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We are the granddaughters of the witches that they didn’t 

get to burn. 

[…] 

We are the artists, the mothers and the poets 

So I know it’s no coincidence that spells are often written 

as rhymes 

So we’ve never ever, ever feared the dark 

And we shouldn’t start 

Cause that yin energy is part of our hearts 

We’re more than simply bitches that bleed 

And women that scream 

If they are the fire, then we are the fucking spark 

that starts …Life 

[...] 

I am the woman who houses love 

And channels that stuff we perceive as being from above. 

So I see that woman in you 

And that woman in me 

That woman who lives in we 

& We 

are the granddaughters 

of the witches 

that they didn’t get to burn. 

& It’s time we remember 

That they could never ever sever our connection 

to the cycles of the moon and the earth. 

(Najité Phoenix) 
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criticism and philosophy and science. By so doing you 

will certainly profit the art of fiction. For books have a 

way of influencing each other.  

(Virginia Woolf) 
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DE SALEM A EASTWICK: 

A FIGURA DA BRUXA NA REPRESENTAÇÃO DA PRESENÇA FEMININA 

 

AUTORA: Amanda Laís Jacobsen de Oliveira 

ORIENTADOR: Anselmo Peres Alós 

 

Esta pesquisa se originou de algumas angústias. Longe de resolvê-las, o trabalho talvez as tenha 

aumentado, ao menos agora consigo traçar e delinear o caminho delas. Há um ditado que diz 

que a ignorância é uma benção, pois quem não sabe, não sofre. A partir do meu trabalho afirmo 

consistentemente discordar dessa afirmação. Quem desconhece sofre também, só não sabe os 

motivos do sofrimento. Eu, prefiro conhecê-lo, para tentar desvendar e desmanchar suas tramas, 

pensando em tecer outras novas. Tecer porque é assim que se faz no texto, na narrativa, tecendo. 

Por séculos a cultura constitui e perpetua uma imagem estereotipada de mulher. Imagem que a 

coloca em um lugar atribuído pelo mundo patriarcal. Longe de apenas representar o existente 

no mundo referente, a representação participa também da criação deste mundo. A partir das 

representações nos identificamos e entendemos a nós e a sociedade na qual estamos inseridos. 

Diante isso, este trabalho investiga a relação entre a representação das personagens bruxas em 

duas narrativas, com as nossas compreensões do ser mulher ao longo da história e, 

principalmente, na contemporaneidade. É um trabalho de cunho literário, analisando o romance 

de John Updike, The Witches of Eastwick (1984), e o texto dramático de Arthur Miller, The 

Crucible (1953). As duas narrativas são aqui consideradas como artefatos culturais, ou artefatos 

narrativos, tendo como embasamento os fundamentos de narratologia, delineados por Mieke 

Bal. A análise é interdisciplinar, articulando leituras da história, crítica literária, narratologia e 

filosofia. A essência fundamental do trabalho, ou melhor, a estruturação Mãe da pesquisa, é a 

leitura de cunho feminista, diante de narrativas escritas por autores homens. Procurei apontar 

as maneiras como essas narrativas perpetuadas e reproduzidas trazem uma mulher objeto, sem 

espaço para ser sujeito de sua própria história. Quando o faz, é julgada, ao ponto de 

impossibilitar a sua identificação por parte das leitoras/res. Para pensar o exercício da leitura 

feminista, reflexões de Joan Scott, Judith Butler, Donna Haraway, Luce Irigaray, Thomas 

Laqueur, Teresa de Lauretis, Shulamith Firestone, Mary Daly, Jonathan Culler e Antoine 

Compagnon foram essenciais. Ademais, para observação atenta da figura da bruxa ao longo da 

história, o texto de Silvia Federici se tornou orientação para espinha dorsal do texto. Junto com 

os de Nubia Hanciau, Carlo Ginzburg e o Malleus Maleficarum. A primeira parte da tese é a 

leitura e articulação da teoria e crítica feministas, que orientaram a minha pesquisa em todos os 

sentidos; a fortuna crítica a fim de expor o trabalho da crítica ao ler as duas narrativas ficcionais; 

e considerações acerca da narratologia, que auxiliaram no olhar diante dos elementos narrativos 

principais para o estudo (personagem, narrador, focalização). A segunda e última parte, maior 

em extensão, compreende os três capítulos de análise que expõe a construção falocêntrica da 

bruxa e da mulher neste mundo feito por e para homens brancos. Seu foco é essencialmente 

direcionado à figura da bruxa, expressando a impossibilidade em separar a compreensão de 

mulher no nosso contexto social, histórico e cultural, dessa personagem sobrenatural tão 

instigante. 

 

 

Palavras-chave: Bruxa. Mulher. Feminismo. Salem. Eastwick. Representação. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

FROM SALEM TO EASTWICK:  

THE WITCH’S CHARACTER IN THE REPRESENTATION OF FEMALE 

PRESENCE 

 

AUTHOR: Amanda Laís Jacobsen de Oliveira 

ADVISOR: Anselmo Peres Alós 

 

This research has grown out of some anguishes. Far from solving them, this work maybe add 

some others. However, at least now I can trace and outline their path. There is a saying that tells 

us that ignorance is a blessing. From my research, I consistently state to disagree with this 

assertion. The one who does not know also suffers, only he/she does not know the reasons of 

his/her afflictions. I chose to know it in order to try to uncover and unmake its plot, thinking of 

weaving new ones. Weaving, because it is the way it is done in the text, in narrative. For 

centuries, the culture has constituted and perpetuated a stereotyped image of women. This 

image puts woman in a place assigned to her by the patriarchal world. Representation not only 

represents the existent in the referent world, it also creates this world. We identify and 

understand ourselves and the society in which we are integrated based on representations. 

Therefore, this work studies the relations among witches characters’ representations in two 

narratives, with our comprehensions of women through history and, mainly, in 

contemporaneity. It is a literary research analyzing John Updike’s novel, The Witches of 

Eastwick (1984), and Arthur Miller’s dramatic text, The Crucible (1953). Both narratives are 

here taken as cultural artefacts or narrative artefacts, having as basis narratology’s fundaments 

as expressed by Mieke Bal. It as an interdisciplinary analysis, coordinating history, literary 

criticism, narratology and philosophy readings. This work’s fundamental essence, or its Mother 

structure, is the feminist reading in front of narratives written by men authors. I have pointed 

out the ways in which these perpetuated and reproduced narratives bring a woman that is object, 

with no place to be subject of her own history. When she does it, she is judged in a way it makes 

impossible to readers to identify with her. To think of a feminist reading, considerations of Joan 

Scott, Judith Butler, Donna Haraway, Luce Irigaray, Thomas Laqueur, Teresa de Lauretis, 

Shulamith Firestone, Mary Daly, Jonathan Culler and Antoine Compagnon were essential. 

Furthermore, in order to comment on the witch’s figure through history Silvia Federici’s text 

became a direction to the structure of the text. With it are Nubia Hanciau and Carlo Ginzburg’s 

texts, as well as the Malleus Maleficarum. The first part of the thesis is the reading and 

connection of feminist theories and criticism that have oriented my research all the way; the 

compendium of critical readings of both narratives; and considerations about narratology that 

have helped while looking at the narrative elements to the study (character, narrator, focalizer). 

The second and last part (bigger in its extension) has three chapters of analysis that display the 

phallocentric construction of the witch and of woman in this world made by and to white men. 

In these chapters the focus is the witch’s figure, expressing the impossibility in setting apart the 

comprehension of the woman in our social, historical and cultural context, from this so 

instigating supernatural figure. 

 

 

Keywords: Woman. Witch. Feminism. Salem. Eastwick. Representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

When […] one reads of a witch being ducked, of a woman possessed by devils, of a wise 

woman selling herbs, or even of a very remarkable man who had a mother, then I think we 

are on the track of a lost novelist, a suppressed poet, of some mute and inglorious Jane 

Austen, some Emily Brontë who dashed her brains out on the moor or mopped and mowed 

about the highways crazed with the torture that her gift had put her to. 

(Virginia Woolf). 

 

Desde pequena tive interesse acentuado em personagens femininas. Naquela época, elas 

não provinham de romances, é claro. A maioria vinha de histórias infantis. Tive o privilégio de 

ter uma mãe que ajudava a proporcionar histórias variadas – acho que na intenção de que elas 

estimulassem minha criatividade. Meus privilégios também se demarcam: sou branca, nascida 

em uma família que se tornou de classe média, e isso possibilitou que minha mãe, ainda que 

não pudesse comprar fitas cassete com filmes, pudesse incentivar meu pai a copiá-los de 

conhecidos. Isso fez com que eu tivesse acesso a muitas das histórias infantis, principalmente 

aquelas da Disney, bastante populares na época. 

Assistia à Cinderela e Branca de Neve repetidamente. Mas me encantava mais ainda o 

Rei Leão. E as personagens favoritas? Nala, a amiga e pretendente de Simba, e a mãe do 

protagonista, Sarabi, que resiste e mantém unidas as fêmeas da alcateia, mesmo em tempos 

difíceis. Dessas histórias infantis que conheci nos filmes, minha favorita sempre foi Alice no 

País das Maravilhas; acredito que porque a curiosidade dela sempre superou o receio, e as 

coisas fora do comum (ou ‘fora da curva’) pareciam, de algum modo, naturais para ela. Uma 

personagem feminina que não parecia apostar sua felicidade em outra pessoa (é claro, eu não 

percebia tudo isso na época). 

Além dos filmes, surgiram os livros infantis e os gibis. No início, minha mãe ajudava-

me com eles, mas depois passei a manuseá-los sozinha. Entre esses, minha história favorita era 

A vendedora de fósforos, de Hans Christian Andersen. Havia uma edição, emprestada, da qual 

os detalhes permanecem na minha memória até hoje. Foi engraçado, anos mais tarde, 

redescobrir essa história em uma disciplina de Literatura Infantil na graduação. Minha mãe 

questionou-me se não se tratava de uma história demasiada triste para crianças. Eu, por outro 

lado, lembro da menina e da tristeza contida na história tocando-me profundamente, de uma 

maneira única, na qual pude me colocar no lugar daquela personagem que tanto me encantou. 

Não posso deixar de citar o que talvez não tenha relação direta com a literatura, mas que 

tem relação estreita com as narrativas e com a ficção, com toda certeza. Eventualmente, nesse 

meio caminho, surgiram os videogames. A maioria dos quais eu só tinha acesso na casa dos 
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primos e primas. Frustrava-me a falta de opções por personagens mulheres nesses, e quando 

via uma me agarrava a ela como nunca. Lembro de ser questionada do porquê das minhas 

opções por elas, e de não saber direito como responder a essa pergunta. Hoje, em retrocesso, 

percebo que os meninos não passam por esse mesmo questionamento. 

Conforme cresci, essa predileção se manteve. Com o tempo, percebo às vezes que me 

repreendia por tender automaticamente para qualquer personagem feminina, sem sequer saber 

por que eu as escolhia. Censurava-me por optar por uma personagem “apenas|” por ser mulher 

(lembro também, às vezes, de ser censurada por outros ao meu redor). Demorou alguns vinte e 

tantos anos para perceber que a minha escolha tinha relação com identificação e que, além disso, 

a opção “automática” pela personagem feminina só se tornava automática porque não havia 

várias (quem dirá duas) opções de mulheres disponíveis para minha escolha ficcional. Entre as 

personagens masculinas há uma ampla variedade de opções. Para as mulheres, restam as 

exceções. 

Naquela época eu sequer sabia o que a palavra feminismo representava. Cresci em uma 

família que, quando via notícias de abusos contra mulheres ou meninas comentava (em alguma 

parte ainda comenta): “e por que ela estava com aquela roupa?”; demorei alguns anos para 

perceber que eu também repetia esse julgamento distorcido. Minha mãe sempre teve o próprio 

emprego e o próprio salário. Hoje sei o quanto isso, em combinação com o restante do 

comportamento dela diante da família, do marido e da vida, me ensinou enquanto pessoa. 

Crescer em uma cidade pequena (com cerca de 18.000 habitantes, localizada no Paraná, 

na divisa com o estado de Santa Catarina), traz também suas peculiaridades para a compreensão 

de mundo. Nesse contexto, as pessoas tendem a ser resistentes às ideias que lhes tiram da zona 

de conforto. As coisas parecem, em certo sentido, paradas no tempo e no lugar. As pessoas se 

tornam mais resistentes aos aprendizados de mudança, às escolhas alternativas, aos modos de 

vida e comportamento ao qual não estão acostumadas, porque demasiadamente incorporadas 

porque aquele modus operandi que lhes parece o único e, portanto, correto. Não há aqui 

necessidade de destrinchar mais essas características. Talvez apenas uma lembrança de Carlos 

Drummond de Andrade evoque as sensações suficientes, pois que “Um homem vai devagar. / 

Um cachorro vai devagar. / Um burro vai devagar. / Devagar... as janelas olham. / Eta vida 

besta, meu Deus”. 

Não se enganem, essas palavras não soam apenas como crítica ou reclamação. Pelo 

contrário. A cidade onde nasci e cresci me tornou também quem sou hoje. Talvez, não fosse a 

necessidade de sair desse círculo fechado, eu não teria tido a oportunidade de perceber a 

mudança de tantos paradigmas e o desconcerto diante de tantos lugares comuns. Morando ali, 
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eu pude almejar o ensino médio técnico em uma universidade federal tecnológica em uma 

cidade vizinha. Lembro que adentrar a universidade, ainda tão nova e de forma restrita, foi um 

momento incrível para mim. Eu não sabia ao certo o que eu queria estudar, mas sabia que o 

ambiente universitário era incrível e me estimulava de muitas maneiras. 

Foi na mesma universidade, principalmente porque pública, na qual decidi cursar a 

Licenciatura em Letras. Não posso reclamar de passar fome e necessidade, mas tínhamos nossas 

restrições financeiras. No início, em épocas de vestibular, tentei áreas diferentes, sem saber o 

que escolher. O único curso que eu realmente queria cursar era cinema, no entanto, para isso, 

precisaria de auxílio financeiro da família, e meu pai, diante da inconstância de tal área, negou-

se a participar. Sendo assim, optei por um curso de área afim, que me atraía pelo gosto nas 

línguas e pela literatura. Mal eu descobri mais tarde as infinitas oportunidades interdisciplinares 

pelas quais me encantam as letras. 

