

de estratégia nesse processo de busca pelo firmamento de um contrato de comunicação com o seu 

público. Agrupamos alguns pontos que observamos atuar de formas similares e a partir deles 

discorremos sobre essa análise mais detalhadamente.  

 

2.2 Marcadores de Oralidade 

Enquanto marcadores de oralidade, buscamos enumerar os momentos em que a escrita se tornara 

mais fluida, característica em destaque na análise primeira do material, para observar se e como, 

diante temas de difícil apreensão, Eddie consegue dialogar com o público jovem e/ou inexperiente.  

 

De fato, tais marcadores estão presentes na totalidade das edições analisadas, e nelas desempenham 

algumas funções. Em diversos momentos, compreendem-se enquanto marcadores conversacionais, 

pois trazem ao texto uma construção de interação com o leitor, como se de fato fosse uma troca de 

pensamentos, como no trecho em destaque da Edição 14, página 8: “Este é um especial Caldeirão, 

com perguntas e dúvidas enviadas pelos leitores de todo o país (achei uma leitora até em Santiago 

do Chile, acredita?)”. Quando a autora questiona se o leitor acredita na existência de leitores de 

outros países, o faz como se de fato fosse uma conversa entre ela e o leitor, e não uma publicação 

impressa, com intervalos longos entre as edições e que poderia demorar meses até que o leitor 

respondesse numa próxima publicação. A mesma observação aparece no seguinte trecho da mesma 

Pontos de Análise Quantos vídeos inclui 

Marcadores de oralidade  07 

Inclusão do leitor na construção do pensamento 07 

Experiências e situações pessoais 05 

Questões sociais e situações do cotidiano 05 

Métodos de estudo ou menção ao material enquanto aula 04 

Link com outros produtos 04 

Correspondência com outras religiões 04 
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edição 14, página 121: “Oi, Flavinha! Tudo bem? Bem, vamos tentar tirar essa nuvem da sua 

cabeça, OK?”. Como a edição O Caldeirão é uma edição especial voltada para o esclarecimento 

das dúvidas dos leitores, grande parte de sua paginação é reservada a respostas diretas às cartas 

enviadas por leitores, como no trecho citado acima. Embora não seja uma resposta instantânea, e 

como já dito o intervalo entre o envio da carta e a publicação da edição venha a demorar meses, a 

autora sempre escreve com um tom de instantaneidade, criando um vínculo de atenção ao leitor.  

 

Os marcadores de oralidade, também, apresentam-se como inferências de pensamento e raciocínio, 

quando através da escrita Eddie sinaliza pensamentos pessoais e informais, como em trecho da 

página 37 da edição 25 (“Com um pouco de dedicação, todos poderemos ver o que reside por trás 

do véu do óbvio. Falei bonito agora, né?”) e página 69 da edição 14 (“Me perdi... AH! Lembrei!”).  

O primeiro sinaliza uma satisfação pessoal com a própria conclusão, enquanto o segundo expressa 

em escrita um processo que se deu no pensar da autora enquanto desenvolvia a redação do 

parágrafo; um momento de lapso no raciocínio, mas que se decidiu manter sinalizado na escrita. 

Ambos os casos não porque contribuem em reflexão, mas porque marcam uma espontaneidade por 

parte da autora, suavizando o que se lê com marcadores de pausas, contribuições e momentos que 

muito aparecem numa conversa informal oral. No infantil A Incrível Escola de Magia, observamos 

algo similar na página 35, quando Eddie acrescenta entre parênteses ao final de um parágrafo em 

que cita o trabalho de entidades de proteção: “Isso já lhe traz a simpatia e a proteção de várias 

entidades que trabalham por um mundo melhor (e como elas trabalham, coitadas! É um trabalho 

muito duro!)”.  

 

Em outras situações, os marcadores de oralidade sinalizam entonação. Na página 16 da edição 50, 

há uma pontual exemplificação: “Vou responder mais uma vez: 

NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOO!!!!!!! Pronto, vamos ver quantos e-mails ainda vou receber com 

essa mesma pergunta...”. Tamanha assertividade responde ao questionamento que é título do 

parágrafo: “É preciso ser iniciado para fazer um ritual?”. Como deixa claro, a autora nega e sinaliza 

sua irritação com a frequência do questionamento. Em escrita, sinaliza a maneira como se 

expressaria numa interação pessoal. Na página 66 da edição 14, temos outro exemplo: “Agora, 

imagine que a grande força superior que nos rege aparece para TODOS no MUNDO INTEIRO. 

Você realmente acredita que as pessoas receberão essa imagem da mesma forma?”. No trecho, 
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temos não só o marcador de entonação, mas também uma reflexão direcionada ao leitor como 

sinalizado anteriormente.  

 

Nos vídeos, a oralidade é óbvia e a coloquialidade é integral a todas as edições; observamos o 

vídeo-blog como uma extensão ainda mais espontânea das discussões levantadas nos livros. 

 

2.3 Inclusão do Leitor na Construção do Pensamento  

O ponto “inclusão do leitor na construção do pensamento” surgiu de leituras preliminares à análise 

monográfica e foi adicionado ao quadro final de aplicação para dimensionar a proximidade com 

que Eddie se relaciona com seus leitores. O primeiro ponto busca observar todos os momentos em 

que a autora inclui o leitor no processo de construção de seu discurso. Na página 12 da Edição 21 

observamos o exemplo: 

 

 

Figura 3 – Edição 21 Rituais de Prosperidade 
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No trecho “Eu sei que parece ingênuo da minha parte falar de recompensa (...) Acredite, eu tenho 

plena noção de que isso parece fácil demais. Mas a verdade é que é! É fácil, a partir do momento 

em que você acredita”, é interessante como Eddie acolhe a insegurança desse novo leitor e mostra 

que esse pensamento também faz (ou já fez) parte dela. No parágrafo, que ocupa toda uma página 

da revista, observamos uma escrita a todo momento direcionada a esse leitor – “se você acha que 

pode”, “é desse exército do qual vamos falar”, “é por isso que você deve ter em mente” –, além de 

também incluir referências a signos de rápida assimilação, como o produto televisivo Sessão da 

Tarde (quadro da Rede Globo que exibe filmes diariamente) e roteiro de contos infantis, como 

vilão, mocinho e fada madrinha; essas observações serão delineadas mais à frente, quando 

relacionarmos o ponto de análise “link com outros produtos”.  

 

Esse direcionamento total ao leitor é característica frequente na escrita da autora. Eddie na maioria 

das vezes não fala de um lugar que seja exclusivamente seu ou está sozinha ao longo do seu 

processo de pensamento, como aponta o quadro 3 com a inclusão do leitor como segunda maior 

incidência nos livros analisados. A todo momento ela traz o leitor para o que é dito. Mesmo que de 

maneira pontual com flexões de verbo na primeira pessoa do plural. Na página 13 da Edição 25 da 

Revista Wicca temos um exemplo: “Na Wicca #22, falamos de diversas mancias e como lidar com 

elas. Nesta edição, vamos falar de outros oráculos que você pode consultar depois de um breve 

período de estudos”. Embora seja Eddie a autora de ambas as edições – a Wicca 22 citada e a 25 

qual publicada o trecho – ela não pontua que seja ela a emissora única da informação em ambos os 

casos, mas atrai quem lê como se este fizesse parte desse processo de decisão do que se enunciar 

quando diz “na Wicca 22, falamos de diversas (...) Nesta edição, vamos falar de outros (...)”.  

 

Na página 48 de A Incrível Escola de Magia temos o mesmo caso: “Agora que você já tem noção 

de como funciona o campo áurico e o poder de ver fadas, vamos conhecer um pouco mais sobre 

os habitantes desse reino dos ventos e nuvens”. Quando diz “vamos conhecer um pouco mais” após 

um dado nível de conhecimento que o leitor tenha obtido, Eddie não abdica de si o conhecimento 

como se fosse ela também para um novo tema desconhecido, mas se coloca junto ao leitor nessa 

travessia de saberes para que possam descobrir juntos “os habitantes desse reino dos ventos e 

nuvens”. A autora poderia encerrar e iniciar os capítulos e entretítulos do livro de forma abrupta, 

mas sua escrita é fluida, de forma a unir os conhecimentos e criar de fato uma travessia em 



32 
 

comunhão ao leitor.  Tal união entre autor-leitor se evidencia ainda quando, ao responder cartas, 

inclui também o leitor nesse momento e refere ao remetente como “nosso amigo”; não só dela, 

autora a quem foi endereçada a carta, mas amigo também de quem lê tal passagem. Podemos 

observar na página 93 da edição 40: “Nossa amiga ou amigo tem toda razão em estar preocupado 

(a)”. 

 

Ao encerrar o livro Incrível Escola de Magia, na página 88 Eddie diz: “Como o livro está no fim, 

a gente fala sobre esses artefatos na próxima vez, ok?”.  Mais uma vez, a autora conclui deixando 

em aberto convite ao leitor para que juntos possam retomar os “estudos” na próxima edição; uma 

fala não só de inclusão do leitor na construção do pensamento, mas uma relação de cumplicidade 

com esse leitor. Nos vídeos do canal do YouTube, essa relação de proximidade com o expectador 

se dá principalmente na construção de pautas. No vídeo 37, cujo título “A vela é acesa ou 

apagada?”, de conteúdo estritamente litúrgico (o manuseio e importância das velas dentro da fé), 

tal tema fora decidido por anseios dos que acompanham o canal e o título uma brincadeira com 

uma das dúvidas enviadas por eles. Eddie conta (0m23s): “Isso é uma piada porque as pessoas me 

fazem todo o tipo de pergunta desde que eu escrevo sobre magia, e isso tem mais, sei lá, 10 ou 15 

anos, e uma das perguntas que ficaram icônicas foi a de alguém que perguntou se a vela é acesa 

ou apagada”.  

