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Resumo 
 

A Wicca, conhecida como bruxaria moderna, é uma 

religiãoneopagãcom origem nos anos 50 e popularização 

principalmente a partir dos anos 90 com o surgimento de diversos 

livros e filmes, de ficção ou não, que permeiam o universo da 

magia, base dessa religiosidade. Em meio a este cenário, destaca-

se o filme Jovens Bruxas, dirigido por Andrew Fleming e lançado 

em 1996 pela Columbia Pictures.  O longa aborda a história de 

cinco jovens que encontram na bruxaria a sua religião e unem-se 

em torno dela. O presente trabalho tem como objetivo fazer um 

comparativo entre a religiosidade apresentada no filme e sua 

correspondência na Wicca, e analisar de que forma Jovens Bruxas 

contribui para desmistificar a visão negativa sobre a bruxaria e 

representá-la sob a ótica de uma religião legítima. 

 

Palavras-chave: Cinema, Wicca, Bruxaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  
 
Wicca, known as modern witchcraft, is a neo-pagan religion with 

origin in the 50's and popularization mainly from the 90's with the 

appearance of several books and films, fiction or not, that permeate 

the universe of magic, the basis of this religiosity. In this scenario, 

the movie The Craft, directed by Andrew Fleming and released in 

1996 by Columbia Pictures, stands out. The film deals with the story 

of five young women who find their religion in witchcraft and unite 

around it. The present work aims to compare the religiosity 

presented in the film and its correspondence in Wicca, and to 

analyze how The Craft contributes to demystify the negative view 

about witchcraft and to represent it on the optimum of a legitimate 

religion. 

 

Key-words: Cinema, Wicca, Witchcraft. 
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Escolha do Tema 

A pesquisa “A Wicca no Cinema – Uma análise de representação da bruxaria 

moderna no filme Jovens Bruxas” tem como foco desenvolverum paralelo entre o 

filme Jovens Bruxas e a religião Wicca, também conhecida como bruxaria moderna, 

de forma a evidenciar como o produto cinematográfico se baseia na religião para a 

construção de seu roteiro, sua fidelização nesta inspiração, e a eventual contribuição 

deste produto para a midiatização de um novo olhar sobre a bruxaria e construção 

de uma nova imagem do que é ser bruxa.  

 

Problematização 

O que é ser bruxa? Por muitos anos este termo esteve aliado à negatividade, 

transpondo para as páginas e telas a figura da bruxa enquanto velha má. Mas é esta 

uma fiel representação da bruxaria enquanto religiosidade? Como os meios de 

comunicação veiculam o paganismo? E, principalmente, como o Cinema, enquanto 

veiculo de massa e entretenimento, contribui para a construção da imagem da 

bruxa? Seria Jovens Bruxas o primeiro produto cinematográfico a se embasar nas 

reais estruturas da bruxaria enquanto prática de fé? E de fato este filme o faz? 

 

Justificativa 

A escolha do tema “A Wicca no Cinema – Uma análise de representação da 

bruxaria moderna no filme Jovens Bruxas” se deu por alguns impulsos. Primeiro, por 

ser a Wicca uma religião qual partilho de forma pessoal e o paganismo uma 

religiosidade ainda pouco debatida nos estudos de comunicação. Também, como 

monografia à conclusão de minha graduação em Jornalismo pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de debater o tema “Wicca e 

Comunicação – Uma análise de processo nas publicações de Eddie Van Feu”, 

analisando a contribuição da jornalista Eddie Van Feu para a propagação da Wicca 

no Brasil. Dessa maneira, a presente pesquisa se apresenta enquanto uma 

continuidade dessa pesquisa primeira, agora analisando a contribuição de outro 

produto midiático – o filme Jovens Bruxas (1996), para a popularização bem como 

desmistificação da bruxaria moderna enquanto religião.  

Quando observamos o processo de popularização da Wicca ao longo dos 

anos, evidenciamos os anos 90 e início dos anos 2000 como seu ápice, em 
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simultâneo a uma série de produções midiáticas que passam a abordar tal temática, 

como a saga de livros Harry Potter (publicada em 1997), a série de televisão 

Charmed (primeira exibição em 1998) e o longa-metragem Jovens Bruxas (lançado 

em 1996). É inegável a contribuição desses produtos para o crescente interesse do 

público marjoritariamente jovem sobre a bruxaria, mas de que maneira estes 

produtos contribuem para uma fiel representação dessa religiosidade? O presente 

trabalho tem como recorte a análise exclusiva do longa-metragem e justifica-se no 

ineditismo das pesquisas acadêmicas que se propõem debater a bruxaria sob o viés 

do cinema e comunicação.  

 

Objetivo Geral 

• Contextualizar a contribuição do filme Jovens Bruxas para uma nova 

construção da imagem da bruxa. 

 

Objetivos Específicos 

• Analisar como o filme Jovens Bruxas retrata a bruxaria 

• Observar quais aspectos da religião Wicca o longa-metragem opta por 

abordar 

• Refletir o cinema enquanto representação social 

 

Fundamentação Teórica 

 O estudo parte do reconhecimento das potencialidades do cinema enquanto 

representação do social, debatido por Haussen (2008) e Turner (1997) sob a ótica 

dos Estudos Culturais, aliando-se aos conceitos de cinema enquanto discurso, 

explorado por Brito (1995), e da linguagem fotográfica como forma de reprodução da 

realidade, como aponta Brait (1985). A partir desse tripé, iniciamos um diálogo sobre 

o fazer cinema a partir de sua linguagem, do como ela é empenhada, e as 

consequências potenciais desse fazer. 

 Outros autores, tanto do campo do audiovisual como da comunicação como 

um todo, permeiam estes pensamentos e contribuem para a fundamentação deste 

trabalho. Dentre eles, Amount (1993) contribui com sua discussão quanto à imagem 

ao elucidar a produção na mediação entre o espectador e a realidade, através da 

representação. Andrew (2002), por sua vez, entra a respaldo com seu estudo sobre 
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as diferentes teorias do cinema,principalmente em seu diálogo sobre os meios de 

significação e funções do cinema, entrelaçando teóricos como André Bazin e 

Serguei Eisenstein.  

 

Metodologia de Pesquisa 

Partindo dos diferentes critérios de pesquisa pontuados por Pereira 

Gonsalves (2001), o presente trabalho pauta-se enquanto descritivo-exploratório a 

partir de seus objetivos, por buscar “descrever as características de um objeto de 

estudos” (Gonsalves, 2011, p.65) – o longa-metragem Jovens Bruxas, ao mesmo 

tempo que oferecer “uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é 

pouco explorado”(Gonsalves, 2011, p.65) como a representação da Wicca nos 

produtos de cinema. Dessa maneira, de forma a dialogar com os questionamentos 

da problematização supracitada, o trabalho busca descrever cenas, diálogos e 

símbolos presentes no filme Jovens Bruxas e suas respectivas correlações na 

bibliografia tradicional a respeito da Wicca, a pontuar similaridades, 

correspondências e distorções.  

Para isso, compreende-se também a valorização da pesquisa enquanto 

estudo de caso, por debruçar-se exclusivamente sobre o longa-metragem. Não em 

detrimento aos outros produtos de mídia que em mesma época dialogavam a 

bruxaria, mas na tentativa de, como explana Laville & Dione (1999), “considerar um 

segmento para chegar a uma visão que não seja superficial e que possa, apesar de 

tudo, valer para o conjunto” (Laville & Dione, 1999, p.157). Portanto, a pesquisa 

percorre por dois caminhos: primeiro, o estudo sobre a Wicca a partir de seu 

contexto histórico bem como sua fundamentação interna enquanto prática de fé. 