Hoje sei que o ensino superior em uma universidade pública não me ofereceu apenas o 

título de graduação. Ofereceu-me também a oportunidade de ver o mundo através de lentes 

antes inalcançáveis. Deu-me o espaço para produzir vazios a serem preenchidos (e esvaziados) 

em processo constante, com a desconcertante sensação de estar sempre fora do lugar, todavia 

em busca constante de outro. E isso, com certeza, (penso eu) é melhor do que se encontrar em 

lugar (ilusoriamente) estável infinitamente. Frequentar a universidade e ali trocar experiências 

me ensinou o método científico e alguns métodos de aprendizado humano. Estimulou-me a 

frequentar bibliotecas cada vez mais fascinantes e a tentar pensar colocando-me no lugar do 

outro. E a universidade pública fez-me refletir o porquê de meu pai, antes de classe baixa, agora 

de classe média, não compreender alguns perspectivas político-sociais que nos inquietam. É 

como se tudo isso tivesse me sacudido e, ainda que tenha tentado parar, o movimento nunca 

mais cessou. E se cessa, é daí é que se origina estranheza. 

Foi na universidade e na graduação que me apaixonei pela pesquisa. A pesquisa me 

interessa e me impulsiona de um modo que poucas coisas fazem. Descobrir algo novo e ou 

(re)descobrir e (re)inventar a mim mesma através de novos olhares é um exercício cansativo, 

esgotante, desconcertante: recompensador. Dessa paixão não posso dizer que herdei de 

nenhuma parte genética. Meus pais tiveram acesso a curso de graduação e pós-graduação latu 

sensu. Não obstante, essa vontade de estar sempre associada à universidade, segundo eles 

mesmos, enquanto fazem brincadeiras com meus interesses, nenhum tem. Logo, sou a primeira 

da minha família a adentrar a pós-graduação strictu sensu, graças às políticas de investimento 

na universidade pública e à posição de bolsista financiada pela Capes, sem as quais 

definitivamente não conseguiria adentrar o doutorado, e sequer o mestrado. 
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A universidade continuou a me impulsionar em um gosto antigo de conhecer outros 

lugares e, assim, iniciei o mestrado em Literatura na Universidade Federal de Santa Maria. 

Nesse percurso temporal (e espacial), uma coisa se manteve: o gosto por aquelas personagens 

ditas femininas. Lia os livros canônicos, clássicos, não clássicos, contemporâneos, sempre em 

busca dessas personagens que me cativavam. Muitas vezes, é claro, não as encontrando. Reitero 

aqui meu interesse por essas personagens, também como via de explicar que esse termo, 

“feminino”, aparece no meu texto possivelmente como resquício dessas personagens de figura 

associada ao que conhecemos, no senso comum, como mulher. Feminino da forma na qual eu 

e outras mulheres-meninas-senhoritas-senhoras fomos levadas a entender que seria ser uma 

mulher. Portanto, quando me refiro a esse termo o faço somente para diferenciar, como o 

fazemos comumente, em relação ao masculino; não necessariamente “homens” e “mulheres”, 

mas o que se conhece no mundo como masculinidade e feminilidade. Sei que isso revela parte 

da nossa compreensão binária de mundo, a qual não gostaria de repetir. Entretanto, não vejo 

vias de expressão diferente desde que até então, foi assim que concebemos nossa existência. Se 

quero me fazer significar nesse mundo referente, devo também usar suas próprias referências 

(mesmo no intento de desestruturá-las). Não obstante, quando uso o feminino, ou mulher, 

gostaria de esclarecer, falo de uma identidade na qual se sentem incluídas todas as pessoas que 

se reconhecem com o ser mulher, se sentem incluídas na tal feminilidade. Feminino é, então, 

nesse trabalho, aquilo que se entende, comumente, pela utilização corriqueira do termo. 

Não me iludo, todavia, atraíam-me (aparentemente sem explicação) essas personas 

femininas, porém continuava eu sem ter noção específica do que era o feminismo e sem ter 

conhecimento concreto dos movimentos das minorias sociais. Sei apenas já do impulso (desde 

pequena) para a revolta diante daquilo que considerava injusto, queria pensar nos demais e 

poder compreendê-los de alguma forma, queria poder defender algo do qual ainda não fazia 

sentido completo. 

Acreditei sempre que professores têm algum ímpeto em agir social, cultural e/ou 

historicamente; em palavras mais populares, professores teriam alguma vontade de “mudar o 

mundo”. Acreditava também que adentrei no contexto da pesquisa em Letras em função da 

minha atração por línguas e literaturas. No entanto, hoje reconheço que, talvez, parte do motivo 

tenha sido porque eu também, assim como outros professores, procurava a minha parcela de 

força para mover ao menos uma das peças da “máquina de mudar o mundo”. Todavia, o tempo 

transcorre e, às vezes, não encontramos tão rapidamente como gostaríamos a tal da peça que 

nos é destinada. Mesmo assim, mantive-me procurando, de modo que encontrei ao menos uma 

fagulha disso ao longo do mestrado. Ocorre que, agora eu sei, não existe fórmula mágica para 
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compreender e circunscrever toda nossa determinação. Portanto, percebi, o encontro da fagulha, 

na realidade, foi um reencontro. 

Não é novo para mim o interesse pelas narrativas e pelos mundos inventados, 

principalmente aqueles que se dissociam do nosso mundo cotidiano por elementos fantasiosos, 

inusitados, mágicos ou insólitos. Aquela denominada literatura do insólito ou ficção 

especulativa é, com certeza, um dos caminhos de entrada para várias de minhas atividades, tanto 

pessoais quanto profissionais. Dentre seus vários elementos, algumas figuras específicas 

sempre captaram mais a minha atenção e instigaram mais a minha inquietude mental produtiva 

(entre elas, óbvio, as femininas). Ainda assim, caso alguém pudesse viajar no tempo para me 

falar (anos atrás) que eu estaria no doutorado em Letras-Literatura investigando a representação 

da figura das bruxas, tenho certeza, a surpresa e incredulidade não me seriam pequenas. 

Impossível mapear exatamente desde quando bruxas e feiticeiras atraem meu interesse 

e minha imaginação. Sei apenas que, por algum motivo, tive que deixar esmaecer esse interesse 

por algum tempo. Felizmente, ele retornou com uma força renovada, investida de todo o tempo 

em que passou adormecido – quase como se ressurgisse cobrando o período de inércia, tal qual 

lagarta tornada crisálida, da qual emerge inquieta mariposa. Mais do que isso, o fascínio 

regressou em um novo contexto, no qual ganhou novos sentidos, cada vez mais coerentes. 

A disciplina “Desdobramentos interdisciplinares da(s) teoria(s) feminista(s)”, cursada 

ainda no Mestrado, forneceu-me o espaço-tempo e a inquietação necessários para que bruxas, 

feiticeiras, sacerdotisas, figuras femininas míticas e mitológicas, antes quiescentes, voltassem 

a povoar minha mente com furor até então desconhecido. Todas essas “aparições” vinham 

acompanhadas de pedidos, súplicas e manifestações que passaram a se aglomerar em um 

amontoado de vozes. Vozes que se libertaram, na minha mente, diante das novas perspectivas 

apresentadas por um mundo novo, provindo das leituras e discussões das teorias feministas.1 

A partir do momento no qual essas vozes se libertaram, essas figuras femininas 

passaram a se expressar de forma a exigir de mim alguma resposta. Por essa perspectiva, é 

importante acrescentar que, longe de acreditar que eu pudesse falar por elas (e por todas as 

inúmeras mulheres por elas representadas), falo antes em nome da inquietação despertada por 

elas em mim; essa ansiedade que, em algum sentido, obriga-me a expressar-me e a posicionar-

me, e é essa uma das minhas motivações. Acredito na legitimidade do modo pelo qual suas 

representações despertaram a necessidade de sua convocação e investigação. A necessidade da 

                                                 
1 Nesse contexto, devo mencionar, nada faria mais sentido que ter como orientador aquele que me apresentou a 

esse outro mundo (e, como consequência, a um novo eu), o professor Anselmo, ministrante da disciplina à qual 

me referi neste parágrafo. 



17 

 

perquirição atenta e minuciosa para revelar e reconhecer que, na maioria das vezes, elas (nós) 

não tiveram voz, ainda que para contar sua própria história. 

Aquela leitora que devorava vorazmente a ficção especulativa passou a necessitar de 

algo mais. Foi no estalo provocado pelos nomes femininos das mitologias tão interessantes a 

mim por tanto tempo que percebi as personagens mulheres dessas tradições mitológicas 

(principalmente as greco-romanas, mais acessíveis a mim) sobrevivendo apenas nas periferias 

das narrativas de personagens “maiores”, “centrais”: homens. A fagulha se reacendeu, e foi 

impossível refreá-la. Ela passou a se espalhar e ramificar, agarrando-se a qualquer sinal vital. 

Convocou elos antigos, há tempos adormecidos, outros à espera de um sopro de vida e outros 

novos ainda a se formar. Criou conexões antes impossíveis, e lançou em mim uma nova 

obsessão. Tudo passou a fazer sentido. Ou melhor, tudo com o que me deparei passou a 

desfazer-se em sentido, provocando em mim aquele ímpeto antigo da inquietação, da 

resistência, que já havia sido despertado em partes na compreensão das lutas das minorias, ainda 

na graduação. Conheci o feminismo! (Surpresa, já era existente em mim). A ficção especulativa 

deixou de ser suficiente na minha leitura, passei a buscar algo mais, passei a querer saber 

daquilo que realmente importava para a fagulha irrefreável, passei a me entediar com a leitura 

que não se quer tendenciosa, política, social e culturalmente posicionada, ideológica. A bruxa, 

então, é um elo entre os dois mundos (no final das contas, nem distantes), da literatura do 

insólito com as discussões de cunho político e social. 

Independentemente de suas várias e diversificadas denominações, a magia aparece nas 

narrativas humanas desde tempos remotos. Algumas vezes relacionada à natureza, como 

expressão de religiões consideradas pagãs, outras em relação aos pactos com a figura 

demoníaca; o fato é que, mesmo na Bíblia, expressões “sobrenaturais” podem ser encontradas 

– o que as diferencia é a perspectiva que as interpreta e as narra. Lembremos da mitologia greco-

romana (com suas Medeias, Circes e Hécates), ou as bruxas-madrastas/bruxas-mães de “Branca 

de Neve”, “Cinderela”, e tantos outros contos de fadas. Macbeth (1623)2, de Shakespeare, tem 

três irmãs bruxas que possuem papel semelhante ao das Parcas do Destino da mitologia grega. 

Nos romances medievais de cavalaria, encontramos algumas figuras que agora 

pertencem ao imaginário coletivo, como Morgana3 e Merlim. Entre as várias obras que 

                                                 
2 Há controvérsias a respeito da data de escrita dessa peça de Shakespeare (assim como de outras do autor). A data 

aqui utilizada é a mencionada por Barbara Heliodora, na introdução comentada da edição por ela traduzida para a 

Editora Abril, ao afirmar que “Macbeth tem como único texto substantivo o primeiro folio de 1623” (2010, p. 433). 

Sendo essa edição a qual consultei, as menções ao livro neste trabalho serão assim referenciadas. 
3 Tenho consciência de que a personagem Morgana, Morgana le Fay, ou Fada Morgana é, em essência, associada 

à figura e ao mundo das fadas (e não das bruxas), relacionada a uma tradição celta. Não obstante, a personagem 

tem muitas vezes uma caracterização que se associa bastante às figuras das feiticeiras, na utilização de feitiços e 
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compreendem essas personagens estão Le Morte d’Arthur (1485)4 [A morte de Artur], de Sir 

Thomas Mallory, escrito ainda no século XV, e The Story of King Arthur and his Knights 

(1903)5 [Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda], de Howard Pyle, já do século XX – 

ambas fazendo parte do que se conhece hoje como ciclo arturiano6. Em uma releitura bastante 

recente, com focalização nas personagens femininas, está The Mists of Avalon (1982)7 [As 

Brumas de Avalon], de Marion Zimmer Bradley. Há ainda outras obras contemporâneas que 

abordam perspectivas diferenciadas ao dar a voz a outras bruxas, antes excluídas do discurso 

principal, como o texto de Maryse Condé, Eu, Tituba, feiticeira... negra de Salem (1997). 

A histórias infantis e infanto-juvenis tem uma atração especial pelas bruxas. Em The 

Witches [As Bruxas] (1983), Roald Dahl expressa os medos de crianças diante dessas figuras 

sobrenaturais. Um estrutura narrativa que brinca com o humor de uma forma leve e divertida, 

ainda que perpetue alguns estereótipos. O enredo foi adaptado para o cinema com o título de 

Convenção das bruxas (1990)8 na versão brasileira, e ganhará uma nova versão a ser lançada 

neste ano, 2020. Neil Gaiman toma de uma figura feminina assustadora, em paralelo com a 

figura maternal (talvez em eco de um conto de fadas) em Coraline (2002). Com direito à um 

gato preto e outros animais, como uma comunidade de ratinhos circenses, Coraline consegue 

articular uma história infantil em um ambiente sombrio de forma bela e singular, tornando a 

narrativa instigante, assustadora e cativante. Em uma narrativa mais antiga e já tornada clássica, 

L Frank Baum traz uma mescla de magos, bruxas boas e bruxas más em The Wonderful Wizard 

of Oz [O Maravilhoso Mágico de Oz] (1900). Até mesmo sua jovem heroína, Dorothy, torna-

se algo mágica, conseguindo destruir uma bruxa em um acidente, apenas com água. 

Não só crianças e jovens são atraídos por bruxas. Gregory Maguire tomou da 

personagem de Oz, a bruxa má do oeste, em Wicked (1995), para que essa tivesse a chance de 

ter sua história contada. Em sua releitura do mundo de Oz, observamos as personagens em uma 

                                                 
sortilégios, e na sua relação com os elementos da natureza. Possivelmente essa mescla de compreensão se deve ao 

modo com as fadas eram consideradas nas histórias de Contos de Fadas, bem diferentes do que as costumamos 

conhecer hoje, como seres pequeninos e essencialmente bondosos (sobre isso, consultar “Tree and leaf” (1966), 

de J. R. R. Tolkien). Aqui na tese, considero a personagem Morgana principalmente em sua retomada em narrativas 

do século XIX e XX, onde é vista como sacerdotisa. 
4 1485 é a data registrada do texto original. A versão traduzida à qual tive acesso é de 1987. 
5 1903 é a data da primeira publicação. A versão à qual tive acesso é de 2016. 
6 O ciclo arturiano é o nome pelo qual se designa um conjunto de obras (de nacionalidade e autores distintos), 

principalmente literárias, de longa tradição. Sua temática é medieval e convoca o que se conhece como “Matéria 

da Bretanha”, com fundamento nas origens da Grã Bretanha. Nesse sentido, os enredos normalmente têm motivos 

religiosos na relação com antigas crenças praticadas na região, tais como aquelas dos povos celtas. As histórias se 

desenvolvem em torno do reinado de Artur, em Camelot, e a busca do Santo Graal por seus cavaleiros da távola 

redonda. Entre as personagens recorrentes das tramas narrativas do ciclo arturiano estão: Rei Artur, Sir Lancelot, 

Guinevere (a esposa de Artur), e, com variações em sua participação, Morgana e Merlim.  
7 1982 é a data da primeira publicação, a edição a qual tive acesso é de 1987. 
8 Direção de Nicolas Roeg. Distribuído pela Warner Home Video. 91 min. col. 
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lógica complexa, na qual o caráter de cada uma não se baseia em uma estrutura binária simplista 

de bem e mal. Elfaba, the Wicked Witch, afinal tinha suas próprias motivações, sua própria 

identidade, e não agia apenas para fazer o mal em Oz. A história se tornou demasiadamente 

conhecida a partir de sua adaptação para um musical da Broadway, em cartaz desde então, com 

título homônimo. 