 

Ela não só utiliza da dúvida de seu espectador para recolher temas como desenvolve seu conteúdo 

inteiramente a partir desses anseios, como podemos observar também nas revistas. Após explicar 

a piada do título e introduzir o tema das velas, Eddie simula uma dúvida que poderia vir do 

espectador nos 4min20s: "E aí? Beleza. Já acendi a vela. O que que isso faz por mim? O que isso 

faz pelos meus guardiões?" - É uma sinalização interessante de sua didática. É interessante ainda 

como, no mesmo vídeo, ela inicia com "é bom ver você aqui de novo", sinalizando uma 

continuidade e proximidade com esse público que a acompanha vídeo a vídeo.  

 

Aos 14min30s ainda no vídeo 37, Eddie evidencia a faixa etária do público para o qual fala quando 

contextualiza situações em que os pires se quebram com o calor da vela e orienta o uso de castiçais 

de metais: "assim sua mãe não briga com você”. Eddie acolhe mais uma vez os anseios desse 

público, que tão jovem chega a ela, aos 8min28s: “Eu também já tive medo. Quando tinha que 
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fazer ritual meia noite, sozinha, do lado de fora da casa ou mesmo dentro do quarto, eu ficava 

apavorada com os barulhos, das coisas e o comportamento das velas (...) Já teve situações em que 

eu não estava concentrada, pensando em outras coisas, fiz meio que no automático, a vela 'chorou' 

muito e depois quando me concentrei e fiz de novo ela queimou direitinho".  

 

O trecho acima mostra o cuidado com o qual Eddie lida com seu público ao fazer de seus próprios 

momentos de dificuldade, paralelos à sua posição hoje de detentora de conhecimento, um ponto de 

desenvolvimento a se espelhar. Uma estratégia que tranquiliza os que estão com medo ou 

dificuldades na prática, já que ela passara pelo mesmo. E é através de seus próprios momentos 

pessoais que ela desenvolve uma ligação com seu público, como veremos no tópico a seguir. 

 

2.4 Situações Pessoais & Questões do Cotidiano  

Os itens “experiências e situações pessoas” e “questões sociais e situações do cotidiano” têm como 

finalidade sinalizar todos os momentos em que Eddie faz uso de memórias pessoais para passar 

alguma informação ou insere dentro do debate sobre paganismo e bruxaria questões do cotidiano 

para maior assimilação do que se diz e identificação com quem se fala.  

 

Na página 55 da Revista Wicca 25, de título “Oráculos II – Nostradamus, bola de cristal e tarot”, a 

autora discorre ao longo da edição sobre diversas maneiras de se adivinhar o futuro. Porém, ao 

iniciar o capítulo exclusivo sobre tarot e antes de começar a ensinar a leitura da imagem de cada 

uma das 22 cartas principais, reserva o considerável volume de nove páginas para debater sobre 

publicidade.  
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Figura 4 – Edição 25 Oráculos II 

 

Embora a princípio curiosa, a discussão sobre publicidade dentro de um livro de bruxaria e a 

assimilação principalmente ao tarot é uma estratégia muito palpável para se debater algo tão etéreo 

como a divinação através de um campo tão inerente à vida política e social humana como a 

publicidade. Pois, sendo o tarot uma leitura de sua vida e suas energias através de signos impressos 

em cartas, o que seria mais útil ao sentido prático de leitura dessas cartas que não o ensino da 

publicidade, que justamente vem a debater os discursos por trás das imagens? É sob essa 

perspectiva que Eddie debate:  

 

Para atingir o lado emocional, a publicidade tem que usar a parte do cérebro que todo 

mundo ignora: o subconsciente. O seu subconsciente é aquele lado seu que sabe de tudo, 

mas, na maioria das vezes, tem problemas de comunicação com o consciente, que 

racionaliza demais. Então ele dá um jeito de lhe mandar as informações de uma forma 

subjetiva. Daí saem os sonhos, os desejos inexplicáveis e até a intuição. O subconsciente, 

por sua vez, capta as informações de uma forma sutil. Ele não vai comprar uma 

argumentação lógica. Isso é para seu irmão engravatado, o Consciente. O subconsciente 

vai ler nas entrelinhas, ver o que ninguém mais vê, e lhe mandar uma mensagem 

(COMPRE ESSE CARRO AGORA OU VOCÊ VAI MORRER!!!!!)”.  
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(Revista Wicca Edição 25 Oráculos II, pag 57) 

 

Eddie não só equipara os trajetos pelos quais a publicidade e intuição (instrumento primeiro para a 

leitura do tarot) afetam nosso subconsciente como ainda utiliza como exemplos as propagandas de 

carros, cervejas e cartão de crédito. São exemplos práticos, presentes na vida cotidiana de todos os 

que possuem mínimo contato com os veículos de mídia e, portanto, de facilitada compreensão. 

Além de ser um importante debate social (a forma como podemos ser induzidos pela publicidade 

e as imagens), faz ponte para a compreensão do tema qual se propõe mais à frente: o uso do 

subconsciente para a interpretação do tarot.  

 

 

Figura 5 – Ilustração na página 57 da Edição 25 Oráculos II 

 

Em outro ponto, ainda no mesmo capítulo sobre publicidade, Eddie relembra como quando ainda 

jovem já observava a forma como os veículos de mídia influenciam a opinião pública sobre 

personagens políticos a partir da imagem que deles imprimem, e utiliza os ex-presidentes Collor e 

Lula como:  

 

Mas como a propaganda sabe qual imagem usar? Quer dizer, além das óbvias, há as mais 

sutis, que pouca gente percebe. Lembram-se do Collor? Sinceramente, não acredito em 

tudo o que se diz sobre ele, porque acompanhei a carreira dele quando estava estudando 

justamente o poder de manipulação da mídia. No começo, ele era a estrela, a grande 

esperança da nação, um verdadeiro herói. Suas fotos eram sempre tiradas de baixo pra 

cima, com o céu ou o teto do local onde estava aparecendo e ele, sem seus melhores 

ângulos, sorria vitorioso. Já viu um desenho ou foto do Super-Homem? Já olhou a postura 

de um herói? Não é só como ele se porta, mas como ele é retratado. 

(Revista Wicca Edição 25 Oráculos II, pag 59) 
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Mesmo aparentemente distante do teor central da publicação, Eddie busca fora do esotérico – e sim 

na política –, meios de se fazer entender, principalmente ao considerar um público leitor que ainda 

não possui bagagem de estudo religioso suficiente para compreender questões míticas quando não 

alinhadas a signos do cotidiano. Dessa maneira, é através da história de um ex-presidente, figura 

pública cuja trajetória é ensinada no ensino básico, que Eddie busca deixar claro seu ponto de vista.  

 

Lembro-me de uma foto que cheguei a guardar no meu álbum de recortes. Mostrei-a 

dezenas de vezes para todo tipo de pessoas, das mais simples às mais estudadas. Ninguém 

percebeu o que achei que tinha sido de propósito. Collor olhava fixamente num espelho 

que era segurado por alguém. O espelho era redondo e refletia o Collor e um fundo azul 

difuso. Sua moldura quadrada estava inclinada por quem estava segurando, formando um 

losango amarelo. E volta do losango, o ambiente se mesclava fora de foco em tons de 

verde-escuro. Era a bandeira brasileira com seu herói bem no meio. Por outro lado, as 

fotos do Lula nessa época eram sempre toscas. Ele estava sempre entre uma palavra e 

outra, ficando com cara de imbecil ou de bobo. As fotos eram tiradas de baixo pra cima, 

atarracando-o. Qualquer fotógrafo amador sabe disso, então não foi acaso.  

(Revista Wicca Edição 25 Oráculos II, pag 59) 

 

É através dessa memória de Eddie, portanto, que o leitor passa a compreender a importância da 

leitura não só de textos como das imagens, e qual o peso que elas têm; afinal, assim como ela conta 

ter lido os detalhes minuciosos da foto descrita na citação acima, é necessário detalhamento 

semelhante de cada pequeno signo que carrega uma carta de tarot. O leitor não precisa ter um 

conhecimento profundo nas artes de divinação, mas basta saber a história recente de seu país, o 

contexto qual se deu o governo Collor, ainda que brevemente, para compreender a influência que 

tais imagens tiveram na época.  

 

No livro A Incrível Escola de Magia, Eddie também busca na memória situações pessoais que 

pudessem exemplificar o que ela traz de debate. No capítulo “Encantamentos: a arte da 

comunicação”, a autora fala sobre importância em saber não só o que se pede na magia, mas 

principalmente a forma clara como pedir. Para isso, compartilha uma situação vivida com seu pai: 
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Uma vez atendi o telefone e anotei um recado para meu pai: ‘Otílio falou para levar as 

duas bolas do Osório’. Meu pai quebrou a cabeça a tarde inteira tentando descobrir quem 

era Osório, até que Otílio ligou perguntando por ele e perguntando por que ele não 

apareceu ÀS DUAS HORAS NO ESCRITÓRIO!  

(A Incrível Escola de Magia, pag 36) 

 

Em sequência ao caso do recado ao seu pai, Eddie relembra uma aula que teve ainda criança. Seu 

professor leu um texto que, como ela conta, “ensinou que muita coisa se perde na tradução... Isto 

é mais velho que andar pra frente, mas não custa nada relembrar”:  

 

 

Figura 6 – Texto que Eddie resgatou da infância para falar de comunicação 

 

O texto é um exemplo cômico e de fato eficiente no que se propõe: mostrar como uma mensagem 

pode se perder no trajeto entre emissor original e receptor final. É preciso que sejamos 

extremamente claros para evitar que as informações sejam trocadas por terceiros. Poderia ser um 

exercício aplicado a qualquer aula, como um dia fora feito a Eddie, mas na publicação em questão, 

sobre bruxaria, aplica-se tão eficiente quanto. Embora mais uma vez seja algo retirado da vivência 

da autora, de um contexto primeiro que em nada tem de litúrgico tampouco pagão, cabe para 

mostrar de forma simples como também para um encantamento surtir efeito devemos fazê-lo de 

forma clara. Para, como no exemplo, não se perder no trajeto. É um paralelo que pode ser visto 
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superficial pelos que se aprofundam nos estudos da magia, mas que, dado o público-alvo do A 

Incrível Escola de Magia – o infantil, funciona.  