Segundo, o estudo do cinema enquanto ferramenta de representação e suas 

potencialidades enquanto participativa na construção do imaginário social.  Estes 

dois caminhos encontram-se no estudo de caso, que busca evidenciar no longa-

metragem tema desse estudo a relação do cinema e suas potencialidades com a 

fidelização da Wicca e representações da bruxaria moderna. 
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Introdução 

Em 1989, em seu livro O Poder da Bruxa, Laurie Cabot1 fala sobre dois 

períodos da história que dimensionam o imaginário sobre a figura da bruxa. 

Primeiro, nos períodos da oralidade, quando as histórias sobre as bruxas eram 

contadas e cabia a quem ouvia imaginar o rosto dado a essa persona; e segundo, 

com os produtos de mídia, quando estes artistas e diretores passam a determinar a 

forma como representar essas mulheres de conhecimentos mágicos.  

 

Somos sexys e voluptuosas como Elvira? Temos o nariz adunco e 

pontiagudo, e somos abjetas como a Bruxa Má do Oeste em O Mágico de 

Oz? Estorcemo-nos de raiva como a madrasta perversa de Branca de Neve 

e os Sete Anões, de Walt Disney? (CABOT, 1989, p. 87) 

 

O que Laurie questiona abertamente na publicação é como legitimar a sua 

crença, as suas próprias práticas de fé, e a mulher que se é, quando há toda uma 

indústria – a respaldo dos filmes clássicos que ela cita, que há anos constróem, 

continuamente, um imaginário negativo, irreal e irresponsável sobre quem ela é: 

uma bruxa.  

Em 1996, quando Jovens Bruxas chega ao cinema, leva para as telas algo 

anteriormente jamais visto: bruxas sem chapéu pontiagudo e sem vassoura. O filme 

retrata cinco jovens que encontram na bruxaria a sua própria realidade, e diferente 

dos fantasiosos supracitados, retrata a bruxa como uma pessoa comum, com 

sonhos, inseguranças e problemas financeiros. O filme não aborda um reino 

encantado (passa-se na urbana Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos), muito 

menos princesas, dragões, fadas ou um arquétipo de mocinha contra vilã. Pelo 

contrário: o que se vê na tela são representações de pessoas reais. Após este 

primeiro filme, surgiram então Practical Magic (Da Magia à Sedução, no Brasil) e a 

série de televisão Charmed, ambas produções de 1998 e que retratam o que se 

imagina por bruxa como mulheres urbanas.  

Em meio a estes lançamentos, populariza-se em todo mundo a Wicca, uma 

religião amplamente conhecida como bruxaria moderna que, sob o impulso do New 

Age dos anos 60, dialoga com mulheres modernas, feministas, em defesa da 

diversidade sexual e do meio ambiente. Jovens Bruxas, como dialogaremos adiante, 

                                                 
1 Laurie Cabot é reconhecida como a Bruxa Oficial de Salem: https://www.lauriecabot.com/ 

https://www.lauriecabot.com/
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baseou-se abertamente nos princípios da Wicca para construir um roteiro o mais fiel 

possível, ainda que uma ficção, às práticas modernas de bruxaria.  

O presente trabalho, portando, visa analisar como Jovens Bruxas retrada 

essa religiosidade em seu roteiro e a forma como reconstrói um novo arquétipo da 

bruxa e dos praticantes de magia. Para isso, o trabalho parte de uma breve 

explicação sobre os fundamentos base da Wicca, sua instituição enquanto religião 

legítima e popularização nos anos 1990, pauta-se em visões sobre o cinema que 

dialogam sua capacidade de representação de mundo, e finaliza com uma profunda 

análise do filme Jovens Bruxas, permeando os elementos da bruxaria que o filme 

aborda, as escolhas por parte de roteiro e direção sobre como abordar, e quais as 

leituras podem ser feitas a partir desse produto final. 

 

Wicca e a Bruxaria Hoje 

 A Wicca é uma religião compreendida enquanto bruxaria moderna, de cunho 

neopagão, e prática de fé politeísta. Data do século XX, quando ainda em 1954 

Gerard Gardner, tido como fundador da Wicca, publicou o livro “A Bruxaria Hoje”, 

uma das primeiras obras a falar abertamente sobre bruxaria após a revogação das 

últimas leis contra feitiçaria na Europa2. Como pontua Araújo (2015, p12), “Gardner 

buscou de um certo ponto de vista retomar a ligação do homem com a natureza e 

com as divindades primordiais do mundo paleolítico, identificado como a Velha 

Religião”. 

Gerald Brousseau Gardner nasceu em Blundellsands, Inglaterra, em 1884 e 

além de servidor público era ocultista e antropólogo amador. Sua pesquisa se iniciou 

junto a um grupo de mulheres que praticavam de forma reclusa ensinamentos 

hereditários de antigas práticas pagãs europeias, sendo iniciado pela sacerdotiza de 

nome Old Dorothy3. Também, teve contato e fora iniciado na ordem mágica O.T.O 

(Ordo Templi Orientis) por Aleister Crowley, líder da ordem e influente ocultista 

britânico. Como pontua Araujo (2015), foi no contato com estes grupos, bem como a 

maçonaria, que Gardner moldou as primeiras estruturas do que viria a ser a religião 

Wicca. Outro nome importante para essa fundamentação é o de Doreen Valiente. 

                                                 
2Os Atos de Feitiçaria foi um conjunto de leis que fiscalizavam a prática da magia na Inglaterra, Escócia e 

Irlanda. A última delas, Ato de Feitiçaria de 1735, foi revogada em 1951.   
3 Nunca se comprovou a real identidade da sacerdotiza e muito fora questionado sobre a veracidade dessa 

experiência.  
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Primeira iniciada de Gardner na magia, Valiente trouxe para a Wicca influências das 

religiosidades Celtas, sendo responsável, como aponta Araújo (2015), por auxiliar 

Gardner na estruturação da Wicca que conhecemos hoje.  

Por ser politeísta, a Wicca dissemina o culto religioso a diversas deidades, 

mas fundamenta-se na crença da polaridade entre uma Deusa e um Deus. Sendo a 

Deusa expressa à natureza, à Lua e à sacralidade do feminino; e sendo Deus a 

representação do instinto animal, do Sol e da vitalidade masculina. É preciso, 

portanto, pontuar que o que compreendemos enquanto Wicca não resume em si a 

pluraridade dos conhecimentos mágicos acerca da bruxaria ou reflete uma 

reconstrução fiel aos antigos cultos pagãos. O que a Wicca propõe é uma 

organização e estruturação enquanto religião a partir de influências de diversas 

culturalidades.  A partir destes conhecimentos, a Wicca organiza-se através da Roda 

do Ano: um ciclo de oito festividades, denominadas sabbats, que celebram as 

transformações da natureza ao longo do ano. Os Solstícios pontuam os quatro 

grandes rituais (primavera, verão, outono e inverno) e os Equinócios pontuam os 

quatro ritos intermitentes. Tal prática se desdobra no culto à Terra, aos animais e na 

busca pela conexão com os quatro elementos: água, fogo, terra e ar, base de toda a 

vida4.  