Na literatura brasileira, dentre outras narrativas, Emília Freitas cria, em contexto 

brasileiro, uma ilha habitada apenas por mulheres e protegida por uma personagem mulher algo 

bruxa, algo rainha. Protetora dos necessitados, A Rainha do Ignoto (1899) se torna quase uma 

rainha das amazonas. Na contemporaneidade, Carol Chiovatto insere sua bruxa de nome 

profético, Ísis, na movimentada São Paulo, em Porém Bruxa (2019). Conhecendo seus poderes, 

feitiços e amuletos, Ísis é vinculada a uma organização maior, e é uma agente servindo para a 

proteção dos dois mundos. Provavelmente um dos pontos fortes de sua narrativa é articular o 

sincretismo religioso, envolvendo a variedade de crenças encontradas no Brasil. 

De forma semelhante, ao cinema e à TV interessam essas figuras mágicas. Sabrina 

Spellman é um nome lembrado com frequência quando se fala em bruxas. Originada de 

quadrinhos da Archie Comics, a personagem ficou primeiro conhecida pela sitcom norte-

americana, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira9 (1996-2003), de bastante circulação no Brasil, no 

início dos anos 2000. Com uma contextualização leve, a narrativa acompanha o dia a dia da 

bruxa adolescente, descobrindo seus poderes enquanto tenta conviver com humanos “comuns”. 

De teor mais sombrio e com vínculo à figura do diabo, incluindo discussões relativas às 

problemáticas femininas, ao expor a submissão da mulher à seita de Satã, encontramos [O 

Mundo Sombrio de Sabrina10 (2018-atual). A série consegue abordar temáticas interessantes 

em um enredo adolescente, com maior presença dos elementos que relembram os quadrinhos. 

Além da problemática feminista e de gênero, envolve a discussão do conflito entre crenças 

religiosas e raças e comunidades distintas.  

A Bruxa (2016)11, é um filme ambientado na Nova Inglaterra, de 1630. Em um local 

retirado, uma família religiosa se vê amedrontada com manifestações misteriosas que parecem 

se originar na floresta aos arredores de sua propriedade. Com elementos clássicos da bruxaria 

norte-americana bem articulados entre si, a narrativa traz uma crítica nada óbvia do estereótipo 

criado em torno da criação das mulheres. Jovens Bruxas (1996)12, por outro lado, é 

                                                 
9 Sabrina, the Teenage Witch. Produzido pela canal ABC. Estados Unidos.  
10 Chilling Adventures of Sabrina. Produzido pela Netflix. Estados Unidos 
11 The Witch: a New-England Folktale. Produzido pela Parts and Labor. Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. 

92 min. color.  
12 The Craft. Produzido pela Columbia Pictures. Estados Unidos. 101 min. color. 
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contextualizado na contemporaneidade em Los Angeles, onde jovens alunas de um colégio 

local descobrem a potencialização de seus poderes ao realizarem magia em conjunto. 

Abracadabra (1993)13 conta a história de três bruxas do século XVII que chegam ao século 

XX, por uma invocação no Dia das Bruxas. De temática infanto-juvenil, o filme traz as crianças 

como protagonistas e heroínas de seu enredo. Igualmente com temática mais leve e com mescla 

de comédia, está Elvira, a Rainha das Trevas (1988)14, uma apresentadora que herda uma 

mansão de sua tia, Morgana, em Massachusetts (o nome e o local não são coincidência). 

Ademais, há ainda os filmes inspirados e/ou baseados em narrativas literárias, tais como a 

franquia Harry Potter (2001-2011)15, As Crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-

roupa (2005)16 e Stardust: o Mistério da Estrela (2007)17. E esses são apenas alguns dos vários 

filmes onde a bruxa aparece como elemento chave para o desenvolvimento do enredo. 

Nos últimos anos, o interesse pela bruxaria [witchcraft, no termo utilizado 

internacionalmente] segue aumentando – vide-se a expansão dos estudos a seu respeito. Na 

University of Pennsylvania [Universidade da Pensilvânia], por exemplo, os acadêmicos podem 

cursar “Witchcraft and Possession” [“Bruxaria e possessão”] (2016)18, e investigar as origens 

dessa prática e a importância da contextualização histórica da caça às bruxas – a disciplina faz 

parte dos núcleos de antropologia, história e estudos feministas, de gênero e sexualidade. Na 

Moorpark College, na Califórnia, encontram-se classes de “The Anthropology of Magic, 

Witchcraft and Religion” [“Antropologia da Magia, Bruxaria e Religião”] (2016)19, nas quais 

são discutidas as maneiras como a sociedade lida com o sobrenatural e a relação entre ciência 

e religião. 

É interessante notar como o tema se encontra em histórias variadas, que se distribuem 

ao longo de um intervalo temporal e espacial bastante extenso – há resquícios de bruxaria desde 

o antigo Egito até a moderna sociedade estadunidense, por exemplo. E um elemento é recorrente 

                                                 
13 Hocus Pocus. Produzido pela Arcadia Motion Pictures. Espanha, França, Bélgica. 96 min. color. 
14 Elvira: Mistress of the Dark. Produzido pela NBC Production. Estados Unidos. 96 min. color. 
15 Harry Potter and the Philosopher Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), Harry Potter 

and the Prisoner of Azkaban (2004), Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), Harry Potter and the Order of 

the Phoenix (2007), Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009), Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 

1 (2010), Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011). Produzidos pela Warner Bros. Reino Unido, 

Estados Unidos. 
16 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Produzido Pela Walt Disney. Estados Unidos, 

Reino Unido. 143 min. color. 
17 Stardust. Produzido pela Paramount Pictures. Reino Unido, Estados Unidos. 127 min. color. 
18 As informações a respeito da disciplina oferecida foram retiradas da página online da Moorpark College, na 

seção dos estudos de Antropologia. Disponível em: 

http://sunny.moorparkcollege.edu/~jbaker/anthro/classes.html. Acesso em: 10 de outubro de 2016. 
19 As informações a respeito da disciplina oferecida foram retiradas da página online da University of 

Pennsylvania, na seção de Gênero, Sexualidade e Estudos Femininos. Disponível em: 

https://www.sas.upenn.edu/gsws/pc/course/2016C/GSWS119. Acesso em: 15 de outubro de 2016. 

http://sunny.moorparkcollege.edu/~jbaker/anthro/classes.html
https://www.sas.upenn.edu/gsws/pc/course/2016C/GSWS119
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nesses indícios: o papel da figura feminina. A mulher é constantemente acusada por seu suposto 

vínculo com o sobrenatural. Seja por despertar o desejo do sexo masculino, ou por sua 

personalidade dita mais suscetível às histerias provocadas pela figura de Satã, sua habilidade 

em identificar remédios e soluções práticas provenientes da natureza logo podem ser 

relacionadas a uma relação íntima com o demônio. Algumas narrativas literárias e fílmicas com 

essa temática podem exemplificar essa percepção. Dessa forma, podemos observar essas 

produções da literatura e do cinema a fim de identificar, por meio das representações, os 

significados dessa constante repressão social das mulheres em um contexto falocêntrico 

Em seu livro A feiticeira no imaginário ficcional das Américas (2004), Nubia Hanciau 

distingue e discorre acerca dos termos que serviram para denominar a prática da magia e/ou 

feitiçaria ao longo do tempo, nas principais línguas de nações europeias (foco geográfico de 

desenvolvimento e disseminação da prática). Em português, o termo feitiçaria se relacionaria à 

prática da magia simples e sábia (pela qual se interessaram inclusive os neoplatônicos), 

enquanto bruxaria seria a prática satânica, associada às heresias maniqueístas. Nesse sentido, 

feiticeira convocaria a imagem da mulher sábia, iniciada em uma arte superior, ao passo que 

bruxa, relembraria a figura inferior, com laços demoníacos e aspectos desagradáveis (talvez a 

esse princípio se deva a utilização mais corriqueira da palavra feiticeiro, e não bruxo). Não 

obstante, na história de caça às bruxas, todavia, os perseguidores e inquisidores não fizeram 

distinção específica entre os vários tipos de feitiçaria, ou dentre bruxa e feiticeira. É possível 

observar os dois termos como seres igualmente condenáveis no Malleus Maleficarum 

(KRAMER e SPRENGER, 2016). 

De qualquer maneira, na ocasião desta pesquisa evidenciarei a minha escolha pelo termo 

bruxa. Tenho consciência que o termo feiticeira é comumente associado à ideia adulta dessa 

figura sobrenatural, enquanto bruxa é relacionado às histórias infantis. Lembro, também, a 

palavra mais recorrente e generalizada em inglês, língua na qual os principais artefatos 

narrativos lidos nesta pesquisa foram originalmente produzidos, é witch. E a tradução mais 

recorrente de witch, em português, é bruxa (sendo feiticeira usada alternadamente, mas de 

forma exclusiva no caso de sorceress). Dessa forma, diante dos títulos dos artefatos narrativos 

perpassados pela tese, acredito também fazer mais sentido essa opção. Não obstante, a tendência 

pessoal nessa escolha se dá, em essência, precisa e acentuadamente, por conta da carga 

tradicionalmente negativa associada a essa palavra, especialmente no português. Para evocá-la, 

recordo a alcunha comum destinada àquelas mulheres desagradáveis aos olhos dos demais. 

Provavelmente por evocar o mistério, a ficção tantas vezes apossou-se da bruxaria para 

seus enredos. Além disso, como os textos e focalizações são provenientes de diferentes épocas 
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e locais, a observação das narrativas permite a interpretação de variados contextos sociais de 

percepção a respeito da figura da bruxa. É fato que, mesmo com o passar das décadas, a 

incompreensão em torno dos assuntos ditos femininos acaba sendo automaticamente associada 

aos mistérios da bruxaria. Por isso, aquelas mulheres que representam ou expressam algum 

desvio à norma social vigente são suscetíveis de serem consideradas, aos olhos dos demais, 

bruxas. 

Entre outras obras literárias, destaco aqui o texto dramático de Arthur Miller, The 

Crucible [As bruxas de Salem], e o romance de John Updike, The Witches of Eastwick [As 

bruxas de Eastwick]. Escrita em 195320, a peça teatral de Miller baseia-se nos eventos ocorridos 

no vilarejo de Salem, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. O autor retrata a 

perseguição às aparentes bruxas, que despertou uma acusação desenfreada, acarretando na 

execução de um número considerável de habitantes (principalmente mulheres), na década de 

1690. Já o texto de Updike, de 198421, muda o cenário frequente dos contextos da bruxaria, 

tirando-o dos locais sombrios e colocando-o em uma cidade moderna: Eastwick. Ali 

descobrimos três mulheres, viúvas-separadas-abandonadas e bruxas, que poderiam passar 

despercebidas em meio à multidão, mas se veem no centro de uma situação considerada um 

escândalo pela comunidade.22 

Considerar esses dois artefatos narrativos em um mesmo panorama pode revelar como 

as diferentes perspectivas da então denominada bruxaria altera-se ao longo dos anos. Essas 

obras trazem em si não apenas os significados representados pelos contextos sociais que 

retratam, mas também daqueles nas quais foram produzidas (e recebidas). Sendo assim, 

despertaram-me algumas questões que podem indicar o princípio do estudo: como o papel da 

bruxa é percebido no contexto ficcional de cada narrativa? Como as estruturas narrativas 

representam essa figura em seus textos? Como a presença da mulher desperta a desconfiança a 

                                                 
20 A edição em inglês utilizada por mim foi publicada pela editora Penguin, no selo Penguin Classics, em 2003. 

Por isso, as demais menções ao texto priorizarão essa edição, no título original, uma vez que são os originais que 

provocaram a minha leitura (não suas traduções). Além disso, há em algumas passagens alteração 

significáveldecorrente da versão traduzida, como comentei ao longo da análise em algumas notas de rodapé. 

A edição brasileira consultada foi traduzida por José Rubens Siqueira e publicada pela Companhia das Letras, em 

2009 (em um volume com outras peças de Arthur Miller); todas as passagens traduzidas serão referenciadas com 

base nessa edição. 
21 A edição em inglês utilizada por mim foi publicada pela editora Random House, em 2012, no selo Random 

House Trade Paperback. Por isso, as demais menções ao texto terão referência com base nessa edição. A edição 

brasileira consultada foi traduzida por Fernanda Abreu e publicada pela Companhia das Letras, em 2010, no selo 

Companhia de Bolso; todas as passagens traduzidas serão referenciadas com base nessa edição. 
22 Esses dois textos literários foram adaptados para a mídia cinematográfica, com títulos homônimos (inclusive 

nas traduções brasileiras). O primeiro foi lançado como filme em 1996, dirigido por Nicholas Hytner, com roteiro 

adaptado pelo próprio Arthur Miller; o segundo trata-se de um longa-metragem de 1987, dirigido por George 

Miller. Informações sobre os filmes podem ser encontrdas na lista de referências. 
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respeito do mistério envolvido na bruxaria? Como, através das relações entre os elementos da 

estrutura narrativa, podemos perceber e interpretar a persona feminina em sua posição social 

marginalizada? Quais são os elos intertextuais entre as obras mencionadas, e como eles 

acrescentam significados a essas discussões? E, essencialmente, quais as implicações 

provocadas por uma perspectiva feminista ao considerar obras produzidas por homens? 