 

No vlog Wicca & Magia, questões sociais e situações pessoais são da mesma maneira frequentes, 

sendo alguns vídeos exclusivos à conversa com os espectadores sem entrar num momento de 

didática prática de ensino, como é o caso dos vídeos 34, “Um recado aos esquisitos”, e 39, “Minha 

família não aceita a minha religião”. Ambos que não necessariamente tratam de liturgia, fé ou 

prática mágica, mas que trazem debate sobre momentos pelos quais pessoas que partilham da fé 

pagã em muitos momentos se encontram.   

 

No primeiro vídeo, Eddie esclarece de imediato aos 0m30s: “eu não vou falar só de magia, não 

vou falar só de rituais. Eu vou falar de coisas que fazem parte da nossa vida, porque eu acho que 

a magia faz parte de tudo". E ao longo dos 7 minutos seguintes debate sobre unicidade, um conceito 

que ouvira pela primeira vez em um seminário online do autor David Aicke e seria a definição de 

ser pelo que cada um tem de mais único, mesmo que a sociedade interprete tal unicidade com 

exclusão (1min54s): “Nós fomos ensinados ao longo do tempo a sermos iguaizinhos, então 

qualquer pessoa que ousa mostrar a sua unicidade, ela sobre bullying. Hoje já tem nome. No meu 

tempo era só implicância. As pessoas esquisitinhas eram perseguidas, apanhavam e sofriam 

porque elas não se encaixavam no modelo”. 

 

No título, portanto, o “esquisitos” é uma apropriação do termo utilizado de forma depreciativa 

então em autoafirmação. Apesar de não ser sobre magia, enquadra-se no contexto do vlog por ser 

uma situação na qual praticantes de magia se reconhecem. O mesmo acontece com o segundo 

vídeo; através dele Eddie conversa diretamente com seu público mais jovem. Fala novamente sobre 

bullying e aceitação, mas dessa vez sob o contexto interno da família (4min28s): “Então você, que 

está na casa do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua família, e eles não querem nem ouvir falar 

de wicca ou de bruxaria ou de magia ou de paganismo... tudo bem, eles estão no momento deles. 

Infelizmente, é um momento muito triste pra eles, porque é o momento em que eles vivem no medo, 

na ignorância no sentido de ignorar, de não saber aquilo que eles estão falando. E eu acho muito 

triste uma vida com medo. Pra mim, viver com medo é viver pela metade”. 
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Como podemos observar, Eddie ocupa uma posição não só de autora ou mestra, mas de amiga 

confidente, a única com quem se pode falar de magia, com seu tom de preocupação, acalento e 

compreensão. E é sob essa posição que ela, ainda no vídeo 39, orienta seus expectadores a partir 

de duas situações distintas: quando pais jogam fora as revistas Wicca de seus filhos e quando os 

pais proíbem a manifestação de fé dentro de casa. Sobre a primeira situação, Eddie comenta sobre 

um caso real de uma mãe que queimada as revistas Wicca (5min7s): “Eu falei 'a sua mãe está 

queimando seus livros de wicca porque ela não conhece. Então mostra pra ela. Dá uma wicca pra 

ela ler e vê o que ela acha' -, e muita gente falou que a partir dalí as mães não implicaram mais e 

inclusive flagraram as mães lendo as Wiccas [revistas] escondidas”.  

 

No trecho temos outro sinal da faixa etária desse público a quem Eddie fala: que mora com os país, 

ainda dependentes financeiramente, com idade suficiente para que tal tipo de repressão aconteça. 

Eddie, inclusive, dialoga pontualmente com esse público infantil no mesmo vídeo. Ela orienta aos 

jovens que se encontram em uma família sem qualquer abertura para o diálogo sobre a religião 

(5min50s): “Nesse caso você respeita, você deixa elas falando, colocando ali a sua religião, e a 

sua fica no seu coração. Você não precisa propagar a sua religião para os quatro ventos, você 

não precisa fazer passeatas pela sua religião, ela tem que estar aqui [aponta para o coração]”. 

 

Ainda na posição de confidente, Eddie também explica que a Wicca te permite praticar sua fé sem 

necessidade de instrumentos materiais (1min20s), e sugere, "já que o mundo é grande", que o 

expectador busque amigos que permitam a prática em sua casa (1min52s), ou faça seus estudos ao 

ar livre, como em parques, onde não haverá o julgamento familiar. Mas pondera (2min3s): "a 

menos, é claro, que você seja muito novinho, e tenha 12, 13, 14 anos... Aí eu realmente te aconselho 

a só ler. Não pratique, por enquanto, se você não tem essa permissão". Em outro momento ela 

direciona ao público adulto que possa estar passado por momentos similares, principalmente com 

o parceiro (7min25s): “Então eu sugiro que você reveja essa relação, porque uma relação de amor 

precisa unir e não limitar, e a espiritualidade é algo muito importante para ser omitido por causa 

de uma crença do outro. Então você deve conversar com essa pessoa muito seriamente e você pode 

ter que se preparar para sair dessa furada que você está, porque eu não aceitaria jamais um 

relacionamento que me limitasse, cortasse as minhas asas, e me impedisse de cumprir minha 

missão divina na terra”. 
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Diferente das edições da Revista Wicca, em que o debate social ou as vivências de Eddie funcionam 

como ponte para um ensinamento mais prático-religioso, no canal do YouTube há maior liberdade 

para que se desdobrem temas de cunho pessoal. Por ser o online uma plataforma barata e 

instantânea, há no canal um volume maior de vídeos em 1 ano do que de impressos em 10 anos. 

Essa facilidade possibilita não só a segmentação dos temas como a multiplicação deles.  

 

2.5 Didática  

Em didática, absorvemos dois pontos de análise: com o primeiro, Métodos de estudo ou menção 

ao material enquanto aula, como o próprio título sugere, buscamos evidenciar todos os momentos 

em que a autora se dedicou em uma determinada didática para traduzir o conteúdo de suas 

publicações, apesar de sua baixa pontuação na média de incidência (1.4). Com o segundo, Link 

com outros produtos, pontuamos os momentos em que Eddie cita personagens, filmes, músicas ou 

produtos de mídia exteriores ao campo da bruxaria; o que, como também buscamos observar, não 

deixa de ser uma estratégia. 

 

Assim como a edição 25 da Revista Wicca Eddie debate publicidade, signos e imagem para então 

entrar no tema principal (oráculos, tarot e divinação), como delineado no tópico 2.4 do presente 

trabalho, algo similar ocorre na edição 21 da mesma revista. Antes de iniciar o conteúdo principal 

do volume, que traz o tema Rituais de Prosperidade, Eddie reserva consideráveis 35 páginas (da 

página 14 à 50 das 160 totais) para debater capitalismo, glamourização da pobreza e condenação 

da riqueza num capítulo chamado “Revendo conceitos”.  Mesmo que pertinente ao tópico anterior 

citado, tal recorte aparece neste tópico 2.5 pois todo o capítulo desenvolve-se de maneira 

estratégica. O debate sobre capitalismo se constrói em subtítulos menores ao longo das 35 páginas, 

que contribuem para que o aprofundamento no tema seja didático e gradual. 
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           Figura 7 – Edição 21 Rituais de Prosperidade 

 

No início do capítulo, Eddie já anuncia a iniciativa de “tentar esclarecer alguns antigos tabus que 

estão bem entranhados na gente”. O primeiro desses tabus é o pensamento de que pessoas 

espiritualizadas não devem se preocupar com dinheiro, pois seria um sinal de fraqueza ou apego às 

coisas da terra: “Seria algo inconcebível para um ser espiritualmente evoluído. Mas o que muita 

gente esquece é que essas pessoas espiritualizadas têm uns vícios terríveis como, por exemplo, 

comer todos os dias” (pág. 15). 

 

Ainda que seja esse um pensamento anterior ao cristianismo, como Eddie afirma ainda na página 

15, é a partir do discurso cristão de condenação da riqueza que se inicia a argumentação da autora, 

pois é cristã a fé predominante na cultura brasileira. Ela conta como sempre observou a Bíblia com 

muito cuidado e conta como um de seus professores adorava citar o trecho bíblico “mais fácil é 

passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus (Lucas 18:24-

25)”. A partir dessa memória, esclarece:  

 

Descobriu-se recentemente que o Buraco da Agulha nada mais era que uma falha numa 

rocha que fazia parte do caminho dos habitantes da região. Por conta de seu tamanho, os 
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camelos que precisavam passar por ali tinham que fazê-lo de joelhos. O que Jesus quis 

dizer, na verdade, é que é mais fácil um camelo se ajoelhar e mostrar humildade do que 

um rico, o que torna naturalmente difícil sua entrada no Reino do Céu (até porque se todos 

os arrogantes e orgulhosos do mundo tiverem livre acesso ao céu, aquilo lá vai virar o 

inferno!).  

(Revista Wicca edição 21, pág 18) 

 

Com esse exemplo ela busca desmistificar a ideia de que o acúmulo de dinheiro é errado (logo, não 

entraria no reino dos céus). A partir daí, Eddie introduz o segundo tabu: o de que trabalhar é 

vergonha. Ela reserva 5 páginas para debater o perfil e “jeitinho brasileiro”, a discriminação aos 

que trabalham em funções “simples” e retorna inclusive à colonização do Brasil para discorrer 

sobre como uma colonização de intensa exploração por parte de nobres que aqui não vinham 

investir, mas apenas retirar riquezas, recai sobre pensamentos que vigoram ainda hoje. É um trecho 

extenso que aqui não cabe o aprofundamento sobre seu conteúdo, mas apenas a sinalização para 

que seja possível acompanhar os passos do raciocínio da autora.  