Apesar de pautar-se no equilibrio entre o feminino e o masculino através da 

figura da Deusa e do Deus, a Wicca compreende-se enquanto religião matrifocal por 

ser a Deusa geradora de toda a vida, assim como de seu concorte. Passa a ser 

conhecida como “A Religião da Deusa” principalmente pelo enfoque feminista que 

dão a ela como pontua Bezerra (2012). A Wicca, também, encontra no movimento 

hippie terreno fértil para sua popularização, como pontua Silva (2016):  

 

Podemos dizer que a partir de meados das décadas de 1970 e 

1980, com o “boom” do movimento New Age iniciado nos Estados Unidos, 

pode se constatar uma mudança de paradigmas sociais – entendendo por 

esses o estilo de vida, o modo de pensar o social e o pessoal, a estrutura 

familiar e os conceitos em relação à indústria, o meio ambiente e a 

concepção individual. (SILVA, 2016, p.7) 

 

Grimassi (2000) também evidencia este período e os preceitos para a 

                                                 
4 Informações sobre a prática da Wicca retiradas do livro Os Mistérios Wiccanos, de Raven Grimassi.   
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eventual identificação dos adeptos com esta nova religião: 

 

A Wicca era menos dogmática do que os sistemas judaico-cristãos 

ainda dominantes nos anos 60. Isso oferecia grandes atrativos a uma 

geração que já vinha questionando a sociedade e as instituições que a 

apoiavam. A Wicca também atraiu aqueles que haviam sofrido 

emocionalmente com a Igreja, em razão de estilos de vida alternativos ou 

pontos de vista não convencionais. (GRIMASSI, 2000, p.34) 

 

No Brasil, a Wicca chega ao final dos anos 90 quando uma gama de livros 

sobre bruxaria são traduzidos para o português, como A Dança Cósmica das 

Feiticeiras (publicação original em 1979 e brasileira em 1993), de Starhawk; O Poder 

da Bruxa (publicação em 1989 e tradução em 1991), de Laurie Cabot; e Os Mistérios 

Wiccanos (original de 1997 e tradução em 2000), de Raven Grimassi. Curiosamente, 

A Bruxaria Hoje, de Gerard Gardner, chegou ao Brasil apenas em 2003, 49 anos 

após a publicação original. Neste mesmo período, foram lançados os primeiros livros 

originalmente brasileiros sobre o tema, como Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna 

(1999) e Wicca: A religião da Deusa(2001), ambos de Claudiney Prieto, escritor, 

sacerdote wiccano e auto-entitulado principal voz da Wicca no Brasil5. Outro grande 

nome brasileiro deste cenário é Eddie Van Feu, jornalista autora de uma série de 

revistas entitulada “Wicca”, lançada em 2001 pela Editora Escala e que teve 64 

edições ao longo de mais de 10 anos (CUNHA, 2017).  

Prieto e Van Feu são alguns dos nomes que contribuíram para o cenário da 

Wicca no Brasil, que hoje já concentra diversos eventos a nível nacional e entidades 

de representação. No país, é possível vivenciar a confraternização entre adeptos da 

Wicca e outras vertentes da bruxaria em eventos como a Convenção de Bruxas e 

Magos de Paranapiacaba, que há 15 anos reúne um grupo cada vez maior de 

praticantes de magia no ABC paulista; o encontro Bruxos Brasileiros em Brasília, 

que ocorre desde 19996; o Encontro Anual de Bruxos, que em 2018 celebra sua 17ª 

edição; e a Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa, evento reconhecido 

por trazer ao Brasil personalidades wiccanas internacionais e que está em seu 12º 

ano. Entre as organizações de Wicca no país destacam-se a União Wicca do Brasil 

                                                 
5 Informações retiradas do site oficial do autor: http://www.wiccanaweb.com.br/biografia.html (acessado em 

junho de 2018). 
6 Edição mais recente ocorreu em 14 de junho de 2017. 

http://www.wiccanaweb.com.br/biografia.html
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(UWB), fundada em 2004 no Rio de Janeiro, e a Associação Brasileira da arte e 

filosofia da Religião Wicca(Abrawicca), fundada em 1998 em Brasília. 

Em linhas gerais, a Wicca é um fenômeno dentre as vertentes de paganismo 

e bruxaria que se institucionalizou ao redor do mundo principalmente através dos 

produtos de comunicação e da internet (OSÓRIO, 2005). Ao abordar o sagrado do 

feminino, a liberdade sexual, a igualdade entre os gêneros e a ecologia, a Wicca 

encontra-se em meio a pautas sociais contemporâneas que não tinham espaço nas 

religiões cristãs-tradicionais, e, neste contexto, abraça adeptos cada vez mais jovens 

e interessados pelos debates da modernidade, que encontram conforto e se 

identificam nessa nova forma de religiosidade.  

 

Cinema como Representação 

 Antes de analisarmos Jovens Bruxas e como o filme contribui para uma nova 

compreensão sobre a bruxaria, alguns pensamentos são necessários para 

evidenciar as reais potencialidades do cinema em criar novos imaginários como o 

que se entende enquanto a figura da bruxa. O que é cinema? Como ele atua? Quais 

os impactos em seu público espectador? 

 Desde as primeiras exibições ao final século XIV, quando o público chegava a 

se levantar da cadeira com medo de serem atropeladas durante o filme “Chegada do 

trem na estação” (1896)7 dos irmãos Auguste e Louis Lumière, o cinema mostra-se 

como um registro do real. À época, os filmes duravam poucos segundos e 

mostravam cenas do cotidiano, como o fluxo de pessoas na saída das fábricas, na 

estação de trem, um muro sendo destruído e até uma criança sendo alimentada. 

Eram registros em plano único, sem uma narrativa estruturada, cor ou som, feitos 

principalmente para teste e divulgação do cinematógrafo, equipamento lançado 

pelos irmãos Lumière que permitia a gravação e projeção de pequenos filmes, sendo 

considerado o marco zero do cinema. Como pontua (Turner, 1997, p.11), os irmãos 

“acreditavam que seu trabalho com imagens animadas seria direcionadopara a 

pesquisa científica e não para a criação de uma indústria do entretenimento”.  

 Hoje, submerso nessa indústria, o cinema outrora um negócio de estusiastas 

(Turner, 1997) dimensiona-se em um conglomerado de produtoras, uma imensidão 

de títulos nos mais distintos gêneros e possibilidades tecnológicas. O que não 

                                                 
7 A primeira exibição comercial de cinema do mundo, com 10 filmes dos irmãos Lumière e entragas pagas, 

ocorreu em 28 de Dezembro de 1895, no Le Salon Indien du Grand Café, Paris.  



 

17 

 

mudou, porém, desde a primeira exibição em 1895 e mesmo depois do advento da 

ficção cientifica com o também pioneiro e francês Georges Méliès8, foi a raiz do 

cinema na ideia do real; a capacidade de registrarmos em imagens, como na 

fotografia e mesmo desde as gravuras rupestres, instantes da nossa realidade. A 

partir dessa perspectiva realista, André Bazin evidencia-se enquanto o grande nome 

dessa teoria ao proclamar o cinema enquanto a “arte do real”9. Para ele, o cinema é 

uma janela para o mundo, e como esclarece Andrew (1989, p. 115) a respeito das 

ideias de Bazin, “falamos sobremuitos tipos de realidade, mas o cinema depende 

primeiro de uma realidade visual e espacial, o mundo real físico”. O cinema, 

portanto, conota-se enquanto representação do real simplesmente porque o mostra. 