Os questionamentos acima delimitados relacionam-se também àquelas primeiras 

manifestações despertadas pelo emaranhado de vozes ansiosas das figuras femininas. São 

interpelações que surgiram dessa ansiedade, e apresento-as aqui com o intuito de indicar a 

reflexão destinada a essas duas figuras, a bruxa e a mulher que, ainda que não fossem reunidas 

em uma mesma persona, apresentariam algumas semelhanças nas ideias que despertam em 

meio ao contexto social. Assim como a bruxa, a mulher é identificada no ser misterioso, aquele 

não compreendido de maneira clara pelos demais (predominantemente masculinos). A sua 

ligação com a fertilidade e o modo “feminino” ao tratar dos assuntos corriqueiros despertam 

curiosidade por aqueles que não os experimentam da mesma maneira. Logo, com receio do que 

não consegue entender por completo, a sociedade, majoritariamente patriarcal, relega à margem 

aquelas que podem representar algum tipo de ameaça à ordem vigente regida por seus ideais. 

Portanto, a combinação da mulher e da bruxa constitui um bode expiatório perfeito para muitas 

perseguições, desde a intolerância religiosa até a repreensão aleatória daquelas que têm atitudes 

consideradas “masculinizadas” e/ou “masculinas”. Como bode expiatório, ela deve ser excluída 

da comunidade, a fim de purificar a última. A mulher-bruxa (é claro, isso não é exclusivo da 

bruxa, é a posição delegada às mulheres) se torna o mal infiltrado na estrutura social interna, 

que deve ser descartado, expulsado. Como tal, o bode expiatório é o que se encontra na fissura, 

na discrepância, entre o que faz e o que não faz parte de uma comunidade, pois que, para ser 

um bode expiatório, é escolhido dentre aqueles integrantes dela, mas é excluído, diferenciado, 

de algum modo, pelos demais. Está, assim, ao mesmo tempo, dentro e fora. É o corrupto 

estrangeiro que precisa ser banido para a purificação. 

“Bode expiatório” é expressão que se origina no grego pharmakos, bem como esmiúça 

Jonathan Culler (1982, p. 142-144), no capítulo “Grafts and Graft”, do livro On 

Deconstruction, ao discutir os princípios desconstrutivistas a partir de Derrida. Culler convoca 

as ideias contidas nos conceitos gregos de pharmakon, pharmakeus e pharmakos, notando que 

suas concepções se estabelecem na diferença, nas disparidades, nas relações de um com o outro. 

Por isso a condição concomitantemente interior e exterior de pharmakos, ou, bode expiatório, 

em uma comunidade. Enquanto isso, pharmakon significa tanto remédio como veneno, 

dependendo da circunstância. E, não posso deixar de fora, pharmakeus, de relação estreita com 
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os outros dois termos, é mago, mágico, feiticeiro, bruxo, ou, prisioneiro (não saberia informar 

quanto ao gênero da palavra, uma vez que consultei o livro de Culler em inglês, onde não há 

flexão de gênero, mantive no masculino para concordar com a palavra “termos”). Interessante 

que esses dois significados, pharmakeus (como atribuído a Sócrates), aquele que encanta e que 

corrompe, o bruxo, esteja estritamente relacionado a pharmakos, ou seja, é escolhido, como a 

bruxa, para ser banida, como representação da corrupção. 

Ao levarmos em conta a contextualização histórica das duas obras, significativamente 

distinta, multiplicam-se as possibilidades de interpretações. Enquanto o universo ficcional de 

uma se passa na segunda metade do século XVII, a outra é ambientada na segunda metade do 

século XX. Esse lapso temporal existente entre os dois universos é sintomático. Entre os séculos 

XVII e XX, dentre outros elementos essenciais, encontram-se duas grandes guerras, inúmeras 

reinvindicações e, principalmente, significativas mudanças no que concerne aos direitos das 

mulheres. Nesse período, a compreensão da mulher sobre o seu papel na sociedade alterou-se 

drasticamente e em várias direções, de modo que ela passou da pacata dona de casa à operária 

substituta e à perfeita mãe e esposa. 

Por essa perspectiva, analisar as obras de Arthur Miller e John Updike pode despertar 

inúmeros sentimentos de segregação, provenientes da exclusão da mulher no mundo patriarcal. 

As personagens bruxas, então, possivelmente trazem a expressão daquelas que viveram à 

margem, e, por isso, seguem sendo resgatas por parte da crítica feminista. Portanto, um trabalho 

como o aqui proposto pode inserir-se em um contexto amplo de investigação, e contribuir para 

as novas concepções que emergem, a cada dia, nos estudos feministas. Nesse sentido, uma 

leitura que coloque em diálogo as duas narrativas pode proporcionar uma interpretação que 

considera níveis contextuais a fim de perceber as disparidades e semelhanças nas perspectivas 

apresentadas. 

Não passa despercebido o fato de propor uma leitura feminista a tratar de obras escritas 

por homens. Essa escolha é igualmente significativa, uma vez que, desse modo, pretendo 

observar as implicações proporcionadas pela escrita que tem como prisma a expressão advinda 

do olhar masculino23. Minha proposição é a de que esses artefatos culturais são produzidos, 

majoritariamente, para o público que possui um olhar construído com base na ordem patriarcal. 

                                                 
23 Em contraponto com a compreensão acerca do feminino, entendo aqui como masculino os sujeitos que percebem 

a si mesmos sob essa lógica de identificação. Sem ter, portanto, qualquer relação estrita à presença ou ausência do 

falo, mas sim à identidade pessoal com a qual cada sujeito se identifica. Não me refiro, tampouco, aos sujeitos 

transgênero e transexual, percebendo sua identificação como significativamente distinta daqueles vividos sob a 

compreensão comum de masculinidade. 
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Sendo assim, concebem e perpetuam uma imagem da bruxa conveniente a eles, e resulta 

estereotipado (e a mulher continua objeto).  

Pertinente é acrescentar que entendo como estereótipo aquelas simplificações 

diminuidoras, que reduzem a compreensão de um determinado grupo ou comunidade. No caso 

das narrativas, principalmente as repetições tendenciosas das características de personagens. O 

estereótipo se constitui na noção plural e não individual. Bem como discutem Ella Shohat e 

Robert Stam (1995, 2006), na falta de variedade na representação de indivíduos de uma mesma 

comunidade, sua identificação acaba se reduzindo a pouquíssimos tipos que parecem constituir 

a representação de todos aqueles que a ela pertencem. Isso não ocorre, por exemplo, quando 

nos referimos aos homens brancos. Um espécime corrupto não parece manchar a moral 

“idônea” desses seres “universais”. Pelo contrário, ele é somente um indivíduo diante dos outros 

milhares, de características e comportamentos dos mais variados, disponíveis em um mar 

repleto de outras representações de homens brancos. Não é o que ocorre quando nos referimos 

à representação de personagens latinos e negros, obviamente. Com um estereótipo, desde que 

um determinado grupo de indivíduos (incomoda-me a palavra no “masculino universal”, mas 

mantenho-a em função do significado) é projetado como se fosse “tudo a mesma coisa”, 

qualquer comportamento (especialmente os negativos), torna-se uma generalização para cada 

um dos sujeitos com ele identificado. Nesse sentido, o ponto crucial do estereótipo para meu 

trabalho é reconhecê-lo em sua essência de forma de controle social, e não de um erro de 

percepção (SHOHAT; STAM, 2006). Portanto, pretendo problematizar o discurso dominante 

da sociedade falocêntrica, pensando que sua desconstrução pode acrescentar significados 

pertinentes ao entendimento da visão instituída e construída a respeito da mulher no contexto 

social. 

A fim de realizar essas discussões, o texto da tese foi pensado de forma a proporcionar 

um encadeamento que se encaminha, por fim, à análise articulada entre as duas narrativas 

principais na minha leitura da bruxa. Os títulos das seções e capítulos, como os encontram, 

foram inspirados naquelas mesmas figuras mitológicas femininas, deusas, ninfas, feiticeiras, 

em sua maioria sobreviventes às margens das histórias dos heróis homens. Elas me provocam 

e instigam desde que lembro conscientemente de mim mesma. Achei, portanto, justo, o 

momento de terem um espaço central, de sujeito (e não objeto); e por que não o proporcionar 

também aqui? Elas foram dispostas em tríades, pensando nas concepções do sagrado feminino 

(tão subjugado e demonizado na cultura patriarcal), que compreendem as faces ambivalentes e 

contraditórias das ideias do feminino, sem relegar a qualquer uma alguma vilania. 
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Este texto introdutório é sucedido de um capítulo composto por três seções: a primeira 

seção aborda a importância e efetivação do ato da leitura feminista, de narrativas escritas e/ou 

produzidas por homens. Para isso, convoquei autores tais como Jonathan Culler, Luce Irigaray, 

Joan Scott, Heloisa Buarque de Hollanda, Donna Haraway, Shulamith Firestone, Ella Shohat e 

Robert Stam, Antoine Compagnon e Judith Butler; trata-se então, também, da abordagem desta 

pesquisa, com foco na representação literária. 

A escolha desse recorte da crítica literária (feminista) se deu em função das principais 

categorias a serem discutidas na pesquisa. Conforme se desenrolaram as inquietações 

provocadas pelo trabalho, foram-se selecionando também as leituras de modo a esclarecer os 

conceitos a servirem como minhas ferramentas de leitura para o meu repertório de análise. Sei 

que em sua maioria o recorte é norte-americano, também em função da abordagem dessa crítica 

nos estudos de representação literária. Tenho consciência de que a opção por algumas autoras, 

infelizmente, exclui outras, porém, a seleção excludente inevitável é parte constituinte da 

pesquisa e leitura críticas. Tal qual, optei por aqueles nomes presentes com mais frequência na 

minha trajetória contínua de formação como leitora feminista, na esperança de que, assim como 

ocorreu para mim, suas ideias inquietantes e esclarecedoras possam também pegar pela mão e 

acompanhar qualquer leitor possível nessa jornada sem volta, talvez alterando, da mesma 

forma, as suas ferramentas. Obviamente, a lista se altera e cresce cada dia mais. 

Registro ainda a consciência da opção por alguns nomes masculinos dentre a majoritária 

escolha de mulheres. O nome de Jonathan Culler, por exemplo, aparece pelo meu 

reconhecimento da importância do espaço por ele proporcionado diante da crítica literária como 

um todo. Privilegio sempre, em todas as áreas, as profissionais mulheres. No entanto, sei muitas 

vezes que o espaço por elas galgado normalmente é precedido de alguém participante da lógica 

que as exclui. Jonathan Culler, como um ex-estruturalista, que se tornou pós-estruturalista é um 

dos importantes nomes estado-unidenses a primeiro reconhecer na crítica feminista um grande 

avanço da crítica literária. Pergunto-me, então, qual seria a delonga acrescida para a crítica 

feminista ser reconhecida caso alguém integrante da lógica masculina não tivesse também 

falado em nome dela. Em condições ideais, não deveríamos ter a dependência da fala de outrem 

no lugar daqueles cujos a voz não se ouve. Não obstante, se a voz nunca é ouvida, como 

chegaríamos a falar? Bem como nós, mulheres, podemos falar apenas através de uma língua e 

lógica falocêntricas (pois constituímo-nos como sujeitos dentro delas), os elementos as 

desestabilizar tais estruturas, acredito, precisam partir dela própria também. Lembro então da 

condição dupla de bode expiatório a partir da discussão do próprio Culler a respeito de Derrida: 

aquilo que se define na fissura, na disparidade, o que está, ao mesmo tempo, dentro e fora. Além 
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disso, pondero: se excluirmos sujeitos identificados em outras lógicas de gênero, pensando não 

poderem “falar por alguém”, excluiremos dos estudos feministas os gays, @s trans e outros 

dispostos e interessados nas discussões tão caras a nós? Na minha concepção, estamos em um 

momento necessário de agregar e não de excluir (do contrário me parece agir contra os próprios 

princípios das reflexões de tais movimentos). No mesmo entendimento está a escolha por 

Robert Stam em seus textos com Ella Shohat. Caso escolhesse bani-lo por ser homem, perderia 

contribuições relevantes acerca da narrativa cinematográfica, bem articuladas junto à fala de 

Shohat, professora de estudos culturais e estudos da mulher. 

Na segunda seção, realizarei a contextualização a respeito de The Crucible e The 

Witches of Eastwick, levando em consideração a sua recepção e o levantamento de sua fortuna 

crítica. Chamo atenção à permanência dos títulos das narrativas em inglês, como no original. 

Essa escolha se revela da mesma forma na minha escolha em manter os excertos das quatro 

narrativas em inglês no corpo do texto da tese, acompanhados das respectivas traduções. Em 

consequência do estudo de artefatos culturais norte-americanos, e diante dos reincidentes e 

comuns pedidos para que, em casos de língua e literatura estrangeira, as obras sejam 

contempladas no original, realizei a análise também observando os textos literários na língua 

inglesa (sem deixar de contemplar suas traduções). 

Para o restante dos textos, de crítica por exemplo, optei por manter no corpo do texto a 

versão à qual pude acessar, acrescentando sempre junto as respectivas traduções. Para aqueles 

acessados através da tradução, assim os forneci. A escolha foi feita a fim de manter uma certa 

constância com base na inclinação tomada nos textos principais, sendo eles as duas narrativas 

ficcionais. Afora isso, devo lembrar a condição do meu trabalho não caracterizado como estudo 

de tradução, reafirmando o privilégio dos textos na língua original.  

De resto, sei que a alternância entre inglês e português pode, às vezes, influenciar 

também na minha própria escrita, podendo gerar a menção e questionamento do porquê de não 

ter escrito a tese, afinal, em inglês. Diante disso, devo mencionar a impossibilidade de fazê-lo 

por uma normativa institucional da UFSM, a exigir a escrita na língua oficial do país, 

permitindo apenas a utilização de artigos e outros textos em idiomas estrangeiros para integrar 

os trabalhos científicos24. 

A terceira e última seção desse primeiro capítulo forma-se a partir das concepções da 

narratologia, tais como compreendidas por Mieke Bal. É o momento que revela a essência 

interdisciplinar do trabalho, uma vez que não tomo como fatores a estrutura diferenciada entre 

                                                 
24 Conforme texto do Manual de Dissertações e Teses da UFSM (Normas MDT), na página 10. Disponível em: 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/biblioteca/mdt/. Acesso em: 03 de julho de 2020. 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/biblioteca/mdt/
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o romance e o texto dramático; pelo contrário, considero-os em seu cerne como narrativas, 

artefatos culturais, observando as distintas maneiras de tratamento na temática. 