 

O terceiro tabu, agora pertinente ao campo esotérico, é o de que não seria ético utilizar magia para 

benefício próprio ou conquistas materiais. Para esse, a autora organiza um breve jogo: o leitor 

deveria refletir sobre o porquê não seria ético utilizar magia para enriquecimento pessoal e escolher 

uma de quatro respostas possíveis: “A) Porque você é um ser iluminado que deveria se concentrar 

apenas no espírito. B) Porque seria injusto com as pessoas que ainda despertaram ou não acreditam 

na magia. C) Porque a magia que visa fins materiais é má e você vai pro inferno por isso. D) Todas 

as respostas acima”.  

 

Após escolhida a resposta, o leitor é direcionado para as próximas páginas a ler um conselho 

específico de acordo com sua escolha. No total, a autora definiu quatro perfis de pessoas com três 

sensos comuns relacionados à questão (e um último perfil que seria aquele que crê em todos os 

anteriores), e a partir de cada pensamento uma argumentação específica.  
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Figura 8 - Edição 17 Rituais de Prosperidade 

 

Apenas com tais conceituações Eddie avança para três outros pontos (a importância em saber o que 

se quer, em se dedicar para conseguir e acreditar que pode ter) para então iniciar o conteúdo foco 

da edição rituais de prosperidade. Desse ponto em diante, o livro foca totalmente no estudo dos 

deuses ligados à riqueza e práticas mágicas para atraí-la. É interessante observar o empenho em 

que a autora se dedica ao preparar esse leitor para de fato se desprender de preceitos que poderiam 

impedi-lo não só de praticar como de compreender o que é ensinado. É uma verdadeira aula de 

didática: com etapas, metodologia, contextualizações históricas, textos de análise e exercício final.  

 

No A Incrível Escola de Magia há outro exemplo da didática de Eddie para se fazer compreender 

o mundo da magia. No capítulo “Todo mundo pode fazer magia?”, a autora utiliza uma estratégia 

tipicamente infantil  para responder ao questionamento introdutório dos que acabam de chegar na 

Wicca: 
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Figura 9 – A Incrível Escola de Magia, pág 10 

 

A metáfora, com “Juquinha”, “lata velha do tempo do ronca”, “Zezinho” e outros termos do dito 

popular é mais uma amostra de como buscar referências fora do mundo esotérico é uma das 

características de Eddie. Também se faz recorrente o link com diferentes personagens de filmes, 

livros e desenhos da cultura pop: signos de fácil reconhecimento pelo público juvenil.   Na página 

19 do mesmo livro, a autora cita Transformers, enquanto na 22 cita a maior referência sobre 

bruxaria no mundo do cinema e literatura mundial: “As leis mágicas mais antigas sempre 

salientaram que não se deve falar sobre assuntos mágicos com leigos (ou como o pessoal do Harry 

Potter chama, os trouxas)”. Duas páginas adiante, na 24, mais uma referência popular no mundo 

da magia e dos filmes de terror, Carrie a Estranha: “Todo mundo tem a fantasia de ser Carrie, a 

Estranha, de vez em quando e sair explodindo tudo por ter sido injustiçado. Você não deve fazer 

isso”. 

 

Super-heróis dos quadrinhos também são frequentemente citados, como o Super-Homem na página 

59 da edição 25 da Revista Wicca, e a Mulher-Gato e Mulher-Maravilha na página 148 na edição 

40. Nas edições 39 e 40, há um quadro chamado CSI, em referência à série americana de televisão 

que conta histórias de investigação médica-criminal. Nele, Eddie esclarece mitos e crendices 

enviadas pelos leitores. Todas referências do mundo pop, do imaginário cotidiano, que fazem com 

que o que Eddie diz sobre magia seja mais palatável e de fácil reconhecimento. O mesmo ocorre 

quando as referências permeiam não mais o mundo do entretenimento, mas das religiões, como 

veremos no tópico a seguir.  
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2.6 Correspondência com Outras Religiões 

Com o último ponto de análise, Correspondência com outras religiões, buscamos listar os 

momentos em que Eddie cita outras religiões e observar a forma como elas são relacionadas com 

a Wicca. No “A Incrível Escola de Magia”, a autora resgata com frequência os conceitos e a figura 

do Deus cristão. No próprio índice da publicação, há o capítulo “Deus fica zangado com quem faz 

magia?”; a autora não especifica se fala do deus cristão ou pagão, mas ao dizer apenas “Deus”, 

excluindo a figura da Deusa que é inerente na polaridade qual cultua a Wicca, observamos uma 

abertura para que esse “Deus” seja o deus cristão. Tal publicação, ao ser voltada para o público 

infantil, dedica-se inteiramente a explicar o introdutório da religião Wicca e a desconstruir muitos 

mitos, como o que dá nome ao capítulo citado.  

 

Na edição 14 da Revista Wicca, há dessa vez a menção direta do Diabo da teologia cristã. Dentro 

do capítulo que responde à pergunta “O que é Wicca?”, Eddie desdobra outros dois 

questionamentos: “e o demônio, onde entra nisso?” e “então o diabo não existe?”. Nesse parágrafo, 

discorre sobre as figuras que dentro do cristianismo seriam os antagonistas de Cristo, e sobre como 

a Igreja articulou para fazer um paralelo entre tais figuras e as deidades pagãs, uma estratégia para 

negativar a imagem das antigas religiões e atrair adeptos. Sobre essa demonização ao que a Wicca 

define apenas como o ponto negativo do equilíbrio humano, Eddie apoia-se em uma terceira 

religião: o taoísmo (pág. 14): “Eu gosto muito da filosofia chinesa do ying/yang. Aqueles dois 

peixinhos que se completam ao mesmo tempo em que parecem se perseguir simbolizam dois 

opostos que se atraem e se completam. Não há ordem sem caos, luz sem sombra, bem sem mal. É 

o que todos trazemos dentro de nós. Desconfie de alguém que se diz puramente bom. É maluco ou 

mentiroso”.  Na mesma edição ainda há um capítulo sobre feng shui, técnica proveniente também 

do taoísmo; um capítulo sobre xamanismo, outra forma de se vivenciar o paganismo; além de 

capítulos em que se debruça sobre o catolicismo: “as medalhas do catolicismo”, onde fala sobre “o 

caso da medalha milagrosa da Virgem Maria” (pág. 56); e “bruxos católicos?”, onde conta a 

história de São Patrício e São Cipriano. 

 

A edição 21 da Revista Wicca, que se dedica a falar sobre prosperidade como detalhamos no tópico 

2.5 desta pesquisa, Eddie faz um extenso estudo sobre crenças trazidas pelo cristianismo que hoje 

permeiam o nosso senso comum e a forma como as relacionamos com dinheiro. Mais uma vez, 
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com a tentativa de esclarecer como o que se debate no cristianismo difere-se dos princípios que 

prega a Wicca. Ao longo da edição, quando discorre sobre deidades ligadas à prosperidade, dedica-

se também a deuses hindus (cultura indiana) como Ganesha e 24 páginas a detalhar sobre anjos que 

poderiam auxiliar nessa questão. A edição 21 começa com uma citação de um padre de nome 

Gaudêncio: 

 

 

Figura 10 – Edição 25 Oráculos III 

 

O destaque, apropriação da fala de uma figura cristã, se faz interessante dentro de uma publicação 

pagã: uma demonstração das diversas inferências quais Eddie faz uso para confortar aqueles que 

chegam até a Revista Wicca vindos de diferentes religiosidades. No Vlog Wicca & Magia, a 

correspondência com outras religiões ocorre de forma similar, principalmente nos vídeos 34 e 39, 

ao aconselhar aqueles que sofrem discriminação por buscarem uma fé pagã, como já debatido nos 

ítens 2.3 e 2.4 desta pesquisa.  
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3. O Processo de Eddie 
 

O conhecimento do processo de comunicação por si afeta o 

comportamento da fonte. O que e como a fonte comunica, 

dependem de sua capacidade de fazer o tipo de análise que 

estamos descrevendo. Em outras palavras, o seu 

comportamento de comunicação é afetado pelo quanto ela 

sabe sobre as próprias atitudes, sobre as características do 

recebedor, sobre os meios pelos quais poderá produzir ou 

tratar as mensagens, sobre as várias escolhas que poderá 

fazer de canais de comunicação, etc. O conhecimento da 

comunicação afeta o comportamento de comunicação. 

David K. Berlo  

 

Como explorado no primeiro capítulo desta pesquisa, pensar comunicação influi em pensar o ato 

de comunicar em sua práxis. Mais do que definir uma norma, pensar processo requer a identificação 

de fatores e personagens atuantes em um ato comunicacional, mas não o engessamento de uma 

fórmula. Tal visão, definida por Berlo (1972), observada em Charaudeau (2010) e dialogada por 

Freire (1987), autores base desta pesquisa, permite que observamos a comunicação não em si 

mesma, mas no uso que se faz dela. Ainda, permite não observar a comunicação, mas as 

comunicações possíveis em uma troca linguageira. É a partir desses pensamentos, que compõem o 

capítulo 1 desta pesquisa, e da descrição dos materiais analisados no capítulo 2, que podemos 

começar a delinear qual o processo de comunicação no qual se instaura a produção de Eddie Van 

Feu, as revistas Wicca e o vlog Wicca & Magia. 

 

3.1 A Escolha do Comunicar 

Eddie Van Feu é jornalista, e sua formação acadêmica em comunicação é fundamental para seu 

comportamento enquanto escritora que comunica a um determinado público. A partir do que pontua 

Berlo (1972, p. 51) na epígrafe que abre este capítulo, é possível observar as unidades de análise 

que compõem o capítulo 2 não como arbitrárias, mas como estratégias de comunicação em busca 

da efetivação do processo entre Eddie enquanto fonte e seu público enquanto decodificador.  Esse 
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conhecimento afeta, portanto, não só a seleção do que se diz, mas principalmente o como se diz – 

o tratamento da mensagem – e os canais pelos quais dizer – os dispositivos.  