Por isso, no ensaio What Is Cinema? (1967), Bazin defende que o cinema não existe 

sem o espaço. E vai além: apoia-se na fotografia para exemplificar a experiência do 

cinema pelo que ele chama de realismo psicológico. 

 

Pela primeira vez, entre os objetos originários e sua reprodução intervern 

apenas a instrumentalidade de urn agente não-vivo. Pela primeira vez, a 

imagem do mundo é formada automaticamente sem a intervenção criativa 

do homem... Todas as artes baseiam-se na presença do homem, apenas a 

fotografia tira vantagem de sua ausência.(BAZIN, 1967, p. 13) 

 

Bazin argumenta que, a despeito da pintura cujo registro do mundo se dá 

pelas articulações mentais do homem sobre o registrado, diante a fotografia somos 

levados a creditá-la como realidade justamente por sua natureza objetiva: “somos 

obrigados a aceitar como reala existência do objeto reproduzido, na realidade 

representado, colocado diante denós, quer dizer, no tempo e no espaco” (Bazin, 

1967, p. 13). O realismo psicológico, portanto, para além da reprodução física da 

imagem, se relaciona à compreensão dessa fotografia enquanto real. Andrew (1989, 

p. 116) reflete esse pensamento em paralelo ao cinema: 

 

Vemos o cinema como vemos a realidade, não por causa do modo comose 

parece (pode parecer irreal), mas porque foi registrada mecanicamente. O 

retrato desumano do mundo intriga-nos e torna o cinema e a fotografia, não 

o veículo do homem, mas o veiculo da natureza.  

                                                 
8 Diretor de “Viagem à Lua”, de 1902. 
9Bazin, "La Strada", Crosscurrents, vol.VI, n2 3, 1956, p.20, traduzido por ].E. Cunneed em 

Esprit, XXIII, n2 226,1955, p.847-51. 
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O realismo psicológico qual fala Bazin, portanto, dialoga à reação daqueles 

que, na exibição dos filmes de Lumière, correram diante a leitura de real da cena 

projetada: um trem que avança em direção à câmera, logo, ao espectador.  

 

Hoje, dá para rir da ingenuidade dessa reação, e, no entanto, foi ela que 

sempre esteve na base da espectação universal. Quem corrige a reação 

dos espectadores de Lumiére, alegando que trem não era de verdade, se 

esquece de que não são as coisas de verdade que nos atingem. Na 

realidade, a diferença entre a reação daqueles espectadores primitivos e a 

dos posteriores é somente de grau: aqueles correram sentindo medo; estes 

outros, se não mais correm, continuam sentindo medo, pena, simpatia, ódio, 

excitação, nojo, indignação ou tanta coisa mais... diante da tela. O que 

equivale dizer que o “realismo” no cinema continua o mesmo.(BRITO, 1995, 

p. 209) 

 

Antagônico à teoria realista de Bazin, SergueiEisenstein fundamenta os 

pensamentos mais importantes da teoria formalista (Andrew, 1989) ao evidenciar os 

estudos sobre a montagem em um cinema de maior expressão artística. Eisenstein 

"consagrou a idéia do filme como enunciado e (...) utilizou asimagens para criar algo 

novo" (Haussen, 2008, p. 19). Brito (1995, p. 210) contrapõe ambos autores ao 

mesmo tempo que o faz com os irmãos Lumière e Georges Méliès:  

 

A concepção do francês André Bazin de que a essência da arte 

cinematográfica reside na fotogenia do real deriva diretamente do realismo 

dos irmãos Lumiére, do mesmo modo que a noção do russo Eisenstein de 

que a expressão da arte fílmica depende da conjunção de planos 

antagônicos tem as suas raízes no sentido de invenção de Méliès. 

 

Enquanto os Lumière utilizavam o cinematoscópio para puro registro, Méliès, 

que esteve presente na primeira noite de exibição dos filmes dos irmãos no Gran 

Café, foi quem primeiro utilizou o equipamento para construções mais criativas, 

desconexas entre os planos e manipulativas das imagens captadas. “Viagem à Lua”, 

de 1902 e reconhecido como primeiro filme de ficção cientifica, é resultado desses 

experimentos que trazem a estética ao primeiro plano. 

 

 



 

19 

 

Logo que conseguiu comprar o seu primeiro aparelho, não hesitou em 

explorar-lhe as capacidades técnicas para superar a impressão de realidade 

que ele dava, criando mundos fantásticos sem relações lógicas de espaço, 

tempo ou causa: de repente, um automóvel comum podia se transformar 

num carro fúnebre, os rios podia correr para trás, e o homem podia até 

mesmo à Lua. Esse outro aspecto do cinema, o de não ser realista, 

encantou as platéias ingênuas das primeiras décadas do século, tanto 

quanto o seu aspecto realístico. (BRITO, 1995, p. 210) 

 

Méilès contribui ao fazer cinema, como viria Eisenstein a teorizar anos depois, 

a potencialidade de se construir uma realidade a partir da realidade captada na 

imagem. A montagem possibilitou ao cineasta não só o registro, mas a intervenção 

do autor nesse registrar a partir dos cortes, sobreposições, transições e contrastes 

de planos, transpondo ao cinema o teor de narrativa e discurso. Mais do que a 

capacidade de registrar, o cinema desde então e até hoje desenvolve a capacidade 

de dizer.  

Como pontua Amount (1993, p. 169), todo filme é montado, "ainda que certos 

filmes comportem muito poucos planos e que a função da montagem esteja longe de 

ser a mesma para todos".Isso porque, como evidencia Brait (1985, p. 14), 

selecionamos os elementos necessários para se criar o real: “a semelhança com o 

real reside no registro de uma imagem, flagrada num dadomomento, sob um 

determinado ângulo e sob determinadas condições de luz”. Dessa maneira, como 

Amount (1993) e Brait (1985) introduzem, ainda que se pretenda um cinema com 

poucos recursos de ilusão e se busque um ideal de ralismo, é possível que se crie o 

real qual se busca mostrar a partir das escolhas feitas no período de montagem 

como também captação. Amount (1993, p. 78) então questiona: “Para que servem 

as imagens (para que queremos que elas sirvam)?”.   

Turner (1997) pensa o cinema como prática significadora, capaz de sucitar no 

espectador as mais variadas compreensões, e divide essa significação de duas 

maneiras: denotativa e conotativa. Enquanto denotativa, compreende o sentido 

literal do que é falado (ou mostrado) a partir do já estabelecido ao referenciado sem 

qualquer propensão à problematização. Enquanto conotativa, adentra o cultural para 

dialogar as diversas associações cabiveis ao referenciado, de forma positiva ou 

negativa, mas sempre a atribuir valor e sentido.  
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As imagens, assim como as palavras, carregam conotações. A imagem 

filmada de um homem terá uma dimensão denotativa - remeterá ao conceito 

mental de "homem". Mas as imagens têm uma carga cultural; o ângulo 

usado pela câmera, a posição dela no quadro, o uso da iluminação para 

realçar certos aspectos, qualquer efeito obtivo pela cor, tonalidade ou 

processamento teria o potencial do significado social. Quando lidamos com 

imagens, torna-se especialmente evidente que não estamos lidando apenas 

com o objeto ou o conceito que representam, mas também com o modo em 

que estão sendo representados.(TURNER, 1997, p. 53) 

 

Ao buscarmos, tanto no reproduzido do realismo de Bazin como no montado 

de Eisenstein, o potencial do significado social qual fala Turner (1997), adentramos à 

concepção de cinema pelo viés dos Estudos Culturais qual fala Haussen (2008), que 

propõe uma análise que parta do ponto de vista do cinematográfico como 

mercadoria para uma concepção de filme como produto cutural, concebido em um 

contexto, que dialoga referenciais daquele que produz com os daquele que assiste, 

enquanto um meio de comunicação capaz de produzir sentido para um grande 

número de pessoas.  