O segundo, o terceiro e o quarto capítulos constituem a maior parte do trabalho. Neles, 

delineio a análise das duas narrativas em correlação. Assim, a divisão foi estabelecida por eixos 

temáticos a transformarem-se em alicerces para a leitura interdisciplinar. A figura que une e 

tece a ligação entre os capítulos e os eixos é a mulher-bruxa. Optei pelo foco exclusivo nela, 

para que, agora, seja a sua história contada, em seu papel de sujeito. No contexto desses eixos, 

as discussões desenvolvidas nas partes prévias do trabalho culminam, portanto, nesse momento 

no qual são convocadas para a articulação das narrativas referidas, a fim de estipular como que 

uma tipologia para a análise da representação da bruxa a partir de tais obras. Por fim, após o 

capítulo prévio, apresento as considerações finais, ou confissões de uma mulher-bruxa-

pecadora, a destacar o caminho percorrido pela análise e as possíveis ponderações daí advindas, 

assim como as proporcionadas pelo envolvimento na pesquisa de doutoramento – tanto pessoal 

como profissionalmente. 
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1 FINITE INCANTATEM25: DESESTABILIZANDO O MALEFÍCIO 

 

Viram as mulheres, através dos olhos masculinos, 

pintaram uma ideia masculina de mulher. 

(Shulamith Firestone) 

 

Ao contrário de José, seu marido, Maria não é piedosa nem justa, porém não é sua 

culpa dessas mazelas morais, a culpa é da língua que fala, senão dos homens que a 

inventaram, pois nela as palavras justo e piedoso, simplesmente, não têm feminino. 

(José Saramago) 

 

Writing – and by extension, painting or making a film – is an act of reading, and 

reading is a manner of rewriting or repainting. [...] Showing how to read – that is, how to 

give meaning to messages one vaguely senses but fails to analyse when only dogmatically 

restricted methods are consecrated as “historical” or “visual”enough - seems to me a 

valuable contribution made by narratorial experiment to our understanding of art and 

literature. That is, art not as a fixed collection of enshrined objects, but as an ongoing, live 

process. For some, even live-saving; for others, just enlivening; for us all, part of life. 

(Mieke Bal) 

 

1.1 COMO LEU CIRCE ÀQUELE QUE A CONCEBEU?: TRANSFIGURAÇÃO DE 

IMAGENS E LEITURAS FEMININAS 

 

O nome de Circe é quase canção. Melhor, encantamento. Soa facilmente o ar entre os 

dentes, um sibilar que preconiza o feitiço pela existência da personagem. Talvez por isso seu 

nome esteja entre aqueles a perdurar no imaginário humano, mesmo daqueles não amantes de 

mitologia greco-romana. Circe chega a nós apenas por meio de Ulisses. Bem como outras 

personagens mitológicas femininas, não possui sua própria história. As informações fornecidas 

a seu respeito são, portanto, da perspectiva daquele reconhecido como seu inimigo. Filha de 

Hécate, feiticeira, deusa da lua nova, logo na chegada em sua ilha, Circe é associada na história 

de Ulisses ao animalesco, visto como negativo, porque selvagem. Cercada por animais, ela 

espanta por sua conexão com o mundo não exclusivamente humano. Deve, porquanto, ceder às 

ordens do homem que a subjuga. Pergunto, porém, que história nos contaria Circe? Assim como 

nós, mulheres, fomos constituídas em um mundo patriarcal, de linguagem falocêntrica, ela 

também foi contada por homens. Qual seria a sua reação perante a história de Ulisses? De 

Homero? Fica-me essa questão, então: como lemos nós, mulheres, às nossas representações? 

                                                 
25 De autoria de J. K. Rowling, na série Harry Potter, do latim, Finite Incantatem se refere a um feitiço que tem 

como função interromper outro feitiço já lançado. A primeira aparição da expressão se encontra em Harry Potter 

and the Chamber of Secrets (ROWLING, 2014, p. 203). 
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Propor um trabalho de viés feminista e optar por dois artefatos narrativos produzidos 

por homens pode causar certo estranhamento. Todavia, parte das inquietações aflora 

necessariamente dessa condição. Se vivemos em um mundo e em uma sociedade marcados pela 

dominação patriarcal, onde, portanto, os significados (inclusive aqueles de identificação de 

sujeito) são edificados pelo discurso masculino, acredito ser válido observar o modo no qual 

esse(s) mesmo(s) discurso(s) entende(m) e produz(em) os sentidos do que seria ser mulher. 

Bem como sugere Laura Mulvey no artigo “Visual Pleasure and Narrative Cinema” [“Prazer 

Visual e Cinema Narrativo”] (1975)26, há um interesse feminista em repensar a ordem 

falocêntrica, e pode-se fazê-lo através das ferramentas fornecidas por essa mesma ordem; pois 

 

[i]t gets us nearer to the roots of our oppression, it brings an articulation of the problem 

closer, it faces us with the ultimate challenge: how to fight the unconscious structured 

like a language […] while still caught within the language of the patriarchy. There is 

no way we can produce an alternative out of the blue, but we can begin to make a 

break by examining patriarchy with the tools it provides  

 

[Faz-nos chegar mais próximo das raízes da nossa opressão, oferece-nos uma 

articulação mais próxima ao problema, enfrenta-nos com um desafio derradeiro: como 

lutar com uma estrutura inconsciente tal como a linguagem [...] enquanto 

permanecemos ainda aprisionadas na linguagem do patriarcado. É impossível 

produzirmos subitamente uma alternativa a partir do zero, mas nós podemos começar 

a fazer rupturas ao examinar o patriarcado com as ferramentas por ele oferecidas] 

 

(MULVEY, 1999, p. 834, grifo meu, tradução minha). 
 

Como foco da pesquisa, trago uma perspectiva feminista em uma tentativa de revelar a 

maneira tendenciosa através da qual esses textos masculinos podem construir a imagem das 

bruxas e feiticeiras. Nesse sentido, penso nas palavras de Heloisa Buarque de Holanda, 

principalmente no que refiro como “perspectiva feminista”, em Tendências e impasses – O 

feminismo como crítica da cultura (1994), que, ao diferenciar o feminismo francês do 

feminismo anglo-americano, afirma que esse último, uma  

 

corrente anglo-saxônica, muito prestigiada na área da teoria literária, vem [...] 

procurando denunciar os aspectos arbitrários e mesmo manipuladores das 

representações da imagem feminina na tradição literária e particularizar a escrita das 

mulheres como o lugar potencialmente privilegiado para a experiência social feminina 

(HOLLANDA, 1994, p. 11). 
 

                                                 
26 1975 é a data de escrita do texto de Laura Mulvey. A versão à qual obtive acesso foi publica em 1999, em um 

livro organizado por Leo Braudy and Marshall Cohen, como indicado nas referências. As próximas menções ao 

texto serão acompanhadas dessa última data. 
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O espaço neste trabalho, assim, tonar-se-ia um lugar de articulação a considerar a leitura 

feminista diante dessas narrativas masculinas, bem como a (re)escritura na interpretação. Tento, 

à vista disso, estabelecer um vínculo com um dos compromissos dessa tendência, na  

 

denúncia da ideologia patriarcal que permeia a crítica tradicional e determina a 

constituição do cânone da série literária. Um dos efeitos importantes desse trabalho é 

o questionamento da legitimidade do que é considerado literário ou não, e a 

problematização dos paradigmas de um essencialismo e de um universalismo que de 

certa forma determinam os critérios estéticos e as estratégias interpretativas da crítica 

literária tradicional (HOLLANDA, 1994, p. 11-12). 

 

Por essa perspectiva, é preciso enfatizar que este não se configura como um trabalho de 

arqueologia literária, com a intenção de recobrar, retomar e/ou redescobrir narrativas de autoria 

feminina, muitas vezes apagadas da historiografia cultural. Nesse que seria, de acordo com 

Heloisa Buarque de Hollanda (1994, p. 12), o segundo compromisso da corrente feminista 

anglo-americana. Trata-se, por outro lado, da (re)leitura de textos (talvez já canonizados em 

alguns contextos) escritos por homens, com o objetivo de observar os modos pelo qual o 

discurso masculino constrói algumas personagens femininas27 rodeadas de estereótipos. 

Todavia, ainda assim entendo que a alegada oposição entre as duas tendências (anglo-saxônica 

e francesa) não é fixa e não determina uma rigidez na compreensão teórica e analítica, sendo 

que sua divisão se torna cada vez mais tênue e “a atual força do pensamento crítico feminista 

reside na procura de resolução das tensões e contradições produzidas exatamente por estas duas 

formas de pensar” (HOLLANDA, 1994, p. 13). Desse modo, esta pesquisa pretende trabalhar 

no espaço que proporcione a reflexão acerca da identidade feminina e do lugar da diferença, 

que constitui justamente o caráter comum entre as duas tendências, ainda conforme Heloísa 

Buarque de Hollanda (1994, p. 13). 

Penso na necessidade desse exercício principalmente a partir da minha experiência 

pessoal. Isso porque, até algum tempo atrás, eu não havia percebido como eu, mulher, tinha um 

panorama falocêntrico em meu modo de lidar com certos aspectos sociais e culturais – assim 

como tantas outras mulheres. Essa percepção veio não sem um choque considerável e 

desestruturante; ela partiu do entendimento de que muitas das minhas concepções (as quais eu 

                                                 
27 Lembro uma vez mais aqui, bem como discorri na introdução, que a compreensão de feminilidade e 

masculinidade por mim tomada neste trabalho nada tem a ver com o sexo biológico, mas sim com os modos de 

identificação dos indivíduos. Não incluindo-se, no caso do masculino, os homens trans, por exemplo, uma vez que 

compreendo a diferença de sua identificação com o gênero. Também, este trabalho não tem como foco a discussão 

transgênero. Ao considerar o gênero, da mesma forma, sei que a definição binária é excludente, e desconsidera 

todas as outras identificações de gênero possíveis. Todavia, ao evidenciar o feminino, o faço de modo estratégico, 

percebendo que foi assim que se criou a noção de sua constituição na cultura, inclusive nos dois livros aqui 

abordados. 
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pensava bem deliberadas) coadunavam com as concepções difundidas pelo patriarcado como 

“neutras” e humanas – como se falassem em prol de qualquer gênero, sexo, etnia, classe e 

nacionalidade, enquanto, na realidade, dizem respeito a uma parcela bem restrita da população. 

Bem como Luce Irigaray discorre em seu Je, tu, nous (1990)28, “[e]l patriarcado, como la 

falocracia que lo acompaña, son en cierta forma mitos que, por falta de distanciamiento, llegan 

a considerarse el único orden posible” [“[o] patriarcado, bem como o machismo que o 

acompanha, de certa forma são mitos que, por falta de distanciamento, chegam a ser 

considerados a única ordem possível”] (IRIGARAY, 1992, p. 21, tradução minha). Nesse 

sentido, o mito representa para a autora “una de las principales expresiones de lo que organiza 

la sociedad en una época concreta” [“uma das principais expressões do que organiza a sociedade 

em uma época concreta”] (IRIGARAY, 1992, p. 21, tradução minha). 

Por vezes, para uma pessoa que se rege ou é regida pela ordem patriarcal, torna-se 

improvável e difícil perceber (quiçá assimilar e aquiescer) outros prismas, pois eles podem se 

mostrar demasiado chocantes e desconcertantes frente às concepções levadas e construídas por 

ela em seu tempo de vida – a partir de muitas outras vidas antes da sua: 

 

La mujer niega su sexo y su género, pues así la ha educado la cultura. Para cambiar 

su comportamiento deberá cumplir un itinerario doloroso y complicado, una auténtica 

conversión al género femenino. Tal itinerario constituye la única forma de superar la 

pérdida de una identidad subjetivamente sexuada. 

 

[A mulher nega seu sexo e seu gênero, pois assim a educou a cultura. Para mudar seu 

comportamento deverá cumprir um itinerário doloroso e complicado, uma conversão 

ao gênero feminino. Tal itinerário constitui a única forma de superar a perda de uma 

identidade subjetivamente sexuada]  

 

(IRIGARAY, 1992, p. 18, tradução minha). 

 

Por essa perspectiva, considero o pensamento, bem como sua reavaliação e 

metamorfose, passível de ser edificado como se em passos, ou em fases. Essas podem não 

amenizar o impacto, porém, possivelmente, auxiliarão na compreensão de perspectivas outras, 

mais coerentes, antes mascaradas como inadequadas diante das vendas postas em nossos olhos 

pelos filtros estabelecidos pela ordem vigente. 

Essas fases têm potências e maneiras distintas para cada indivíduo; contudo, uma delas, 

quando se fala em feminismo (e nas leituras preconceituosas e deturpadas feitas de seu e em 

seu nome), poderia ser o momento de percepção primeira de que os discursos disfarçados de 

                                                 
28 1990 é o ano de publicação do original em francês. A edição à qual tive acesso é a tradução para o espanhol, de 

Pepa Linares, publicada pela Ediciones Cátedra, em 1992, como Yo, tú, nosotras. As referências seguintes da obra 

serão acompanhadas da data dessa edição. 
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humanos são, na realidade, constituídos por e para a porção masculina (e branca) da população. 

Desde suas ocorrências mais evidentes – como a distinção monetária de honorários por 

atividade de trabalho –, até as mais sutis e/ou disfarçadas – como a culpabilização de vítimas. 

Ella Shohat e Robert Stam (2006, p. 292), em “Estereótipo, realismo e luta por 

representação”, ao discutir o racismo estrutural contido na representação, tratando 

principalmente das produções de Hollywood (em função da sua propagação e influência 

global), comparando-a a outras, incluindo a brasileira, afirmam que  

 

a superioridade branca não é afirmada, mas simplesmente presumida – os brancos são 

os objetivos, os especialistas, os que não causam problemas, aqueles que julgam que 

estão “em casa” no mundo [no seu mundo talvez?], aqueles cuja prerrogativa é criar 

leis que organizam a desordem. 

 

Eu gostaria de partir dessa reflexão e ir além. Constato: a superioridade branca e 

masculina não é afirmada, mas simplesmente presumida. O mundo referencial não existe aparte 

do mundo da representação, e isso ocorre concomitantemente nos dois. E se, como aponta 

Shulamith Firestone em A Dialética do Sexo (1970, p. 192, grifo meu)29, a maior parte dos 

artistas não está ciente “da existência de uma limitação cultural baseada no sexo”, e “[é] assim 

que a realidade masculina é aceita, tanto pelos homens quanto pelas mulheres como sendo a 

Realidade”, a fim de trazer à tona a deturpação dos sentidos patriarcais tomados como se 

compreendessem o interesse da população em geral, poderíamos então ponderar algumas 

representações empreendidas por homens. Seria como partir dos preceitos já internalizados no 

senso comum, aqueles tornados, de alguma forma, falsamente “naturais”, no exercício de tentar 

desnudá-los dessa roupagem ilusoriamente inata e autêntica. Esse exercício vai ao encontro dos 

compromissos feministas “em expor criticamente o sistema de poder que legitima certas 

representações em detrimento de outras” (HOLLANDA, 1994, p. 9).  