Ambos os pontos, linguagem e dispositivo, conteúdo e formatação, são dois dos seis ingredientes 

para um processo de comunicação, como definido por Berlo (1972) e delineado no capítulo 1 desta 

pesquisa: fonte, codificador, mensagem, canal, descodificador, recebedor. Aqui, portanto, não nos 

debruçaremos sobre fonte e recebedor, e ambos com suas respectivas capacidades codificadoras, 

mas sobre os outros dois pontos restantes que compreendem o conteúdo-mensagem que está no 

intermédio desses dois polos de troca. Compreendamos mensagem enquanto linguagem (como se 

diz) e canal enquanto formato (onde se diz). Nos atentaremos a esses dois pontos pois são eles 

frutos da escolha da autora foco dessa pesquisa no ato de sua enunciação. 

 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a transmitir, não 

somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as normas do bem falar 

e ter clareza, mas escolha de efeitos de sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das 

contas, escolha de estratégias discursivas.  

CHARAUDEAU (2010, P. 39) 

 

Se a produção comunicativa do emissor é uma escolha, tal escolha se dá na busca por alcançar um 

resultado imaginado, um estímulo à efetivação da comunicação entre os polos como delineado no 

ponto 1.2 dessa pesquisa. Nos faz perguntar, portanto, qual a finalidade de tais escolhas. Qual o 

objetivo dessa comunicação emitida por Eddie? Berlo (1972, p. 17) define uma tríade para esse 

objetivo do comunicar: “informar-persuadir-divertir”. Seria, segundo ele, o informar um apelo à 

mente; persuadir um apelo às emoções, e divertimento como um apelo ao entretenimento. Tais 

finalidades, porém, não devem ser entendidas como exclusivas e independentes uma da outra, mas 

como faces de um mesmo processo. Não há como informar sem persuadir, pois, como ainda define 

Berlo, a comunicação é a base da ação recíproca entre o homem e o homem: 

 

Por que aprendemos sobre tais coisas [as relações entre o homem e o homem]? Por que 

nos comunicamos a respeito delas? Quais os nossos objetivos? (...) Nosso objetivo básico 

na comunicação é tornarmo-nos agentes influentes, é afetarmos outros, nosso ambiente 

físico e nós próprios, é tornarmo-nos agentes determinantes, é termos opção no andamento 

das coisas. Em suma, nós nos comunicamos para influenciar – para afetar com intenção. 

Ao analisarmos a comunicação, ao tentarmos melhorar nossa própria habilidade de 
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comunicar, a primeira questão a levantar é: que desejava o comunicador que ocorresse em 

resultado de sua mensagem? 

BERLO (1972, p. 20) 

 

Este questionamento acerca da intencionalidade de Eddie percorre todas as unidades de análise que 

deram corpo ao capítulo 2 dessa pesquisa e se encontra nas estratégias discursivas de Charaudeau 

(2010). Para além da pontual tríade de Berlo, Charaudeau (2010, p.60) desdobra as 

intencionalidades no ato comunicacional, como informar-persuadir-divertir, em métodos, 

estratégias, discursos, pois “é necessário que [toda] informação seja posta em cena de maneira a 

interessar o maior número possível de cidadãos. Sendo assim, as mídias recorrem a vários tipos de 

discursos para atingir seus objetivos”, ainda que não seja possível controlar seus efeitos.  

 

O autor apresenta três discursos em contraposição ao discurso informativo (transmitir saber): o 

propagandista (seduzir, persuadir), científico (demonstrar racionalmente a partir de prova) e o 

discurso didático, a que ele chama de explicação explicitante (colocar uma verdade em evidência 

num quadro de inteligibilidade acessível a um grande número de indivíduos). 

  

O trabalho de Eddie permeia diversas dessas categorias, e se deixa fluir por diferentes caminhos e 

discursos. Não sendo possível emoldurar um método estático de comunicação, pois falamos de 

processo em sua fluidez a partir de um recorte específico de material, pontuemos algumas 

estratégias que nos ajudam a ilustrar o que vem a ser a personalidade da emissão da jornalista: “na 

seleção dos elementos e da estrutura tanto do código como do conteúdo, a fonte tem muitas decisões 

a tomar, muitas disponibilidades entre as quais escolher. Ao fazer estas escolhas, ela demonstra o 

seu estilo de comunicar” (Berlo, 1972, p. 61).  

  

3.2 Estratégias do Dizer 

O comunicar de Eddie é fluido, oral e pessoal. São essas três características observadas a partir dos 

pontos de análise descritos no capítulo 2 que definem a personalidade de escrita de Eddie. Tais 

características são as estratégias que criam ponte entre ela e seus leitores.  
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A unidade “marcadores de oralidade” demonstrara como, ainda que em um material impresso, a 

escrita de Eddie é permeada por características comuns à comunicação oral. São marcadores que 

definem expressões, construções frasais e inferências que falseiam uma interação instantânea e que 

algumas vezes se quer como em uma troca presencial. Mais do que, uma linguagem que se quer 

espontânea mas é construída para tal. Como quando Eddie, na página 1 da edição 25 da revista 

Wicca diz “Previsões bem-feitas vão sempre bater. É batata!” para acentuar o quão assertivas são 

as previsões que ela publica. O uso de uma expressão popular, por exemplo, torna-se estratégia 

viável para se fazer compreender por um público amplo.  

 

Não queremos usar palavras que revelem simplesmente que “somos educados”. Queremos 

usar palavras que expressem com maior clareza o nosso sentido. Precisamos saber como 

grafar as palavras do vocabulário – a fim de que o leitor possa decodifica-las com 

facilidade. (...) Temos de dispor as palavras de forma que fique claro o nosso pensamento. 

BERLO (1972, p. 45) 

 

Mais do que a grafia correta das palavras, quais termos utilizar também é uma escolha efetiva para 

a garantia da compreensão por parte do leitor. E nesse ponto, a produção textual de Eddie é de 

extrema simplicidade. A autora constantemente manuseia ditos populares, e quando aborda temas 

de maior complexidade utiliza sempre de situações-exemplos, como podemos observar a seguir. 

 

 

Figura 11 – Edição 50, página 29 
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Para falar sobre como cada entidade é ligada a uma área específica da vida humana, a situação 

criada por Eddie no exemplo acima cumpre a função de explicar a importância desse conhecimento, 

pois apresenta o que na prática poderia resultar a falta desse estudo. Permite-se ainda a crítica 

cômica à popularidade de igrejas evangélicas que encontramos no Brasil. Uma escrita coloquial, e 

estratégia eficaz para transmitir esse saber. Se faz, portanto, através de uma linguagem 

simplificada, o manuseio de signos de comum compreensão (como o personagem Juquinha, o 

termo jacu e a situação das igrejas evangélicas no Brasil) e uma estrutura narrativa fluida e cômica. 

Percebe-se uma função de informar, mas fazê-lo ao entreter. Uma construção inteligente à 

sinalização de Berlo (1972, p. 50) de que por vezes a fonte pode “errar pelo fato de suas habilidades 

comunicadoras serem empregadas de maneira tão técnica que o recebedor acabe não entendendo”.  

 

Outro ponto notório na comunicação de Eddie é a forma como ela se relaciona afetivamente com 

seu público. Descrevemos essa abordagem em detalhes no tópico 2.3 desta pesquisa (unidade de 

análise “inclusão do leitor na construção do pensamento”) e no tópico 2.4 (“situações pessoais & 

questões do cotidiano). Tais unidades observaram de que maneira Eddie: constrói seu discurso de 

forma coletiva, compartilha vivências pessoais de forma a criar links afetivos com seu público, e 

acolhe as angústias dos que chegam até seu material em busca de respostas ou conforto.  Em tais 

tópicos, dialogamos com diversos exemplos, tais quais inferem no que Charaudeau (2010, p.80) 

define como alvo intelectivo e alvo afetivo. Tais caminhos configuram duas possibilidades de 

abordagem ao leitor. Segundo o autor, enquanto alvo intelectivo se caracteriza pelo público que se 

pretende atrair pela compreensão da informação, logo, seu aprofundamento e conteúdo, o alvo 

afetivo constitui o público cujo principal meio de atração é o emocional. Quanto ao último, “a 

instância midiática constrói hipóteses sobre o que é mais apropriado para tocar a afetividade do 

sujeito”.  

 

Assim como Berlo (1972, p. 53) define que “quando escrevemos, o leitor é que tem importância” 

e defende que “a preocupação com o recebedor é um princípio orientador para qualquer fonte de 

comunicação”, a partir dos alvos intelectivo e afetivo Charaudeau (2010) pontua dois fazeres a 

partir do público: o fazer saber e fazer sentir.  
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A finalidade do contrato de comunicação midiática se acha numa tensão entre duas 

visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica particular: uma visada de fazer 

saber, ou visada de informação propriamente dita, que tende a produzir um objeto de saber 

segundo uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada de fazer sentir, ou visada de 

captação, que tende a produzir um objeto de consumo segundo uma lógica comercial: 

captar as massas para sobreviver à concorrência. 

CHARAUDEAU (2010, p. 86) 

 

O autor retira da publicidade o que ele chama de visada de fazer sentir, e contrapõe à de fazer saber 

sendo esta a visada da comunicação informativa. Porém, como defende Berlo (1972) e pontuado 

no início deste capítulo, tais visadas entre informativo e persuasão se misturam no processo 

comunicativo. O discurso de Eddie, também, permeia esses dois campos. Quando no vlog Wicca 

& Magia é possível encontrar vídeos de conteúdo informativo litúrgico (como o vídeo 63 de título 

“Previsões para maio”) em simultâneo a vídeos de conteúdo afetivo (como o vídeo 39 de título “A 

minha família não aceita minha religião”) observamos a disponibilidade de Eddie, enquanto 

jornalista, de trabalhar com ambas as visadas e caminhos. Sendo assim uma funcional estratégia 

para atrair público com questionamentos pessoais (algumas vezes ligados à própria aceitação 

quanto à religião como no segundo vídeo citado) que virão a se sentirem confortáveis nesse espaço 

e podendo posteriormente migrar aos conteúdos de visada informativa.  