Haussen (2008) então paralelisa o cinema enquanto representação do social 

e produto cultural, por ser um meio de produção de sentido que, a respaldo dos 

estudos de semiótica10, desenvolve a sua própria linguagem. 

 

O cinema ao longo do tempo criou uma série de códigos que formam a sua 

linguagem para a produção de significado. Mas o entendimento da imagem 

como representação possui uma trajetória particular que nos remete a 

fotografia e ao desejo de captar o movimento contínuo.(HAUSSEN, 2008, p. 

28) 

 

Enquanto desejo de captar o movimento, retornamos o cinema à sua raiz na 

fotografia e ao realismo de um registro mimético11 do real. Agora, porém, com o 

pensamento de que essa reprodução dá-se, também, enquanto construída. A janela 

do real qual fala Bazin, por exemplo, passa pelo estudo da diegese e do discurso. 

Sendo a diegese "todo o universo fictício, temporal e espacilmente concebido, 

                                                 
10"A ciência que estuda a significação. (...) Uma espécie de 'semântica do mundo', analisando os modos como as 

coisas se revestem de sentido, e como esses sentidos são interpretados por nós” (BRITO, 1995, p. 225). 
11 Em linhas gerais, conceito aristotélico para a imitação do real, como elaboração de uma semelhança ou 

imagem da natureza (BRAIT, 1985, p. 30). 
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manifestado ou implícito num filme” (Brito, 1995, p. 203) e discurso a forma como 

esse universo fictício é mostrado.  

 

Suponhamos, por exemplo, que a “diegese” de uma cena em um filme 

hopotético seja: um quarto onde alguém repousa numa cama. Ora, o modo 

mesmo como esse alguém está sendo mostrado, já constitui “discurso” : 

qual o ângulo em que ele é filmado?, de perto ou de longe?, de baixo ou de 

cima? A câmera está parada ou em movimento? Se em movimento, para 

frente ou recuando? Isto, claro, sem falar nos problemas do ator, da 

iluminação, do guarda-roupa, maquiagem, música etc., todos escolhas do 

realizador, e por isso mesmo, marcas do “discurso” sobre a “diegese” que é 

oferecida ao público. (BRITO, 1995, p. 203) 

 

O filme, portanto, sempre comunica (Campbell, 1988). Independente de sua 

roupagem, o filme sempre mostra algo e nesse mostrar dialoga realidadese formas 

de sentido. Lipmann (2008), em seu estudo sobre estereótipos, reforça na fotografia 

a sua potencialidade narrativa, a qual ele chama de palavra imagem, narrativa 

ilustrada, cinematografia. Para ele, a despeito da palavra impressa e falada, a 

palavra imagem destaca-se enquanto potência dessa construção de real  pois, no 

campo da diegese (o mostrado) e do discurso (como se mostra), tem um tipo de 

autoridade sobre a imaginação: 

 

Nós acreditamos que elas vieram diretamente a nós sem a intervenção 

humana, e elas são o alimento imaginável da ment que menos esforço 

demanda. Qualquer descrição em palavras requer um esforço de memória 

antes que a imagem possa existir na mente. Mas na tela todo o processo de 

observar, descrever, reportar, e então imaginar, é feito para 

você.(LIPPMANN, 2008, 93) 

 

Autoridade essa que, no campo da cultura, enquanto meio que registra, 

multiplica e legitima, dá ao cinema o status de reprodutor como co-criador da 

realidade, ao levar para as telas figuras que se querem por real mas que são fruto 

de uma diegese – seja de forma denotativaao associar a figura da bruxa à de uma 

mulher com conhecimentos mágicos, sob um efeito de discurso – seja de forma 

conotativa, ao associarà essa mulher com conhecimentos mágicos as características 

de uma mulher velha, feia e obrigatoriamentemá. 
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A Wicca no filme Jovens Bruxas  

 The Craft, no Brasil Jovens Bruxas, é um filme dirigido e escrito12 por  Andrew 

Fleming lançado em 3 de maio de 1996. O roteiro se baseia na história de cinco 

garotas que se conhecem em uma escola de Los Angeles e juntas começam a 

praticar magia. O grupo é formado por Sarah (Robin Tunney), orfã de mãe e que 

acaba de chegar na cidade; Nancy (Fairuza Balk), rebelde e com problemas 

familiares; Rochelle (Rachel True), a única negra do grupo; e Bonnie (Neve 

Campbell), que possui queimaduras por todo o corpo.  

 Com faturamento superior a 30 milhões de dólares13, Jovens Bruxas ainda 

hoje é considerado um clássico do terror adolescente e um divisor de águas nos 

filmes sobre bruxaria. Isso porque traz como personagens principais garotas 

adolescentes com problemas sociais e de auto estima muito comuns aos jovens. No 

folheto que acompanha a edição de colecionador do DVD, o produtor Douglas Wick 

comenta: “Particularmente no colégio, onde ao rapazes ocupam mais espaço e as 

garotas são empurradas para algum canto, pensei que seria interessante contar uma 

história usando a feitiçaria como analogia para os ilimitados recursos interiores das 

garotas adolescentes”. 

 

 

Figura 1: Capa original de Jovens Bruxas. 

                                                 
12Ao lado do também roteirista Peter Filardi. 
13Segundo a página oficial do filme no portal IMDB https://imdb.com/title/tt0115963/ 
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 De início, o filme apresenta em sua cena de abertura três das garotas (Nancy, 

Rochelle e Bonnie) em um coreto praticando magia: com velas, incensos, bola de 

cristal e outros instrumentos do imaginário e da prática mágica, entoam um mantra 

que diz “agora é o tempo, essa é a hora, nossa é a magia, nossa é o poder”. Ao 

centro, em meio a todos os adereços, está um pentagrama, estrela de cinco pontas 

símbolo da religião Wicca e que aparece diversas vezes ao longo do filme. Curioso é 

que Fairuza Balk, que interpreta a antagônica Nancy, tem profundo conhecimento 

em paganismo, era praticante de Wicca, e foi peça chave durante as gravações 

como conta o diretor Fleming nos bonus em vídeo do DVD: "Eu acho que as vezes a 

Fairuza sentiu que deviamos ser cautelosos, de fazer o filme dessa forma,fazer sem 

referência e de forma incorreta. E isso foi uma grande ajuda, porque ela sempre 

tinha alguma informação sobre o ritual, os instrumentos que ela usaria ou tipos de 

encantamentos que ela faria”. 

 No desenrolar da história, percebemos a todo o tempo essa dualidade entre 

cenas de fantasia, mas com aprofundamento teórico nos preceitos da magia. Apesar 

de ser, de fato, um filme de ficção, a grande preocupação do Diretor, de Fairuza, e o 

que se leva à tela é uma tentativa de, ainda em uma ficção, incorporar uma 

realidade concreta e de forma responsável com a religião Wicca. No mesmo bônus 

do vídeo, a própria atriz comenta: “Parece que toda vez que alguém tenta fazer um 

filme sobre bruxaria, eles precisam distorcer para algo mal ou bobo, mas isso é algo 

que é muito, muito sagrado”.  