A metodologia que se opõem às perspectivas generalizantes e busca o saber situado é a 

premissa proposta por Donna Haraway no capítulo “Situated Knowledges: The Science 

Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” [“Saberes Situados: a questão 

da ciência no feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”], (em seu livro Simians, Cyborgs 

and Women: The Reinvention of Nature, de 1991). A autora defende, não apenas nas 

concepções feministas assim como na produção de conhecimento de todas as ciências, 

 

                                                 
29 O ano aqui indicado é da publicação original. A versão à qual tive acesso é a tradução para o português de 1976, 

publicada pela Editorial Labor do Brasil. As próximas menções ao livro serão referenciadas de acordo com essa 

edição. 
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politics and epistemologies of location, positioning, and situating, where partiality and 

not universality is the condition of being heard to make rational knowledge claims. 

These are claims on people's lives; the view from a body, always a complex, 

contradictory, structuring and structured body, versus the view from above, from 

nowhere, from simplicity.  

 

[políticas e epistemologias de localização e posicionamento, onde a parcialidade e não 

a universalidade é a condição para ser ouvido para se fazer reinvindicações de 

conhecimento racional. São reinvindicações baseadas nas vidas das pessoas; a visão 

originada a partir de um corpo, sempre complexo, contraditório, estruturante e 

estruturado, em contraste com uma vista que vem de cima, de lugar nenhum, da 

simplicidade]  

 

(HARAWAY, 1991, p. 195, tradução minha). 
 

O conhecimento objetivo, por essa perspectiva, pode ser obtido apenas quando situado, 

localizado, na visão parcial de um corpo específico – no caso, aqui, um corpo feminino, ou um 

corpo nascido com aparelho reprodutor feminino, identificado e criado como mulher – que se 

opõem àquela visão dita única e superior, que falava de forma geral, de um lugar não 

demarcado, como se dissesse respeito a um todo ontológico. Esse conhecimento racional, 

portanto, assume sua parcialidade, e é isso que o torna consistente, pois ele “does not pretend 

to disengagement: to be from everywhere and so nowhere, to be free from interpretation, from 

being represented, to be fully self-contained or fully formalizable” [“[...] não simula 

desengajamento: não finge ser de todo lugar e, portanto, de lugar nenhum, ser livre de 

interpretações, de ser representado, ser completamente autossuficiente ou completamente capaz 

de se formatizar”] (HARAWAY, 1991, p. 196, tradução minha). 

É necessariamente a parcialidade que constitui a objetividade dessa construção do saber. 

“[O]bjectivity turns out to be about particular and specific embodiment, and definitely not about 

the false vision promising transcendence of all limits and responsibility. The moral is simple: 

only partial perspective promises objective vision” [“a objetividade acaba sendo sobre uma 

incorporação particular e específica, e definitivamente não sobre a falsa visão promissora de 

transcendência de todos os limites e responsabilidade. A moral é simples: apenas uma 

perspectiva parcial promete uma visão objetiva”] (HARAWAY, 1991, p. 190, tradução minha). 

E essa objetividade é resultante do posicionamento que evita a busca da transcendência, 

ilusoriamente alegada por parte das ciências que se consideram neutras e imparciais: 

 

[T]hat view of infinite vision is an illusion, a god-trick. I would like to suggest how 

our insisting metaphorically on the particularity and embodiment of all vision […], 

and not giving in to the tempting myths of vision as a route to disembodiment […], 

allows us to construct a usable, but not an innocent, doctrine of objectivity. I want a 

feminist writing of the body that metaphorically emphasizes vision again. 
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[aquela ideia de visão infinita é uma ilusão, um truque mestre. Eu gostaria de sugerir 

como nossa insistência metafórica na particularidade e na incorporação de qualquer 

perspectiva [...] (ao invés de ceder aos mitos tentadores da visão como uma separação 

do corpo de quem fala) [...], permite-nos construir uma doutrina funcional, e não 

inocente, da objetividade. Eu almejo por uma escrita feminina do corpo que enfatiza 

de novo metaforicamente a visão] 

 

(HARAWAY, 1991, p. 189-190, tradução minha). 
 

Assumir um ponto de vista – considerando a metáfora da visão convocada por Donna 

Haraway (Quem vê? De onde vê? Como vê?) – destarte, é o modo pelo qual se pode entender 

que a ciência (bem como a representação) é contextualmente edificada e apreende a 

multiplicidade de perspectivas advindas de posicionamentos diferenciados: 

 

We do not seek partiality for its own sake, but for the sake of the connections and 

unexpected openings situated knowledge make possible. The only way to find a larger 

vision is to be somewhere in particular. The science question in feminism is about 

objectivity as positioned rationality. Its images are not the products of escape and 

transcendence of limits, i.e., the view from above, but the joining of partial views and 

halting voices into a collective subject position that promises a vision of the means of 

ongoing finite embodiment, of living within limits and contradictions, i.e., of views 

from somewhere.  

 

[Nós não buscamos a parcialidade por si só, mas pelas conexões e pelas oportunidades 

possibilitadas pelos saberes situados. A única maneira de obter uma visão mais 

ampliada é estar em algum lugar específico. A questão da ciência no feminismo é 

sobre a objetividade como racionalidade posicionada. Suas imagens não são produtos 

da evasão e da transcendência de limites (como ocorre na vista que vem de cima), mas 

a junção de perspectivas parciais e vozes hesitantes em uma posição subjetiva coletiva 

que promete uma visão dos meios da incorporação finita contínua, de viver dentro de 

limites e contradições, isto é, de perspectivas que se originam em algum lugar] 

 

(HARAWAY, 1991, p. 196, tradução minha). 
 

Logo, colocar-me, como mulher branca brasileira, diante de obras produzidas por 

homens é um posicionamento necessário para a pesquisa situada, que compreende sua 

conjuntura parcial, sob o conceito de situated knowledge (HARAWAY, 1991, p. 188). O saber 

situado e sua localização delimitada (ao considerar o lugar de qual se fala e se produz a 

investigação por parte da pesquisadora) são, para Donna Haraway (HARAWAY, 1991, p. 190), 

a condição da objetividade apontada na pesquisa feminista. Esse caráter da pesquisa feminista 

indica o modo pelo qual nela (e na produção situada de conhecimento no geral) privilegiam-se 

os pontos de vista dos subjugados, em detrimento daqueles que estão no poder (e normalmente 

monopolizam o discurso oficial). Neste caso, dá-se, por exemplo, atenção à voz da mulher. 

 

But here lies a serious danger of romanticizing and/or appropriating the vision of the 

less powerful while claiming to see from their positions. To see from below is neither 

easily learned nor unproblematic, even if “we” “naturally” inhabit the great 
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underground terrain of subjugated knowledge. The positioning of the subjugated are 

not exempt from critical re-examination, decoding, deconstruction, and interpretation 

[…]. The standpoints of the subjugated are not “innocent” positions. On the contrary, 

they are preferred because in principle they are least likely to allow denial of the 

critical and interpretative core of all knowledge. They are savvy to modes of denial 

through repression, forgetting, and disappearing acts […]. The subjugated have a 

decent chance to be on the god-trick and all its dazzling – and, therefore, blinding – 

illuminations. “Subjugated” standpoints are preferred because they seem to promise 

more adequate, sustained, objective, transforming accounts of the world.  

 

[Todavia, aqui reside um grave perigo em romantizar e/ou apropriar a perspectiva dos 

menos poderosos enquanto se alega ver a partir de suas posições. Não é fácil e 

tampouco não problemático aprender a observar de baixo, mesmo que ‘nós’ 

‘naturalmente’ habitemos o grande terreno subterrâneo dos saberes situados. Os 

posicionamentos dos subjugados não são isentos de reexame crítico, decodificação, 

desconstrução e interpretação [...]. As suas posições não são ‘inocentes’. Pelo 

contrário, elas são preferíveis porque, em princípio, elas são menos propensas a 

permitir a negação do núcleo crítico e interpretativo de todo o saber. Elas são 

experientes em modos de negação por meio de repressão, esquecimento e ações de 

desaparecimento [...]. Os subjugados têm uma chance razoável de estar envolvidos 

pelo truque e toda sua iluminação deslumbrante – e, portanto, cega. A perspectiva dos 

‘subjugados’ é preferível porque eles parecem garantir versões mais adequadas, 

sustentáveis, objetivas e transformadoras do mundo] 

 

(HARAWAY, 1991, p. 191, grifo da autora, tradução minha). 

  

Qualquer perspectiva é problemática dada sua condição de origem. 

 

Talvez seja verdade que uma apresentação só do lado feminino das coisas [...] seja 

limitada. Mas uma questão igualmente pertinente, em geral muito menos vezes 

levantada; é: será esta visão mais limitada do que a visão masculina predominante 

sobre as coisas, que – quando não é tomada pela verdade absoluta – ao menos é vista 

como “séria”, pertinente e importante? (FIRESTONE, 1976, p. 185, grifo da autora). 
 

A diferença reside no fato de que o ponto de vista relacionado como essencial, sem 

localização, estimado como absoluto e relativo ao ser, nega seu cerne tendencioso, ao passo 

que a perspectiva situada assume sua parcialidade como elemento primordial. Desse modo, 

enquanto o primeiro tipo enjeita qualquer contestação a seu respeito, o segundo tipo não só a 

aceita como estimula a problematização. No caso da perspectiva das mulheres, por exemplo, de 

fato, devemos considerar que para a maioria delas o sentido de ser mulher foi edificado por 

vozes e concepções masculinas, e não femininas. “Son siglos de valores socio-culturales los 

que hay que revisar y transformar, empezando por las mujeres mismas” [“São séculos de 

valores socioculturais que precisam ser revisados e transformados, começando pelas próprias 

mulheres”] (IRIGARAY, 1992, p. 9, tradução minha). Disso parte o entendimento da 

necessidade de se discutir e desvelar o discurso falocêntrico, que, dissimulado como humano, 

constrói as formulações do que se entende por feminino, tanto para homens como para 

mulheres. 
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Como experiência particular, percebo o choque surgido não apenas em função da lógica 

misógina na qual estamos inseridas(os), mas também, e principalmente, da perturbação em 

reconhecer em nós mesmas a perpetuação incauta de suas noções. Em função disso, levo em 

consideração a oportunidade de começar a perceber essa lógica a partir de dentro. Desse modo, 

podemos notar as primeiras evidências nessas representações de figuras femininas provindas 

de produções masculinas, dando os primeiros passos em direção a uma nova perspectiva: 

 

La regresión de la cultura sexual va acompañada del establecimiento de unos valores 

diferentes, pretendidamente universales, que, sin embargo, se manifiestan como el 

dominio de una parte de la humanidad sobre la otra, en este caso, del mundo de los 

hombres sobre el de las mujeres. Tal injusticia social y cultural, que nuestra época 

pretende desconocer, necesita ser interpretada y modificada con el fin de liberar 

nuestras potencias subjetivas en los sistemas de intercambio, los medios de 

comunicación y creación. Sobre todo es necesario demostrar que vivimos conforme a 

unos sistemas genealógicos exclusivamente masculinos. 

 

[A regressão da cultura sexual anda de mãos dadas com o estabelecimento de valores 

diferentes, simuladamente universais, que, no entanto, manifestam-se como o domínio 

de uma parte da humanidade sobre a outra, neste caso, do mundo dos homens sobre 

o das mulheres. Tal injustiça social e cultural, que nossa época finge desconhecer, 

precisa ser interpretada e modificada com a finalidade de liberar nossas potências 

subjetivas nos sistemas de troca, meios de comunicação e criação. Acima de tudo é 

necessário demonstrar que vivemos de acordo com sistemas genealógicos 

exclusivamente masculinos] 

 

(IRIGARAY, 1992, p. 14, grifo da autora, tradução minha). 
 

Essa foi a proposta a mim apresentada, e de forma conveniente ela levou-me a outro 

prosseguimento: o de passar a identificar algumas das distorções que levam à construção da 

imagem da mulher no nosso contexto social, cultural e histórico. Claro, o trabalho é como o de 

vigiar o próprio pensamento diante de considerações antes tidas como naturais, e, portanto, 

trata-se de um exercício contínuo e gradativo. Parece-me que o convite a abrir a porta foi-me 

feito e, a partir do momento no qual decidi aceitá-lo, outras portas e caminhos se apresentaram 

(e se apresentam) – não naturalmente, pois todos são tortuosos e árduos (quase como em uma 

escalada), porém sempre de modo constante –, impossíveis de ignorar. 

Pode ser desconfortável para uma mulher, todavia, nesse contexto, que o primeiro passo 

dela (o primeiro passo nosso) deva ser admitir que, na maioria dos casos, não lemos como uma 

mulher. Enquanto não lemos como mulheres, de nada adianta ler obras de outras mulheres. 

Nesse sentido, indispensável é a diligência em aprender a ler como uma mulher, ou ao menos 

tentar compreender o que seria ler como uma mulher – e suas diferenças no modo como 

seguimos lendo até o momento. Assim, a interpretação dessas obras produzidas por homens 
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pode servir de ponto de partida para entender o que consiste (ou não) ler como uma mulher, sob 

um viés feminista. 

Ao falar em uma perspectiva feminista a ser tomada nesta pesquisa tratando da ideia de 

uma leitora, o faço em um posicionamento de “essencialismo estratégico”, como aponta Susana 

Bornéo Funck (2019, p. 397), em uma entrevista concedida a Anselmo Peres Alós, na Revista 

Letras. Sob a mesma perspectiva pode aparecer aqui a expressão “ponto de vista feminino”, da 

mesma forma que a usa Silvia Federici (2017, p. 29), ao discutir a reconstrução da história das 

mulheres, ou um olhar distinto sobre as narrativas históricas. Nesse sentido, mesmo usando a 

expressão no singular, mulher, minha posição não é a de exclusão, mas sim a de integração. Sei 

da impossibilidade de que minha perspectiva de leitura compreenda em si aquela das várias 

mulheres de diferentes identidades e assimilação. Afirmar fazê-lo seria tão improcedente 

quanto assumir uma posição “neutra”, “global”, de conhecimento não situado. Ainda assim, 

trocar o singular pelo plural mulheres, não mudaria essa condição. 

 

[M]ulheres de diferentes camadas sociais, etnias e orientações sexuais sofrem 

discriminações semelhantes em diferentes partes do mundo. O próprio termo women’s 

studies da tradição anglófona é plural: mulheres. Também não é o problema se a 

expressão foi traduzida como singular para o português, “a mulher”, pois 

linguisticamente o singular pode ser plural. Quando digo que “o gato é um animal 

doméstico”, estou me referindo a gatos de diferentes tamanhos, raças e cores. Nós, 

mulheres brancas e heterossexuais, tínhamos, sim, consciência das diferenças entre as 

mulheres e lidávamos com questões de raça, classe e diversidade sexual mesmo antes 

da interseccionalidade se tornar o conceito da moda. Afinal, pela complexidade do ser 

humano, podemos não ser interseccionais? (FUNCK, 2019, p. 392). 