 

Além, Eddie também faz uso de suas próprias questões afetivas para dialogar com o público, como 

delineamos no tópico 2.4 (“situações pessoais & questões do cotidiano) desta pesquisa. Na página 

13 da edição 39 da Revista Wicca, Eddie conta: 

 

Às vezes, vejo pessoas tão incríveis sofrendo que olho e me pergunto: “Será que elas não 

vêem o quão maravilhosas elas são?” Então, quando tenho a oportunidade, digo isso a 

elas. E algumas parecem espantadas, como se lhes mostrassem um espelho pela primeira 

vez na vida. Eu também tive minha cota de quedas e lágrimas, ninguém escapa disso. O 

importante é dar a essas quedas e a essas lágrimas o tempo exato que merecem e nenhum 

minuto a mais!  

 

Aqui, o fazer sentir se apresenta pela cumplicidade com a qual o leitor pode vir a se identificar. 

Eddie expõe seus pensamentos ao longo de diversos momentos, e essa abertura aproxima o público-
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alvo afetivo. Não só sentimentos e opiniões, como também é possível encontrar relatos de situações 

reais pelas quais a jornalista já passou, algumas dessas quais pessoas que se aproximam da bruxaria 

e paganismo hoje enfrentam. Eddie se mostra no lugar do outro, como quando diz “não sou nada 

especial. Sou igualzinha a você, coloco uma perna da calça de cada vez (senão eu caio)” (Revista 

Wicca Edição 25, página 10), quebra o distanciamento entre emissor e receptor, e possibilita que o 

leitor se sinta pertencente desse espaço de troca. 

 

Ao longo da edição de número 14 da Revista Wicca, Eddie responde a e-mails de seus leitores, 

muitos desses de cunho pessoal/emocional. Na página 47, o leitor Anderson C., como está 

identificado, diz:  

 

Oi, Eddie! Estou muito solitário! Adoro a wicca, mas onde eu moro não tem ninguém que 

goste. Minha família fica dizendo que é coisa do diabo e me sinto cada vez mais sozinho. 

Por que isso acontece? Vejo outras famílias que são muito mais unidas e amorosas que a 

minha. É alguma coisa comigo? 

 

Em resposta, Eddie diz: 

 

Oi Anderson! Você não mencionou sua idade, mas creio que seja bem jovem. É que na 

adolescência, toda família parece insuportável mesmo. Fique tranquilo que passa. Agora 

vamos por partes. O fato de sua família não concordar com você ou não compreender 

determinada ação sua não quer dizer que ela não ame você. E também não se iluda. As 

paredes da casa de todo mundo são tortas. Aquelas famílias felizes de seriado americano 

só existem no cenário. Quando eles vão pra casa, têm os mesmos problemas que você. 

Vamos tentar juntos desvendar o que acontece com famílias que aparentemente não se 

dão, ok? 

 

Essa troca afetiva entre Eddie e Anderson demonstra como o fazer sentir permeia a comunicação 

nas publicações de Eddie, assim como nos vídeos e outros exemplos já descritos no capítulo 

anterior. Ainda, Eddie sempre utiliza do fazer sentir como migração para o fazer saber. Parte do 

discurso emocional para o informativo quando utiliza questões pessoais, tanto suas como de seu 

público, para construir o roteiro de suas publicações. Estratégia também que evidencia a 

comunicação enquanto diálogo definida por Freire (1983) e delineada no tópico 1.3 desta pesquisa, 
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pois não só Eddie emite mensagem, como o público também influi nesse processo de construção 

da narrativa.  

 

Ainda nessa perspectiva afetiva, a unidade de análise “Correspondência com outras religiões” 

(tópico 2.6) demonstra como no fazer jornalístico de Eddie há a preocupação de criar um ambiente 

referencial comum não só a ela, enquanto falante do espaço da bruxaria, como dos leitores que 

venham até seu material em desconhecimento a este conteúdo e ainda com resquício cultural cristão 

ou de outra religião. Para Freire (1983, p. 46) não há comunicação se “a significação não for 

compreensível para um dos sujeitos”, pois “não é possível a compreensão do significado à qual um 

deles já chegou e que, não obstante, não foi apreendida pelo outro na expressão do primeiro”. É 

necessário que ambos partilhem de símbolos similares quanto ao objeto que se diz, e como poderia 

um cristão compreender o real significado dos ensinamentos pagãos se estes não o forem 

assimilados às simbologias cristãs?  

 

Esta é uma importante estratégia para a aceitação do material de Eddie, não só porque cria um 

caminho facilitado para a compreensão da religião Wicca, mas porque a autora se mostra aberta a 

dialogar com referenciais de outras religiosidades: tal abertura volta a acolher um público que 

poderia a se distanciar das publicações por puro desconhecimento ou preconceito. É, portanto, uma 

estratégia fundamental, pois como aborda Berlo (1972, p. 49), “quando leitores e ouvintes 

percebem que o autor ou orador gosta realmente deles, mostram-se muito menos críticos quanto à 

mensagem, muito mais propensos a aceitar o que ele diz”. Tal afirmativa influi sobre todos os 

momentos de fazer sentir sinalizados nas unidades de análise supracitadas.  

 

Outra unidade de análise que compõe o capitulo 2 desta pesquisa e exerce grande importância na 

definição das estratégias discursivas quais Eddie faz uso em suas produções é a didática (tópico 

2.5). 

 

Charaudeau (2010, p. 77) diz que “o jornalista não pode visar um discurso perfeitamente didático”, 

pois este implicaria a necessidade de provas de verificação, exercícios de aplicação e de avaliação; 

não sendo estas estratégias compatíveis “com uma informação que deve captar o público geral”. 

Observamos, porém, nas publicações de Eddie, uma tentativa frequente de incluir tais exercícios. 
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Ao longo das páginas 25 a 31 da edição 17 da Revista Wicca, podemos observar a construção de 

um sistema de verificação com questionamentos, opções de resposta e resultados, como em uma 

avaliação escolar, ao final do conteúdo daquele capítulo. Descrevemos tal estratégia no tópico 2.5 

dessa pesquisa. Antolí (1998) busca na etimologia a origem grega para o termo didática:  

 

O termo didactika é o nominativo e acusativo plural, neuto, do adjetivo didaktikós. 

Derivado do verbo didasko (ensinar, ensino), que significa literalmente o relativo ao 

ensino, a atividade instrutiva. Portanto, de acordo com essa acepção, poder-se-ia definir a 

didática como ciência ou arte do ensino. 

ANTOLÍ (1998, p. 81) 

 

De forma ampla ao conceito de ensinar, uma vez que tal pesquisa não se amplia para os estudos 

sobre pedagogia, é possível identificar em Eddie tal característica em seu discurso. Ainda que 

Charaudeau (2010, p. 77) negue ao jornalista a possibilidade de construir um discurso estritamente 

didático, pois “em nome da credibilidade, o jornalista se coloca como simples fornecedor da 

informação”, reconhece que “determinada intenção pedagógica” possa atravessar o discurso 

jornalístico. É nesse intermédio possível que identificamos investidas de Eddie no campo do 

informar didatizando. Para Sérgio Guimarães (apud FARACO & MEDITSCH, 2003, p. 41), em 

entrevista sobre os pensamentos de Paulo Freire sobre jornalismo e mídia, a dicotomia entre 

informar ou educar é tênue, e se mistura no ato tanto do comunicar como do ensinar. 

 

A meu ver, não existe essa questão do "eu simplesmente informo", ou "eu faço mais do 

que isso, eu educo" (...) Não acredito que uma pessoa possa dizer que está apenas 

informando, sem que isso constitua, de alguma forma ou de outra, parte de um processo 

pedagógico. Para que o indivíduo possa absorver determinada informação que um 

jornalista transmite, o leitor, o ouvinte, o telespectador precisa necessariamente 

desenvolver um processo de aprendizado, um processo educativo, quer, repito, o jornalista 

esteja consciente, quer não. 

 

Seguindo o pensamento de Guimarães, compartilhado desde comunhão a Freire na publicação 

“Sobre Educação – Diálogos Vol. II” (1982), não há jornalista que não exerça a função da arte do 

ensino definida por Antolí (1998); isso porque em diálogo, toda comunicação em processo se dá 

na troca de estímulos entre emissor e recebedor, e dessa troca o ensino se dá para além de estratégias 
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de didática e sua necessidade de verificabilidade, mas permeia todo o comunicar. Assim sendo, a 

narrativa descrita no tópico 2.5 desta pesquisa, quando delineamos algumas das estratégias de 

Eddie para dinamizar, logo didatizar, o conteúdo litúrgico qual se propõe suas publicações, é 

suficiente para ilustrar como Eddie, enquanto jornalista, se permite também a função de educadora.  

 

3.3 Potencialidades da Rede enquanto Canal 

“Suponhamos que eu esteja na margem de um grande lago e você na oposta. Tenho uma encomenda 

para lhe dar. Quero que o pacote vá de onde estou para onde você está. Que vou precisar para que 

o pacote chegue em suas mãos?”. É com esta analogia que Berlo (1972) introduz o último 

ingrediente para um processo de comunicação eficaz: o canal. Se as estratégias discursivas são a 

personalidade do sujeito da comunicação, é através do canal que tais estratégias se fazem 

funcionais. Não há mensagem sem o caminho que a levará até seu público alvo. Para o mesmo 

sentido, Charaudeau (2010) utiliza o termo dispositivo. Para o autor, “o dispositivo é um 

componente do contrato de comunicação sem o qual não há interpretação possível das mensagens, 

da mesma forma que uma peça de teatro não faria muito sentido sem o seu dispositivo cênico” 

(p.105).  