 Após a cena de abertura, o roteiro segue com a chegada de Sarah, ainda sem 

uniforme e deslocada,  em sua nova escola – a transformada Verdugo Hills High 

School na fictícia e católica Saint Benedict. A introdução das outras três 

personagens neste cenário é interessante. Cruzando o corredor principal com muita 

atitude, em uma típica cena de filme adolescence como Patricinhas de Bervely Hills 

(1995), Nancy, Rochelle e Bonnie destoam mas revelam-se adolescentes comuns: 

são vítimas de bullying (Figura 2). Enquanto caminham, a câmera foca aos 6min20s 

em três garotos que fazem gestos de oração enquanto um deles fala: “ai meu deus, 

eu achei que fosse o satã”.  

 



 

24 

 

 

Figura 2 - Imponentes, mas vítimas de bullying. 

 

Quando recostam em seus respectivos armários, Bonnie anuncia que, 

segundo o almanaque de magia que carrega nas mãos, algo chegaria naquele dia 

para “completar o equilíbrio”. Tem então uma das primeiras menções diretas aos 

conhecimentos da Wicca. Quando Bonnie diz a Nancy “precisamos de uma quarta 

para chamar os quatro pontos. Norte, sul, leste, oeste”, ela refere-se ao que 

Grimassi (2000, p.110) esclarece como sendo os Guardiões das Torres de 

Observação: “Muitas tradições wiccanas modernas encaram os Guardiães como 

Regentes dos Elementos, ‘senhores’ dos quatro elementos e da criação: terra, água, 

fogo, ar”.  

Elas de fato se encontram em um momento em que a novata não é bem 

aceita pelas demais, que logo voltam atrás e convidam Sarah para uma ida à loja 

esotérica do bairro, onde se instroduz uma personagem chave para um novo 

símbolo da bruxa e esclarcer entendimentos sobre a Wicca no decorrer da história. 

Lirio (Assumpta Serna), a dona da loja, não é uma velha, sombria, com uma verruga 

no nariz, tampouco o oposto como uma mulher sexy serva de algum “demônio”. Ela, 

na verdade, é uma mulher adulta com semblante gentil, voz branca e roupas claras. 

E ainda assim, é uma bruxa. Nesta cena, quando as garotas roubam artefatos da 

loja sob o pretexto de que todos na natureza roubam, Bonnie introduz à Sarah outro 

símbolo da Wicca: um diário que, ela explica, “é diferente. Você escreve os 
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encantamentos e pensamentos de poder e não deixa ninguém mais ler com exceção 

do dono”. Este diário é o Livro das Sombras, livro no qual as costumam de fato 

registrar suas magias mas cujo nome se dá pelo período em que, perseguidas, só 

poderiam se escontrar em segredo, portanto às sombrasm (Buckland, 2003). 

 Outro ponto alto é quando explica-se o sentido de Deus dentro da bruxaria. 

Após saírem da loja, serem perseguidas por um homem e este sendo atropelado 

após todas as meninas terem o mesmo pensamento, elas se reúnem em uma grama 

onde surpresas questionam se teriam causado o acidente com o próprio 

pensamento. Rochele então questiona: “Quem sabe ele nos ouve agora?”. A esse 

“ele”, dão o nome de Manon. Questionadas por Sarah se seria Deus, Bonnie explica: 

“Os homens inventarão Deus. Isso é mais antigo”. Sarah interpela se seria então o 

Diabo, sendo respondida por Sarah: “É tipo Deus e o Diabo. É tudo. São as árvores, 

o chão, as pedras, a Lua. É simplesmente tudo. Se Deus e o Diabo jogassem 

futebol, Manon seria o estádio onde jogariam e o Sol que brilharia acima deles”.  

 Na Wicca, não há qualquer deidade com o nome de Manon, mas dentre os 

deuses cultuados há um conceito uno do que seria, na verdade, A Grande Deusa. 

 

As pessoas, com frequência, perguntam-se se eu acredito na Deusa. Eu 

respondo: “você acredita em pedras?” É exatamente difícil, para a maioria 

dos ocidentais, captar o conceito de uma deusa manifesta. A frase “acreditar 

em” implica que não podemos conhecer a Deusa, que ela é, de alguma 

maneira, inalcançável, incompreensível. Mas nós não acreditamos na 

Deusa: ligamo-nos a Ela, através da lua, das estrelas, do mar, da terra, das 

árvores, dos animais e de outros seres humanos, através de nós mesmos. 

Ela está aqui. Ela está dentro de todos nós. Ela é o círculo pleno: terra, ar, 

fogo, água e essência;  corpo, mente, espírito, emoções, transformações. 

(...) Se estamos comendo, dormindo, fazendo amor ou eliminando excessos 

do corpo, estamos manifestando a Deusa.(STARHAWK, 2010, p. 145) 

 

Embora a Wicca reconheça deuses masculinos e também tenha uma ideia 

uma de Deus que seria o senhor das florestas, a figura da Deusa é central e base 

para toda a religiosidade wiccana. Em Jovens Bruxas, porém, não há qualquer 

menção a uma deusa feminina. Por um lado, podemos pensar que seja evidente a 

não literariedade à religião por ser uma obra de ficção e não um documentário, por 

outro, um resquício cristão de associar a ideia de divino sempre ao masculino.  

 Passado esse encontro inicial das personagens e introdução a alguns 
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símbolos da Wicca, o roteiro aprofunda no psicológico dessas meninas e apresenta 

os seus contextos familiares problemáticos. Sarah chega a Los Angeles após uma 

tentativa de suicídio. O roteiro não explica bem o espisódio, mas é suficiente para 

coloca-la na posição de alguém que busca um recomeço. Também, na escola 

desperta o interesse de Chris Hooker (Skeet Ulrich). Ao negar envolvimento sexual 

com ele, é surpreendida ao retornar à escola no dia seguinte e descobrir boatos 

sobre uma noite que teriam tido juntos.Já Nancy, que traduz na estética uma maior 

rebeldia, não tem contato com o pai e mora em um pequeno trailer com uma mãe 

alcoólatra e um padrasto abusivo. Bonnie tem queimaduras por todo o corpo. O filme 

não explica como ela ganha essas cicatrizes, mas a personagem se esconde sob 

roupas longas e cabelos sobre o rosto. Já Rochelle protagoniza uma cena forte 

(figura 3) que exemplifica o racismo que sobre no colégio católico. Após ser 

perturbada por colegas na aula de natação, Rochelle retorna ao vestiário onde ouve 

uma personagem branca e loira, Laura Lizzie (Christine Taylor), comentar com as 

amigas: “Meu deus, tem um cabelo pubiano na minha escova. Ah, não. É só um fio 

do cabelo duro da Rochelle”. Rochelle a confronta, questionando se Laura se acha 

engraçada, que responde diretamente: “Você quer saber o porquê? Eu não gosto de 

negróides14”.  

 

 

Figura 3 - Outra cena de bullying. 