 

Quando trago a ideia de ler como uma mulher diante de livros escritos por homens não 

quero assumir que falo por todas as outras mulheres. Longe disso. Falo, de início, em responder 

a um livro, no caso a esses dois livros (e à concepção cultural de bruxa e mulher). Uma resposta: 

aquilo que se origina na responsabilidade. O modo como nos posicionamos no mundo e 

respondemos ao mundo, responsabilizando pela possibilidade da criação de um mundo mais 

vivível, por meio do discurso. Se “[d]escobrimos que as hierarquias sexuais quase sempre estão 

a serviço de um projeto de dominação que só pode se sustentar por meio da divisão, 

constantemente renovada, daqueles a quem se procura governar” (FEDERICI, 2017, p. 18), 

precisamos responder, então, de um lugar no qual nós, mulheres, não somos separadas em um 

plural formado por várias partes individuais e afastadas. Responder de um lugar no qual 

reconheçamos que em níveis diferentes e questões mais ou menos semelhantes, as mulheres 

sofrem, todas, apenas pelo ser mulher. Aquilo que, infelizmente, as marginaliza por séculos de 

repressão no mundo patriarcal, também as une, porque têm todas isso em comum Quero, por 
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conseguinte, enfatizar o que as conecta, lhes é comum, não o que as diferencia. Podemos ser 

diferentes entre nós, mulheres, mas ainda somos mais parecidas entre nós, do que com os 

homens, sujeito único do patriarcado. Se o patriarcado insiste em nos separar, quero fazer o 

oposto, quero unir. Assim aparece o exercício de ler como uma mulher neste trabalho. Tendo 

sempre em conta que, consoante Judith Butler em Problemas de gênero: feminismo e subversão 

da identidade (1990, p. 69, grifo da autora)30, “mulher é um termo em processo, um devir, um 

construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. Como uma 

prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e ressignificações”. 

Além disso, a compreensão por mim tomada considera a diferença entre masculinidade 

e feminilidade como pautada em significações culturais, sociais, considerando que se trata de 

uma diferença que se dá no discurso, como “producto de la lengua y de la sociedad, de la 

sociedad y de la lengua” [“produto da língua e da sociedade, da sociedade e da língua”] 

(IRIGARAY, 1992, p. 30, tradução minha). Sem, no entanto, separar de forma decisiva gênero 

e sexo, uma vez que “o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também 

é o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza sexuada’ ou ‘um sexo natural’ é produzido e 

estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra 

sobre a qual age a cultura” (BUTLER, 2018, p. 27, grifo da autora). Desse modo, corpo 

tampouco é prévio à cultura. “[N]ão há como recorrer a um corpo que já não tenha sido sempre 

interpretado por meio de significados culturais; consequentemente, o sexo não poderia 

qualificar-se como uma facticidade anatômica pré-discursiva” (BUTLER, 2018, p. 29). 

Ao pensar no exercício de leitura como mulher, portanto, faça-o tendo em mente as 

afirmações de Joan Scott em seu artigo intitulado “Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica”31 (1986, p. 93), de que a oposição entre homem e mulher é problemática, é algo 

contextualmente definido, repetidamente construído; pois que: 

 

[q]ualquer diferença física assume um caráter universal e imutável [...]. Uma teoria 

que se baseia na variável única da diferença física é problemática [...]: ela pressupõe 

um significado permanente ou inerente para o corpo humano – fora de uma construção 

social ou cultural – e, em consequência, a a-historicidade do próprio gênero (SCOTT, 

1995, p. 78). 
 

Logo, como apoio a pesquisa de forma a considerar a contextualização, em alicerce 

interdisciplinar que abrange a literatura e a história, considero o conceito de gênero, que 

                                                 
30 Esse é o ano de publicação da primeira edição. O exemplar referenciado por mim é a edição brasileira de 2018, 

que pode ser encontrada na lista de referências, e com essa data indicada nas demais citações. 
31 1986 é a data de publicação do original, em inglês. A versão à qual tive acesso é a tradução brasileira de 1995. 

As demais menções ao texto serão referenciadas com base nessa edição. 
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“também é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos”, rejeitando explicações 

biológicas (SCOTT, 1995, p. 75). Lembrando que o “gênero não deve ser meramente concebido 

como inscrição cultural de significado num sexo previamente dado [...]; tem de designar 

também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos” 

(BUTLER, 2018, p. 27).  

Não desejo simplesmente reproduzir a oposição binária homem/mulher, como se fosse 

fixa. Ainda assim, há que se considerar que o binarismo pode se constituir, igualmente, 

precisamente da oposição construída entre sexo/gênero (assim como em homem/mulher). Esse 

binarismo é pautado em outro, edificado como natureza/cultura, que toma a natureza como tudo 

aquilo que é inerente, “natural” (portanto imutável?) e a cultura como aquilo que é construído, 

social e discursivamente edificado. Considerados assim: 

 

Nature is only the raw material of culture, appropriated, preserved, enslaved, exalted, 

or otherwise made flexible for disposal by culture in the logic of capitalist colonialism. 

Similarly, sex is only the matter to the act of gender; the productionist logic seems 

inescapable in traditions of Western binarisms. This analytical and historical narrative 

logic accounts for my nervousness about the sex/gender distinction in the recent 

history of feminist theory. Sex is “resourced” for its re-presentation as gender, which 

“we” can control. It has seemed all but impossible to avoid the trap of an 

appropriationist logic of domination built into the nature/culture binarism and its 

generative lineage, including the sex/gender distinction. 

 

[A natureza é apenas matéria-prima da cultura: apropriada, preservada, escravizada, 

exaltada, ou, do contrário, flexibilizada para distribuição pela cultura na lógica do 

colonialismo capitalista. Similarmente, o sexo é apenas a matéria para a ação do 

gênero; a lógica producionista parece inevitável nas tradições dos binarismos 

ocidentais. Essa lógica narrativa analítica e histórica justifica meu nervosismo com a 

distinção de sexo/gênero na recente história da teoria feminista. O sexo é ‘tomado 

como recurso’ por sua representação como gênero, o qual ‘nós’ podemos controlar. 

Parece praticamente impossível evitar a armadilha de uma lógica apropriacionista da 

dominação constituída no binarismo natureza/cultura e sua linhagem generativa, 

incluindo a distinção sexo/gênero] 

 

(HARAWAY, 1991, p. 198, grifo da autora, tradução minha). 
 

Partindo desse entendimento a natureza ganha um caráter “objetivo”, inerente e 

inquestionável, relacionado às ciências biológicas, por exemplo – no caso da sexualidade 

especialmente, vem-me à cabeça o argumento de que “se nasce homem ou mulher”. 

 

A relação binária entre cultura e natureza promove uma relação de hierarquia em que 

a cultura “impõe” significado livremente à natureza, transformando-a, 

consequentemente, num Outro a ser apropriado para seu uso ilimitado, 

salvaguardando a idealidade do significante e a estrutura de significação conforme o 

modelo de dominação. [...] Como na dialética existencial da misoginia, trata-se de 

mais um exemplo em que a razão e a mente são associadas com a masculinidade e a 

ação, ao passo que corpo e natureza são considerados como a facticidade muda do 

feminino, à espera de significação a partir de um sujeito masculino oposto. A política 
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sexual que constrói e mantém essa distinção oculta-se por trás da produção discursiva 

de uma natureza e, a rigor, de um sexo natural que figuram como a base inquestionável 

da cultura (BUTLER, 2018, p. 75, grifo da autora). 

 

Não obstante, assim como relembra Shulamith Firestone (1976, p. 15, grifo meu), “[a]s 

feministas têm que questionar não só toda a cultura ocidental, como a própria organização da 

cultura, e, mais, até a própria organização da natureza”. Acredito que Firestone, em algum 

sentido, já compreendia algumas concepções do que apareceria posteriormente nas reflexões de 

Donna Haraway, quando essa mostra que qualquer saber é construído a partir de um ponto de 

vista e é, por conseguinte, parcial (até mesmo tendencioso), incluindo nesse meio as ciências 

biológicas, do corpo – afinal, corpo é político, social, histórico e cultural, e não apenas 

biológico. Nessa acepção, a necessidade de apontar a perspectiva pautada na reflexão de Joan 

Scott reside em explicitar que meu posicionamento leva em conta a parcialidade da elaboração 

de conceitos tais como homem e mulher. 

Em consequência, a fim de tentar evitar a perpetuação desses binarismos e inclusive 

com o intuito em apontar a parcialidade da construção do saber, tanto a palavra gênero, como 

a palavra sexo, podem aparecer neste trabalho com a significação compreendida por sua 

particularidade culturalmente constituída. Isso porque às vezes até mesmo o uso do termo 

gênero sublinha o fato das relações entre os sexos serem sociais, mas nada diz sobre as razões 

pelas quais essas relações são construídas como o são, nem diz como elas funcionam ou como 

podem mudar (SCOTT, 1995, p. 76, grifo meu). Por isso vejo a necessidade de observar o modo 

como se constroem os discursos que edificam essa diferenciação, a fim de perceber que 

“qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que 

um implica o estudo do outro” (SCOTT, 1995, p. 75). Uma vez que “o mundo das mulheres faz 

parte do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo masculino” (SCOTT, 

1995, p. 75), devemos nos perguntar como se fez esse mundo, como essas relações foram 

construídas, para só então descobrir o seu porquê (SCOTT, 1995, p. 86). É nesse sentido que 

devemos conceder: 

 

atenção aos sistemas de significado, quer dizer, aos modos pelos quais as sociedades 

representam o gênero, servem-se deles para articular as regras de relações sociais ou 

para construir o significado da experiência. Sem significado, não há experiência, sem 

processo de significação, não há significado (SCOTT, 1995, p. 82, grifo meu). 
 

Ademais, ressalto não estar propondo uma tese sobre mulheres leitoras. Até pouco 

tempo, não se podia falar de leitoras (com marcação de gênero), pois o leitor era um construto 

epistemológico de homem branco hétero, o leitor universal. Nesse sentido, Jonathan Culler, 
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com seu On Deconstruction (1982), foi um divisor de águas no estudo de narrativas, pois 

demonstra que pode e deve marcar o local de leitura (gênero, raça, etc.) – ao encontro das 

propostas de Donna Haraway. Essa hipótese de leitura leva o gênero em consideração, mas 

minha atenção não recai sobre o leitor empírico, e sim sobre o ato da leitura em si. Com o gesto 

de leitura como sujeito do feminismo. 

Em seu livro, Jonathan Culler (1982) reflete acerca da figura do leitor e o papel da leitura 

em sua relação com a literatura. Nessa conjuntura, o autor dedica um capítulo ao exercício de 

ler como uma mulher. Em “Reading as a Woman” [“Lendo como uma mulher”], Culler 

desenvolve sua argumentação a fim de mostrar que o ato de ler como uma mulher não é simples: 

 

[R]eading as a woman is not necessarily what occurs when a woman reads: women 

can read, and have read, as men […]. Reading as a woman is not simply […] a 

theoretical position, for it appeals to a sexual identity defined as essential and 

privileges experiences associated with that identity.  

 

[Ler como uma mulher não é necessariamente o que ocorre quando uma mulher lê: 

mulheres podem ler, e têm lido, como homens [...]. Ler como uma mulher não é apenas 

uma posição teórica, pois recorre a uma identidade sexual definida como essencial e 

aos privilégios associados a essa identidade] 

 

(CULLER, 1982, p. 49, grifo meu, tradução minha). 

 

Antes das provocações, das inquietações, antes, portanto, do choque, eu lia apenas 

“como homem” – a partir das perspectivas masculinas nas quais fui inserida por muito tempo. 

Iniciei então o caminho para entender como poderia eu ler como uma mulher. E assim algo me 

impeliu, nesta pesquisa, a entender qual o processo permitir-me-ia começar a ler a partir dessa 

nova perspectiva. Este trabalho surgiu, portanto, do intuito de compreender as atitudes 

necessárias para a metamorfose do pensamento a desvelar as distorções da ordem vigente sobre 

àquelas habitantes à margem, bem como da tentativa de passar a experiência adiante. Como 

poderia eu não apenas buscar a consciência do movimento da minha compreensão em mutação, 

e igualmente instaurar provocação semelhante àquela que a mim se apresentou a outras(os) 

leitoras(es) mais? 

A partir dessa reflexão, identifico-me com a pesquisa e sua proposta, uma vez que, ao 

recapitular o percurso que me trouxe até este trabalho, reconheço agora a posição teórica, 

referida por Culler, e a efetivação desse tipo de leitura. O ato de ler como uma mulher, 

percebemos através da leitura do texto de Culler, ao mesmo tempo convoca a experiência 

específica associada ao feminino, ao passo que ainda deva reconhecer a não exclusividade dessa 

experiência para sua circunstância. Há uma continuidade entre a experiência da mulher e a 

leitura da mulher: “conviction that their experience as women is a source of authority for their 
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responses as readers has encouraged feminist critics in their revaluation of celebrated and 

neglected works” [“A convicção de que sua experiência como mulheres é uma fonte de 

autoridade para suas respostas como leitoras têm encorajado críticas feministas na revalorização 

tanto de obras célebres como das negligenciadas”] (CULLER, 1982, p. 46, tradução minha). 

Tendo em consideração que este trabalho tem o intuito de investigar narrativas literárias 

ao pensar nas leitoras, acredito ser necessário pensar de forma mais ampla em como os artefatos 

culturais são constituídos no mundo patriarcal. Para isso, a leitura de Laura Mulvey, com a 

perspectiva sobre o cinema, pode-nos oferecer uma panorama válido na observação de 

narrativas literárias também. Afinal, “the unconscious of patriarchal society has structured film 

form” [“o inconsciente da sociedade patriarcal estruturou o modelo de cinema”] (MULVEY, 

1999, p. 833, tradução minha), – como ocorre também na literatura. 