 

Na comunicação de Eddie, o canal pode ser entendido como todos os formatos utilizados para 

difundir seu conteúdo: o impresso, com as revistas Wicca e o livro A Incrível Escola de Magia, e 

o digital com o vlog Wicca & Magia. Ou ainda, tal entendimento desdobra-se enquanto todas as 

capacidades codificadoras e decodificadoras envolvidas nesse processo:  

 

É no material que se informa, toma corpo e se manifesta, de maneira codificada, o sistema 

significante: a oralidade, a escrituralidade, a gestualidade, a iconicidade. No estudo do 

dispositivo, pode-se incluir a natureza da textura desse material: a vibração da voz, o 

pigmento das cores, a tipografia etc. Esses diversos materiais estão organizados em 

sistemas semiológicos, conjunto de redes de significantes que permitem a configuração 

das unidades de sentido.  

CHARAUDEAU (2010, p. 105) 

 

Todas essas múltiplas possibilidades, enquanto formatação de um conteúdo e meios para sua 

transmissão, permeiam, como pontua Berlo (1972, p. 64), a possibilidade da escolha. Porém, 



57 
 

sempre tendo em mente que “como codificadores-fonte, temos de decidir a maneira como 

canalizaremos as mensagens, a fim de que o nosso recebedor possa decodifica-las – possa ver, 

ouvir, tocar e mesmo, ocasionalmente, provar e cheirar nossas mensagens”. O que Berlo propõe é 

que, se buscamos captar determinado público, devemos não só considera-lo em nossas estratégias 

discursivas como também, em igual importância, nos canais pelos quais enviaremos essa 

mensagem. Para além de uma linguagem de fácil compreensão, é preciso que a distribuição seja 

também através de dispositivos de igual facilidade. Berlo (1972, p. 64) ainda lista alguns limitantes 

para essa escolha: “a) o que existe disponível; b) quanto dinheiro pode ser gasto e c) quais as 

preferências da fonte”, além de “a) quais os canais recebidos pelo maior número de pessoas (pelo 

menor custo) e b) que canais tem maior impacto”.  

 

Considerando custo, acessibilidade e impacto, não é involuntário que Eddie, após 12 anos com a 

série de revistas Wicca, migrasse para o universo online. Afinal, temos hoje na internet o mais 

popular e fácil meio de interação entre grupos e comunidades com interesse em comum que estejam 

em diferentes localidades. Como define Castells (2003), vivemos em uma sociedade em rede:  

 

A Internet não é simplesmente uma tecnologia; é o meio de comunicação que constitui a 

forma organizativa de nossas sociedades; é o equivalente ao que foi a fábrica ou a grande 

corporação na era industrial. A Internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, 

que constitui na realidade a base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, 

de trabalho e de comunicação. O que a Internet faz é processar a virtualidade e transforma-

la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que 

vivemos. 

 

De fato, não há hoje outro método mais instantâneo de comunicação que não se dê através da 

internet. Enquanto publicações impressas nascem da burocracia e investimento financeiro, há, seja 

através das redes sociais ou dos blogs, a possibilidade de criar um canal de comunicação de forma 

quase que gratuita, ainda que também haja o investimento necessário de aquisição de um 

computador e/ou celular com as devidas competências para acesso de internet e o contrato de uma 

distribuidora de sinal banda larga. Porém, a rapidez e facilidade para publicar tornam-se 

infinitamente maiores, e o custo menor, em comparação ao caminho para o lançamento de um 

material impresso como as revistas Wicca.  
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Tão rápidas se dão as transformações e avanços na rede que em 1996 Araujo & Freire (p.53) 

definiam a internet em uma dupla-função: “permite a ligação entre pessoas, de forma livre ou em 

relação a temas de interesse, ao mesmo tempo em que oferece acesso a documentos, como um 

serviço e informação ou uma biblioteca fariam”. Nove anos depois, as possibilidades quanto à 

internet ultrapassariam a simples dualidade entre salas de bate-papo e consultas à biblioteca online, 

mas, como entusiasma Tomael (2005, p. 94), a rede passaria a ser definida como “uma estrutura 

não-linear, descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e autoorganizável, [que] 

estabelece-se por relações horizontais de cooperação”. 

 

De fato, a rede se configura enquanto descentralizada e não-linear quando, em contrapartida aos 

métodos tradicionais de comunicação, que dependem de toda uma estrutura de aparelhagem, 

concessões públicas, investimentos e corpo de trabalho, pessoas de todo o globo passam a poder 

contribuir com a produção de conteúdo escrito e audiovisual no online, ainda que o acesso à internet 

não seja realidade das camadas mais pobres da população. Aqui, atentaremos às potencialidades 

da mídia.  Acompanhar o desenvolvimento dessas potencialidades foi o caminho natural para Eddie 

Van Feu e diversas outras grandes produtoras de conteúdo: 

 

Explorar novas formas de distribuir informação implica o desenvolvimento de novas 

aplicações e novas linguagens adaptadas às características dos suportes e dos públicos. Se 

o jornalismo não quer perder as novas gerações só tem uma saída: levar a informação até 

aos suportes de comunicação mais usados por essas gerações. 

CANAVILHAS (2011, p. 18) 

 

Diante dessa nova possibilidade de comunicar, Eddie passou a compartilhar seu conteúdo através 

de canais cada vez mais instantâneos. Hoje, é possível encontrar a jornalista no Facebook (onde 

acumula 11.756 curtidas em sua página oficial), YouTube (com 8.698 inscritos), Twitter (2.041 

seguidores), Instagram (1.781 seguidores) e AskFm, rede social para perguntas anônimas que não 

contabiliza amigos, mas onde Eddie acumula 7.589 respostas até novembro de 2017, quando todos 

os dados numéricos deste parágrafo foram coletados. Outros três canais são os blogs: Galeria da 

Wicca, O Mundo de Eddie e o Alcateia (projeto em parceria com seu marido e amigos com foco 
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em Histórias em Quadrinhos, Séries de televisão e universo geek). Este último, inclusive, possui 

seu próprio canal no Youtube, onde Eddie participa esporadicamente.  

 

Embora cada blog tenha um segmento (o primeiro citado com foco apenas na série de revista 

Wicca, o segundo no trabalho amplo de Eddie, e o terceiro em cultura pop), a jornalista compartilha 

nos três canais o mesmo conteúdo no que se refere à divulgação de seus cursos, palestras e produtos.  

 

 

Figura 12 – Acesso em 6 de novembro de 2017 

 

É comum determinada divulgação ser publicada nos três sites com a mesma formatação: título, 

imagem e corpo. Uma estratégia que ramifica o público de Eddie em temas (cada qual consumindo 

o blog de principal interesse) ao mesmo tempo que atrai a todos para a mesma propaganda. Porém, 

tratam-se de canais que se enquadram num mesmo campo, o dos blogs. Quando analisamos as 

redes sociais, o mesmo não ocorre. No Instagram, Eddie possui um perfil pessoal e não comercial. 

Não há campanhas publicitárias e toda divulgação ocorre de forma íntima; com fotos e pequenos 

vídeos durante eventos Eddie mostra seu dia a dia enquanto escritora. Já no Facebook, a abordagem 

é o oposto: é nele que Eddie concentra toda divulgação acerca de lançamentos de livros, presenças 
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em eventos, divulgação de cursos fechados e compartilha cada episódio novo do vlog Wicca & 

Magia. A partir da página Eddie divulga todos os seus outros materiais, assim como, de forma 

similar, ocorre no AskFm. De acordo com o tema das perguntas que recebe, a jornalista responde 

com o link de algum livro pertinente (que ela tenha escrito) ou algum de seus vlogs, além de tirar 

dúvidas sobre essas mesmas publicações ou curiosidades de seus fãs sobre suas opiniões pessoais. 

Já no Twitter, Eddie é pouco ativa e utiliza o canal apenas para replicar os conteúdos do Facebook 

e Youtube. No Youtube, porém, é onde Eddie mais produz no universo online.  

Com o slogan Broadcast Yourself (“Dilvulgue a si mesmo”, em português), o YouTube (uma 

analogia para “You TV”, ou “Você TV”, em português”), surgiu em maio de 2005 sob autoria de 

Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim (então empregados da PayPal), e foi comprada pela 

Google 1 ano depois, em 1,65 bilhão de dólares em ações. O sucesso imediato se deu pela sua 

facilidade e independência para publicação de conteúdo:  

 

Com sua interface de fácil uso, YouTube tornou possível a qualquer um que usa 

computador a postar na Internet um vídeo que milhões de pessoas poderiam ver em poucos 

minutos. A grande variedade de tópicos cobertos pelo portal tornou o compartilhamento 

de vídeo uma das mais importantes partes da cultura da Internet. 

PELLEGRINI (2011, p. 4) 

 

Em 2017, segundo dados da plataforma YouTube Press, há mil milhões de usuários ativos da rede 

social, número que simboliza um terço de usuários de toda a internet.  

 

Desde dezembro de 2010, a jornalista já publicou 320 vídeos. Nos dois primeiros anos, as 

publicações ocorriam de forma aleatória: trailers de livros, entrevistas dadas na televisão, trechos 

de viagens pessoais e, como hoje Eddie faz no Instagram, vídeos dos bastidores de eventos e 

palestras. Foi em Outubro de 2012 que Eddie passou a publicar conteúdo de ensino na rede, com 

partes de seus workshops vendidos em DVDs (sonhos, viagem astral, reiki, pentagramas e magia 

dos dragões). No ano seguinte, em 2013, Eddie transferiu para o Youtube os podcasts gravados em 

2010 com a equipe do Alcateia: entrevistas, bate-papos e debates sobre séries e o mundo do cinema, 

como era a proposta do blog, mas davam abertura para assuntos místicos. E em maio de 2015 a 

jornalista estreava, em seu canal, seu primeiro quadro estritamente sobre liturgia, o Webinário. A 
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proposta era um bate-papo-aula ao vivo e semanal com os inscritos, cujo tema inicial foi “Magia 

do Dragões”.  