 

 Ao fazer, sequencialmente, um aprofundamento no cotidiano de cada menina 

e expor os seus problemas pessoais e suas inseguranças, o roteirista-diretor 

humanisa essas personagens. Ainda que elas tenham uma aparência rebelde e 

                                                 
14 Tradução livre do inglês “negroid”, termo pejorativo para “negro”.  
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busquem a bruxaria em um ambiente cristão – símbolo de transgressão, elas são 

pessoas humanas, vítimas de um contexto social que as agride e de um ambiente 

que as exclui. Não só Sarah, personagem central da trama, como Nancy, que vem a 

se tornar antagonista mas ainda assim capaz de gerar compaixão a quem assiste 

devido sua rotina, assim como Bonnie e Rochelle que apesar de não denotarem 

tanta atenção em cena, têm momentos reservados para suas histórias, tão 

profundas quanto. Todas são desenvolvidas.  

 Dessa dor em comum, as deslocadas se unem, fortalecem sua amizade, e 

decidem se vingas daqueles que as encomodam  e curar suas próprias feridas. Em 

uma excursão a um bosque após um dia de aula, elas se unem em um circulo para 

formalizar esse grupo de magia.  Na Wicca, a este grupo é dado o nome de “Coven”, 

“um grupo de apoio da bruxa, grupo que desperta a consciência, um centro de 

estudos psiquicos,  (...) o substituto de um clã e uma congregação religiosa” 

(Starhawk, 2010, p. 82). Neste ritual, cada menina aponta um Athame, espécie de 

punhal na Wicca (Grimassi, 2000), para a outra enquanto pergunta: “Ao invés de 

entrar neste círculo com temor, como você entra?”, ao passo que a outra responde: 

“com amor e confiança perfeitos”. Nancy encerra o ritual apontando o instrumento 

para o céu, e então fincando na terra enquanto diz: “Como é acima, assim é abaixo”.  

Nesta cena, o filme relaciona dois princípios da Wicca. O primeiro, de forma 

fidedigna reproduz um juramento de “perfeito amor e confiança”, feito entre as 

bruxas nos períodos de perseguição e quando o coven era uma forma de resistência 

(Starhawk, 2010). O segundo, outro dito sagrado que Grimassi (2000, p. 47) explica:  

 

Ensinava-se que “o que está abaixo é igual ao que está acima, e o que está 

acima é igual ao que estava abaixo” (a Criação é da mesma natureza que o 

Criador). (...) Eis por que, na teologia wiccana, a Natureza é vista como o 

Grande Mestre e por que a Wicca se baseia na reverência da Natureza. É 

através da nossa compreensão da Natureza e de suas características que 

poderemos compreender os métodos dos Criadores que a tudo originaram, 

pois a natureza dos Criadores é refletida em suas criações.   
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Figura 4–As personagens formalizam sua irmandade.  

 

Neste primeiro ritual em grupo, cada personagem faz um pedido. Rochelle 

pede pela habilidade de não odiar aqueles que a odeiam, “especialmente loiras 

oxigenadas racistas”; Sarah pede para se amar e se deixar ser amada ao colocar a 

foto de Chris ao centro do altar improvisado; Bonnie pede “o poder para ser bonita, 

por dentro e por fora”, e Nancy pede para si “todo o poder de Manon”. Ao 

encerrarem o ritual dizendo juntas “Que assim seja”, outra saudação sagrada 

wiccana  (Buckland, 2000), são rodeadas por borboletas em representação ao 

divino. Aos poucos no decorrer da história, todos os pedidos se realizam.  

De imediato, Chris se apaixona perdidamente por Sarah e surpreende todas 

as garotas pela rapidez com o que o feitiço funciona. Bonnie e Rochelle, em uma 

das muitas noites em que passam a se reunir para estudar e praticar magia, 

realizam feitiços para fortalecer seus pedidos. Em uma mesma cena, Nancy projeta 

suas mãos sobre as costas queimadas de Bonnie enquanto ela pede “Manon, tire 

minhas cicatrizes”, enquanto Sarah trança na cabeça de Rochelle um fio de cabelo 

loiro roubado de Laura. Bonnie, então, após um tratamento experimental tem as 

suas costas livres de marcas e Rochelle, em mais uma aula de natação como a que 

exemplificou uma clara cena de racismo anteriormente, agora vê Laura sair da 

piscina e perder seu cabelo ao retirar a touca de nado. Já Nancy, em mais uma cena 

turbulenta no ambiente familiar precário em que vive, presencia uma cena de 

violência doméstica quando a mãe reclama com o padrasto por ele não ter pagado 

uma conta de luz. Quando este avança sobre a mãe, Nancy não só os separa como 

o confronta o olhar e assiste o padrasto ter uma parada cardíada em sua frente. De 

uma seguro de vida, ambas recebem recebem 175 mil dólares e compram um 

apartamento no bairro nobre da cidade. 
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Ainda que fantasioso, e lembremos se tratar de um filme de ficção sobretudo 

de suspense, estes acontecimentos são fundamentais para introduzir outro princípio 

da crença wiccana: a lei do três vezes três. Com Laura perdendo cada vez mais 

cabelo, Chris cada vez mais apaixonado e Nancy finalmente usufruindo da vida que 

nunca teve, Sarah começa a se questionar se não estariam abusando da magia. Em 

um retorno à loja de Lirio, questiona à bruxa como faria para reverter um feitiço. Lirio 

então diz que não há como e adverte: “Tudo o que mandarem para fora, recebem de 

volta em triplo. É parte básica da verdade espiritual. Não faça aos outros o que não 

quer que façam a você”. Segundo Grimassi (2000, p. 49), “é semelhante aos 

sistemas místicos orientais que ensinam o conceito de Karma. Os wiccanos vêem a 

Lei Tríplica simplesmente como um princípio de “ação e reação” às Leis da Física”.  

Nesta mesma cena, Lirio protagoniza outro momento que desmistifica a 

bruxaria para o espectador. Quando Sarah questiona o que há atrás de uma 

misteriosa cortina do cômodo, e se ali era praticado algum tipo de magia negra com 

crianças roubadas, um senso comum ainda nos dias de hoje15,  a dona da loja 

esclarece: “A magia de verdade não é negra nem branca. Ela é ambas, porque 

assim é a natureza; amor e crueldade, tudo ao mesmo tempo. O único bem e o mal 

está no coração da bruxa”.  

Próximo ao climax ocorre uma mais um ritual que estampou a maioria dos 

materiais de divulgação do filme. Na cena (figura 5), as personagens se reúnem em 

uma praia, traçam um circulo na areia, e cada uma das meninas ocupam um ponto 

cardeal e levam consigo um animal. Bonnie uma borboleta, representando, “os 

guardiães das torres de observação do sul e os poderes do fogo e do sentimento”; 

Nancy, com uma serpente, representando o ar e a invenção; Rochelle, um peixe, 

representando a água e a intuição; e Sarah, com um pássaro, representando os 

poderes da terra e da Mãe, na que vem a ser a única menção a uma figura feminina 

enquanto divino durante todo o filme. Após o chamado de cada ponto, realizam uma 

invocação a Manon, direcionado a Nancy quando ela diz “Manon, preencha-me”, e 

não a “nós”.  