 

O Vlog Wicca & Magia estreou mais de um ano antes, em novembro de 2013, mas no canal do site 

Alcateia, e passou a integrar o canal individual de Eddie apenas em 16 de março de 2016, em sua 

34ª edição. Na descrição, anunciava: “Nessa nova fase do vlog Wicca & Magia teremos rituais, 

papos mágicos, magias, fatos estranhos, criaturas esquisitas e receitas mágicas. Toda semana, uma 

novidade aqui no canal! Inscreva-se! ;)”.  

 

 

Figura 13 – Primeiro vlog Wicca & Magia, publicado ainda no canal do blog Alcateia 

 

Hoje, o Vlog está em sua 76ª edição (publicada em 4 de outubro de 2017), e o Webinário, que 

perdeu essa nomenclatura a partir da 30ª edição e passou a ser chamado comumente de live (termo 

em inglês para “ao vivo”), está na 65ª. Juntos, as duas formas de transmissão (gravada e ao vivo) 

somam 141 vídeos de conteúdo Wicca no período de 3 anos. Enquanto no período de 15 anos, a 

revista Wicca chega à marca das 63 edições impressas. Este é apenas um comparativo para a 

potencialidade da rede, que no caso do YouTube culmina não só na interação entre pessoas como 

na possibilidade de fazê-lo disseminando um conhecimento:  
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O YouTube representa uma memória individual e coletiva da humanidade, os 

acontecimentos pessoais são armazenados como documentos digitais e disponibilizados 

na rede, a possibilidade de compartilhamento entre vários indivíduos aumenta o potencial 

de inteligência coletiva dos grupos que apresentam como ponto em comum o interesse por 

determinado conteúdo.  

(SERRANO, 2007, p.14) 

 

Potencialidade, aqui, portanto, ultrapassa o entendimento de compartilhamento facilitado, e lê-se, 

também, ponte entre sujeitos que em identificação comum experimentam a comunicação enquanto 

troca e conhecimento. Nesse sentido, Tomael (2005, p. 99) recorre: “É preciso lembrar da 

afirmativa de Dixon (2000), quando ela diz que, se as pessoas começam a compartilhar ideias e 

conseguem perceber a importância desse processo, o próprio compartilhamento cria a cultura da 

aprendizagem”.  
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Considerações Finais 
 

O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial 

intersubjetividade humana; ele é relacional e; nele, 

ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes "admiram" 

um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; 

nele põem-se e opõem-se. Vimos que, assim, a consciência 

se existencia e busca perfazer-se. 

Paulo Freire 

 

Como define Freire (1987, p.8) em uma das cartas que introduz sua obra Pedagogia do Oprimido 

e inicia esta etapa de conclusão, pensar comunicação enquanto diálogo requer identificar na troca 

a potencialidade de ambos os sujeitos, seja escritor ou leitor, quem fala ou assiste, em se seduzirem 

e se reconhecerem dentro de um mesmo campo de identificação. As publicações de Eddie Van Feu, 

partindo desta perspectiva, são um exemplo claro de como tal troca se mostra essencial para a 

função daquele que escreve, e base para uma produção sequenciada.  

 

Pudemos observar ao longo deste trabalho que Van Feu desempenha diversas potencialidades 

enquanto autora, jornalista e referência wiccana. Seja na série de revistas Wicca, no vlog Wicca & 

Magia, ou para dialogar com o público infantil no A Incrível Escola de Magia, tais definições de 

Eddie se fundem, e as potencialidades enquanto aquela que escreve, pesquisa e vive magia se 

misturam. Por isso, enquadrar as obras de Eddie enquanto literárias, jornalísticas ou litúrgicas seria, 

talvez, minimizar suas potencialidades, que transitam entre os campos que compõem a formação 

da autora.  

 

No que tange sua emissão, pudemos observar o uso livre da linguagem; coloquial, acessível e 

popular. A dificuldade em delimitar a quais categorias pertencem tais produções (ou o intencional 

não pertencimento a alguma delas) faz com que Eddie se expresse de forma plural nos três veículos. 

Como delineado no segundo capítulo deste trabalho, a oralidade é a base desse processo 

comunicacional, e se evidencia não só nos vídeos como nos impressos. Aqui, destaca-se a 

acessibilidade definida por Charaudeau (2010, p. 81): “a acessibilidade da informação baseia-se na 

hipótese de que o grau de compreensão de um discurso está ligado à simplicidade, à clareza com o 
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qual o discurso é construído”. Escrever como se fala, e comunicar de forma simples não só facilita 

o entendimento como configura uma troca leve, fluida e didática, como aprofundados nos tópicos 

2.2 e 2.5 deste trabalho.  

 

Para além da emissão, Eddie também potencializa em suas publicações a capacidade de ouvir e 

acolher aquele a quem se dirige, e dele receber informações que estruturam suas publicações, 

fomentando o ciclo de diálogo qual pontua Freire. Como descritos nos tópicos 2.3 e 2.4 desta 

pesquisa, Eddie não fala sozinha. Sua escrita é referencial ao seu público. Através principalmente 

das edições O Caldeirão (Anexo I, figuras A e C) da Revista Wicca, é possível identificar 

publicações inteiramente delineadas a partir das demandas de seu público. Tal estratégia não só 

evidencia a potencialidade do público na construção de pautas como de Eddie enquanto na posição 

de instrutora que dispõe da didática de intercalar suas publicações com edições especiais para tirar 

dúvidas e poder dar prosseguimento ao aprofundamento sequencial dos conteúdos. Aqui, no ciclo 

de produção a partir das dúvidas, que por sua vez surgem a partir da produção, sinalizamos mais 

uma vez a troca qual fundamenta o processo e metaforiza Berlo (1972, p. 42): “boa maneira de não 

esquecer as inter-relações dentro do processo é recordar esta definição: a galinha é o que o ovo faz, 

a fim de reproduzir-se”.  

 

A inter-relação entre Eddie e seu público, e o tato de pessoalidade que permeia esta troca, se 

evidencia também na contextualização qual discorre este diálogo. Principalmente no A Incrível 

Escola de Magia, por se fazer valer a um público infantil que pouco compreende o campo da 

bruxaria, Eddie dialoga com extremo afeto e cuidado, como quando se dispõem a responder e 

dedicar um capítulo ao questionamento “Deus fica zangado com quem faz magia?”. Essa busca 

referencial em outras religiões, principalmente cristã, denota o tato de Van Feu, que relaciona a 

Wicca a outras religiões em suas similaridades, diferenças e possibilidades, de forma a acolher 

àqueles que ainda se veem enraizados em outra fé mas buscam conhecer a magia. Não há 

radicalismo ou exclusão no processo qual se propõe Eddie, como pontuado no tópico 2.6 desta 

pesquisa. 

 

Para além da fala, escuta e consideração, Eddie Van Feu se caracteriza, também, como estrategista 

no uso dos meios de comunicação. Após uma década no impresso, mesclou para o digital e expande 



65 
 

suas publicações nas potencialidades da rede. Como mensurada ao longo do terceiro capítulo deste 

trabalho, a atuação de Eddie nas redes sociais desempenha um papel fundamental para a 

popularização da Wicca no país. Seu uso extrapola a conversão das Revistas Wicca para o vlog 

Wicca & Magia, mas prolifera com a presença nas principais redes sociais, além dos blogs 

segmentados que levam suas publicações a diferentes públicos.   

 

Por fim, o presente trabalho se encerra no início das buscas por identificar e compreender figuras 

de potente atuação dentro do paganismo como Eddie Van Feu. Concluímos em Eddie, para além 

de vertentes dentro do vasto paganismo, a importante posição enquanto comunicadora da Wicca e 

bruxaria a amplos públicos. Com uso popular da linguagem, intrínseca inter-relação com seus 

leitores, e estratégico uso dos canais, Eddie permeia diferentes espaços e atrai os que buscam o 

conhecimento da magia pela literatura, pesquisa ou liturgia. Por mais que sua “salada mística”, 

como autonomeia a autora, seja alvo de críticas como evidenciado na introdução deste trabalho, 

sua potencialidade enquanto propagadora da Wicca, bruxaria e paganismo no país é inegável.  

 

Não só jornalista, escritora ou bruxa, Eddie Van Feu figura enquanto uma das principais 

comunicadoras da Wicca no país, e se fundamenta em um processo de comunicação popular, 

afetivo e acolhedor.  

 

Porém, o presente trabalho se justifica enquanto um primeiro contato e mapeamento de publicações 

midiáticas sobre Wicca no país, na busca por identificação de potencialidades não uma definição 

final. Como encerra Eddie na edição 40 da Revista Wicca: “ainda não cheguei ao fim do meu 

caminho para lhe dizer qual a minha conclusão. Mas posso lhe adiantar o que aprendi até agora”.  
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Anexo I –Capas das edições da Wicca analisadas 

 

 

FIG A - Edição 14 (à esquerda) e Edição 21 (à direita). 

 

 

FIG B - Edição 25 (à esquerda) e Edição 39 (à direita). 
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FIG C - Edição 40 (à esquerda) e Edição 50 (à direita).  
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Anexo II – Primeira e última edição da Revista Wicca 

 

 

FIG D – Edição 01 (à esquerda), lançada em 2001, e Edição 63 (à direita), lançada em 2014. 
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ANEXO III – A Incrível Escola de Magia de Eddie Van Feu 

 

 

FIG E – Livro infantil publicado em 2010 pela editora Escala. 

 