Todas desmaiam após uma cena fantasiosa com raios e não terminam o rito, 

mas como consta no tópico “Como realizar um ritual”, do “Anuário da Grande Mãe” 

(Faur, 1999, p. 407), o rito encenado no filme segue uma cronologia que acorda com 

                                                 
15Em setembro de 2018, grupo de Wiccanos de São João de Meriti (Rio de Janeiro) são perseguidos e ameaçados 

após boatos de roubarem crianças: glo.bo/2ONRlz3 (Acessado em: 20/10/18) 
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o ensinado. Na publicação, o primeiro passo seria uma preparação que inclui 

“purificação energética com banho de ervas, defumações”, como o que Rochelle 

passa no corpo de Bonnie antes do ritual; o segundo, a disposição do Circulo 

Mágico, como quando todas se posicionam nos pontos cardeais com seus 

respectivos instrumentos; o terceiro, “invocações aos guardiões das direções e dos 

elementos correspondentes”; e quarto, “a invocação à Grande Mãe”, no filme 

substituída pela divindade fictícia.  

 

 

Figura 5 – Preparação e ritual de invocação 

 

 O filme chega ao desencadeamento final com o encontro de cada uma das 

personagens com as consequências da Lei Triplice. Sarah, em um encontro com 

Chris, sofre dele uma tentativa de estupro. Nancy então decide se vingar e em uma 

festa o atrai para o quarto. Nesta cena se revela um envolvimento passado entre os 

dois, mas quando ele a humilha e a acusa de ciúmes, Nancy protagoniza uma cena 

de poderio meninino quando diz: “Você nem existe para mim. Você não é nada. O 

único jeito que sabe tratar as mulheres é como se elas fossem lixo, mas você é o 

lixo e isso vai parar”. Chris então cai da janela, morre, e Sarah, assustada, se afasta 
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das demais. Ela lança sobre Nancy um feitiço de banimento16, pede para sair do 

Coven mas é ameaçada. Por fim, Nancy, Rochelle e Bonniese viram contra Sarah.  

No embate final entre todas as personagens, na mansão de Sarah agora 

tomada por cobras, ratos e insetos ilusionados por Nancy, Sarah ouve os 

ensinamentos de Lirio para que ela também “invoque o espírito”,  mas não com 

maldade como fez Nancy. E quando ela o faz, Bonnie e Rochelle se veem 

queimadas e sem cabelo e fogem dali. Sarah e Nancy então se enfrentam, mas sem 

varinhas, chapéu de bruxas ou efeitos saindo de seus dedos como nos filmes de 

fantasia. Quando Nancy enloquece pela própria magia, o único encantamento que 

resta Sarah fazer é proferir: “Eu te impeço a fazer o mal, Nancy, contra os outros e 

contra a si própria”.  

 

Conclusão 

Andrew (1989) diz que o cinema é uma arte que se coloca sempre ao lado do 

mundo, parecendo exatamente o mundo ainda que cinema. E é sob essa ótica que 

podemos dizer que Jovens Bruxas caminha ao lado da bruxaria, ainda que não seja 

uma representação exata dela mas traga na sua ficção, como pontuou o diretor e 

roteirista Andrew Fleming17, a responsabilidade em reproduzir a Wicca da forma 

mais fidedigna possível.  

Deste ponto em diante, o filme aprofunda no psicológico e social das 

personagens principais de forma a mostrar ao público que bruxas nada mais são do 

que pessoas humanas na complexidade de sua própria humanidade. Jovens Bruxas 

não é um documentário sobre bruxas ou a própria Wicca, mas como bem pontua a 

escritora DW McKinney (2018) em seu ensaio “Jovens Bruxas foi a raiz para o meu 

empoderamento na pré-adolescência”18, é um filme sobre meninas excluídas 

buscando o controle de suas próprias vidas e identidades.  

Sarah, que chega ao final da história como a única que ainda detém seus 

poderes por ter usado a magia apenas para o bem (em uma das claras colocações 

da bruxaria enquanto benevolência), mostra-se uma adolescente insegura, orfã de 

mãe, cuja dor que carrega em si a leva à tentativa de suicídio, realidade comum 

                                                 
16 Sarah recorta uma foto de Nancy e a encapa com fita branca pedindo que ela seja impedida de fazer o mal. 
17Página 24 deste trabalho. 
18 “The Craft was the root of my preteen empowerment”: https://hellogiggles.com/reviews-coverage/movies/the-

craft-root-of-my-preteen-empowerment/ (Acesso em 24/10/18) 

https://hellogiggles.com/reviews-coverage/movies/the-craft-root-of-my-preteen-empowerment/
https://hellogiggles.com/reviews-coverage/movies/the-craft-root-of-my-preteen-empowerment/
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entre adolescentes nos Estados Unidos19. Nancy, a antagonista, revela-se produto 

de seu meio: mais pobre do que as demais, convive com o alcoolísmo e a violência 

doméstica; a personagem encontra na bruxaria a sua válvula de escape. Bonnie, 

alvo de chacota entre os colegas pelas cicatrizes que tomam seu corpo, também 

simboliza os adolescentes vítimas de bullying. E a história de Rochelle pauta-se no 

racismo que ainda domina muitas culturas. Todas as quatro garotas são bruxas, mas 

não são más. Pelo contrário, somos levados a um grupo de bruxas que são 

representadas enquanto vítimas e que habitam um ambiente católico que não as 

acolhe. Do ponto de vista cultural qual fala Haussen (2008), essa nova perspectiva 

contribui muito para uma representação da religião que considere o contexto social 

de seu tempo, a modernidade.  

Turner (1997) diz que a nossa compreensão de mundo se constrói com as 

histórias as quais somos expostos, desde os mitos, os livros e as cantigas infantis. 

Dessa forma, contar uma história que constrói um novo olhar sobre a bruxa constrói 

também outra perspectiva de mundo para esse entendimento. “A narrativa pode ser 

descrita como uma forma de 'dar sentido' ao nosso mundo social e compartilhar esse 

'sentido' com os outros” (Turner, 1997, p. 73). Na perspectiva de espectador, 

McKinney (2018) comenta:  

 

Eu me sentia sozinha e lutando para encontrar o controle em um mundo 

que estava girando ao meu redor. Comecei a menstruar, meu corpo estava 

se expandindo e minhas amizades com garotos se tornaram estranhas. Eu 

também estava tentando entender minha identidade negra em uma cultura 

que nem sempre representava tudo de mim. Me conectei com o modo como 

Jovens Bruxas ilustrava as provocações da adolescência e as amizades 

femininas adolescentes. Eu adorei como o filme mostrava garotas 

ultrapassando os limites para atender seus desejos. Me conectei com as 

meninas em um nível individual. Cada uma delas representava uma parte 

de mim.20 

(MCKINNEY, 2018, https://goo.gl/oWWYWd, acesso em 23/10/18) 

 

Na contemporaneidade, nossa compreensão enquanto sociedade e a forma 

como comunicamos o mundo se dá por meio da imagem e do que por ela é 

                                                 
19Segundo Centros para Controle e Prevenção de Doenças, suicídio entre adolescentes aumentou 70% nos 

últimos 12 anos: https://www.theblaze.com/news/2018/03/20/teen-suicides-up-70-percent-over-a-decade 

(Acessado em 23/10/18) 
20Tradução livre. 
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representado, seja pela televisão, internet, telões nas grandes avenidas e também 

cinema (Haussen, 2008).Neste contexto, concluímos que Jovens Bruxas transfere 

para a imagem da ficção um compromisso com a realidade: inclui nas cenas de 

fantasia símbolos existentes na liturgia wiccana ao mesmo tempo que reconstrói o 

imaginário da bruxa a partir de personagens com profundo desmembramento nas 

questões políticas e sociais do cotidiano estadunidence.   
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