Em seu artigo, Mulvey (1999, p. 833-834) explicita a fascinação dos filmes, reforçada 

por padrões preexistentes, padrões que orientam as formações sociais constituidoras do sujeito, 

de modo que as preocupações formais do cinema refletem as obsessões psíquicas da sociedade 

que o produziu. A autora mostra “the way film reflects, reveals and even plays on the straight, 

socially established interpretation of sexual difference which controls images, erotic ways of 

looking and spectacle” [“o modo como o cinema reflete, revela e até mesmo age na 

interpretação heterossexual da diferença sexual socialmente estabelecida que controla imagens, 

modos eróticos de se observar e espetáculo”] (MULVEY, 1999, p. 833, grifo meu, tradução 

minha). Nesse sentido, como posso depreender desde um de seus subtítulos, denominado 

“Woman as image, man as bearer of the look” [“Mulher como imagem, homem como portador 

do olhar”] (MULVEY, 1999, p. 837), seu texto nos faz compreender as maneiras pelas quais o 

cinema é pensado e produzido para (e por) um espectador homem, sendo que sua estrutura pode 

apontar essa idiossincrasia. “Unchallenged, mainstream film coded the erotic into the language 

of the dominant patriarchal order” [“Incontestado, o cinema mais conhecido, tradicional, 

delineou o erótico na e para a linguagem da ordem patriarcal dominante”] (MULVEY, 1999, 

p. 835, tradução minha). Assim, o exercício em considerar a perspectiva de uma mulher frente 

a essas narrativas cinematográficas pensadas por e para homens é tão relevante quanto o é no 

caso da literatura, a fim de desafiar seus códigos que podem perpetuar a ordem falocêntrica – 

acentuando, aliás, o caráter do saber situado na pesquisa.  

No entanto, a fim de observar uma mulher efetivamente lendo como uma mulher, não 

basta colocá-la no exercício da leitura: “women do not always read or have not always read as 

women: they have been alienated from an experience appropriate to their condition as women” 

[“mulheres nem sempre leem ou não têm sempre lido como mulheres: elas foram alienadas de 
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uma experiência apropriada à sua condição como mulheres”] (CULLER, 1982, p. 50, tradução 

minha). Porém, ainda assim, para propiciar essa leitura, necessita-se das experiências 

especificamente atribuídas à identidade sexual feminina e daquelas proporcionadas pela 

posição ocupada pela mulher como leitora e indivíduo. Esse exercício se dá em um contínuo. 

Sendo assim, meu trabalho sugere, ao mesmo tempo, um diagnóstico e uma proposta. O 

diagnóstico: expondo os artefatos culturais escritos e produzidos em sua maioria por homens, 

tendo a mulher como objeto, e construindo nossos modos de viver no mundo falocêntrico; a 

proposta: empreender leituras femininas, leituras que são também reescrituras, para 

ressignificar o papel das mulheres na cultura e, consequentemente, no mundo. 

A condição da alienação na leitura revela, de acordo com o próprio Culler, o caráter 

duplo da experiência: “‘experience’ always has this divided, duplicitous character: it has always 

already occurred and yet is still to be produced – an indispensable point of reference, yet never 

simply there” [“a experiência tem sempre esse caráter dividido e ambíguo: ela sempre já 

aconteceu e ainda está a ser produzida – um ponto de referência indispensável, mas nunca 

simplesmente ali”] (CULLER, 1982, p. 63, grifo do autor, tradução minha). Ela se caracteriza, 

assim, na leitora/ no leitor, por preexistir ao ato da leitura; contudo, ela é ainda, de alguma 

forma, produzida. A experiência parece-me, então, existir nessa conjunção dupla: nem dada, 

nem só construída, mas ambas. Não é, somente, mas também se faz e é feita. 

Nossas percepções dos textos literários são em parte decorrência de nossas vivências 

pessoais, dessa identidade atribuída. Elas têm relação com nossa existência – neste caso, 

feminina – e delas depende parte da nossa compreensão de mundo e, em consequência, nossa 

interpretação das narrativas, sejam elas literárias, fílmicas, pessoais, culturais, antropológicas 

ou espirituais. Não obstante, devo recordar uma vez mais, as mulheres tiveram sua experiência 

pautada e edificada em um contexto patriarcal. 

 

[L]as civilizaciones patriarcales han disminuido hasta tal punto el valor de lo 

femenino que la realidad y la descripción del mundo que las caracterizan son 

inexactas. En lugar de constituir un género diferente, el femenino en nuestras lenguas 

se ha convertido en un no-masculino, es decir, en una realidad abstracta sin existencia.  

 

[As civilizações patriarcais diminuíram o valor do feminino a tal ponto que a realidade 

e a descrição do mundo que as caracterizam são inexatas. Nas nossas línguas, em vez 

de constituir um gênero diferente, o feminino tornou-se um não-masculino, ou seja, 

uma realidade abstrata sem existência] 

 

(IRIGARAY, 1992, p. 18, tradução minha). 
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Isso ocorre de tal forma que, algumas vezes, mesmo a experiência das mulheres propicia 

a exposição de topoi literários32 que se revelam como visão masculina egoísta acerca da visão 

feminina (CULLER, 1982, p. 45). E, como consequência, a fim de buscar os significados 

atribuídos nas leituras, nas vivências, “precisamos lidar com o sujeito individual, bem como 

com a organização social, e articular a natureza de suas inter-relações [sic], pois ambos são 

cruciais para compreender como funciona o gênero, como ocorre a mudança” (SCOTT, 1995, 

p. 86). 

Por essa perspectiva, percebo aqui a viabilidade em convocar um espaço a permitir 

construir experiência(s) a partir de perspectivas outras e novas (em contraposição àquelas 

propostas pela misoginia). Edificar uma experiência a propiciar às mulheres (e, por que não, 

aos homens?) a capacidade de ler como uma mulher. “For a woman to read as a woman is not 

to repeat an identity or an experience that is given but to play a role she constructs with reference 

to her identity as a woman, which is also a construct, so that the series can continue: a woman 

reading as a woman reading as a woman” [“Para uma mulher ler como uma mulher não é repetir 

uma identidade ou uma experiência que é dada, mas desempenhar um papel construído por ela 

com referência à sua identidade como mulher, a qual é, também, um conceito, um construto, 

[e] logo a série pode continuar: uma mulher lendo como uma mulher lendo como uma mulher”] 

(CULLER, 1982, p. 64, tradução minha). 

A concepção de experiência convocada por Culler ao tratar do feminismo lembra-me 

alguns conceitos discutidos por Antoine Compagnon em seu livro O demônio da teoria 

(1998)33. Assim como Culler destina parte de seu livro ao leitor, Compagnon traz um capítulo 

no qual aborda as considerações sobre essa figura e sobre o ato da leitura no contexto da teoria 

literária. No capítulo intitulado “O leitor”, Compagnon compreende algumas escolas literárias 

específicas, levando em conta o viés diferenciado de cada uma a respeito do papel da leitura e 

dos significados produzidos pelo leitor, fazendo quase um percurso histórico a respeito desse 

aspecto, examinado de forma mais geral no âmbito da teoria. 

Apesar da teoria e da crítica feministas não integrarem as discussões do autor, é 

conveniente convocar aqui a menção sobre a teoria da recepção, especificamente no que 

concerne às alusões a Wolfgang Iser e Hans Robert Jauss. Nesse sentido, Compagnon coloca 

em conjunção a ideia de repertório e de horizonte de expectativa, ambas apresentadas como 

                                                 
32 Leio aqui a expressão “topoi literário” como aqueles temas que se repetem e que são constituídos pela produção 

literária em conjunto com a aceitação e reiteração de seu público leitor. Entendo que Culler se refere a um tema 

comum, que se repete, tornando-se às vezes genérico e “tradicional”, um lugar comum. 
33 1998 é o ano de publicação do original em francês. As referências seguintes da obra serão acompanhadas da 

data da segunda edição da versão traduzida para o português, de 2010, consultada para a realização deste trabalho. 
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diferentes definições para um mesmo conceito. De acordo com o autor (COMPAGNON, 2010, 

p. 150), o que Iser chama de repertório, ou seja, o “conjunto de normas sociais, históricas, 

culturais trazidas pelo leitor como bagagem necessária à sua leitura”, Jauss denomina horizonte 

de expectativa o “conjunto de convenções que constituem a competência de um leitor (ou de 

uma classe de leitores) em um dado momento; o sistema de normas que define uma geração 

histórica” (COMPAGNON, 2010, p. 154). 

Associo, assim, o repertório ou o horizonte de expectativa à experiência conceituada 

por Culler a partir das leituras feministas. Se o ato de ler como uma mulher relaciona-se às 

experiências específicas de uma identidade sexual, bem como às suas vivências privilegiadas 

(no sentido de únicas), parece-me que a experiência da mulher, em seu caráter primeiro, e sua 

continuidade com a leitura empreendida pela mulher, é diretamente conectada ao seu repertório 

(Iser) e/ou ao seu horizonte de expectativas (Jauss). O repertório das mulheres leitoras pode ser 

peculiar ao(s) gênero(s) feminino(s) assim construído(s), no que se relaciona àqueles 

conhecimentos compartilhados dentro de uma comunidade feminina – espaço esse dos quais as 

pessoas do gênero masculino estariam excluídas. No entanto, uma parcela considerável de seu 

horizonte de expectativa é constituído, também, por sua vivência em um contexto social e 

histórico específico: o do patriarcado. “They [women] have been constituted as subjects by 

discourses that have not identified or promoted the possibility of reading ‘as a woman’” [“Elas 

[mulheres] foram constituídas como sujeitos por discursos que não reconheceram ou 

promoveram a possibilidade de ler ‘como uma mulher’”] (CULLER, 1982, p. 51, grifo do autor, 

tradução minha). Dessa forma, outra vez se reafirma o fato do repertório das mulheres ser, de 

forma e em uma parcela relevante, misógino. 

Em seu ensaio denominado “Experiência” (1991)34, Joan Scott discorre a respeito da 

experiência como categoria (principalmente na sua utilização pelo trabalho de 

historiadoras(es)), como estratégia que denota evidência histórica. De acordo com a autora, a 

experiência estaria assim sendo abordada por aqueles que buscam investigar a história da 

diferença, de modo a revelar como 

 

histórias são escritas a partir de perspectivas ou pontos-de-vista fundamentalmente 

diferentes – e até irreconciliáveis – nenhuma das quais é completa ou completamente 

“verdadeira”. [...] [E]ssas histórias forneceram evidências de uma imensidão de 

valores e práticas alternativas cuja existência desmente as construções hegemônicas 

de mundos sociais, sejam essas construções que buscam afirmar a superioridade 

política do homem branco, a coerência do “eu”, a naturalidade da heterossexualidade 

monogâmica ou a inevitabilidade do progresso científico e do desenvolvimento 

                                                 
34 1991 é a data da publicação do ensaio original, em inglês. A versão do texto à qual tive acesso é a tradução 

brasileira publicada em 1999. As próximas menções ao texto serão referenciadas com base nessa edição. 
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econômico. O desafio à história normativa tem sido descrito, nos termos de uma 

compreensão histórica convencional das evidências, como uma ampliação do quadro, 

uma correção da visão incompleta ou infiel e tem buscado legitimidade na autoridade 

da experiência, a experiência direta dos outros (SCOTT, 1999, p. 3, grifo entre aspas 

da autora, grifo em itálico nosso). 

 

Não obstante, essa abordagem pode enfraquecer esse tipo de investida crítica, pois toma 

 

como evidentes as identidades daqueles/as cujas experiências estão sendo 

documentadas e assim naturalizam suas diferenças. Localizam a resistência fora de 

sua construção discursiva, e reificam o agenciamento como um atributo inerente aos 

indivíduos, e dessa forma o descontextualizam (SCOTT, 1999, p. 4). 

 

Ao considerar certos elementos da identidade do sujeito como inerentes, tratam-se como 

naturais, por exemplo, as percepções misóginas de algumas mulheres – que, no entanto, foram 

assim constituídas de acordo com o discurso de seu contexto. Dessa forma, Scott ainda completa 

que as 

 

[q]uestões acerca da natureza construída da experiência, acerca de como os sujeitos 

são, desde o início, constituídos de maneiras diferentes, acerca de como a visão de um 

sujeito é estruturada – acerca da linguagem (ou discurso) e história – são postas de 

lado. A evidência da experiência, então, torna-se evidência do fato da diferença, ao 

invés de uma maneira de explorar como se estabelece a diferença, como ela opera, 

como e de que forma ela constitui sujeitos que veem e agem no mundo (SCOTT, 1999, 

p. 4, grifo meu). 

 

De acordo com ela, para que a categoria experiência possa ser levada em consideração 

para a história das diferenças – ou, neste caso, poderia chamá-la aqui de escrita das diferenças 

– é necessário 

 

recusar a separação entre “experiência” e linguagem e insistir na qualidade produtiva 

do discurso. Sujeitos são constituídos discursivamente [...]. E sujeitos têm 

agenciamento. Eles não são indivíduos unificados autônomos, que exercem o livre 

arbítrio mas, ao contrário, são sujeitos cujo agenciamento é criado através de situações 

e posições que lhes são conferidas (SCOTT, 1999, p. 16, grifo meu). 

 

Ao reconhecer o caráter produtivo do discurso, temos a possibilidade em perceber como 

as mulheres, nessa instância, são constituídas discursivamente pela linguagem majoritariamente 

falocêntrica. À vista disso, a diferença “informa la lengua y es informada por ésta” [“comunica 

a língua e é comunicada por ela”] (IRIGARAY, 1992, p. 17, tradução minha). Uma vez mais, 

a distinção reside no gênero, através de construções culturais, revelando “a criação inteiramente 

social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres”, “as origens 

exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres” (SCOTT, 1995, p. 
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75). O caráter feminino/masculino, ou seja, o gênero, mostra-se então como é: “uma categoria 

social imposta sobre um corpo sexuado” (SCOTT, 1995, p. 75); e o corpo feminino (assim 

como os demais inseridos nessa lógica) significa a partir dessa cultura patriarcal e 

heterossexual. Considerando os termos das proposições de Donna Haraway (1991, p. 197-200), 

o sexo deixa de aparecer disfarçado como determinismo biológico, ameaçador às possibilidades 

das intervenções transformativas que reconhecem o gênero como diferença posicionada social, 

histórica e semioticamente. O corpo passa a ser um agente, e não uma fonte de conhecimento, 

enquanto a diferença (inclusive a biológica) passa a ser teorizada como situacional e não 

intrínseca, mudando de modo fundamental a política biológica do corpo. A isso se deve a 

importância em considerar a qualidade da experiência não como inerente, mas sim como em 

construção: em duas vias, uma que é até o momento, e outra que poderá ser. 

Há, então, uma parcela da experiência construída e edificada, pois a experiência não 

apenas existe, mas é constituída ao longo do tempo. Talvez, portanto, o espaço de ação 

propiciado por uma crítica e/ou uma leitura que se propõem feministas seja esse, a fim de 

(re)construir experiências partindo de novas expectativas e perspectivas, oportunizando uma 

nova maneira de ler por parte das(os) leitoras(es). “As convenções que constituem o repertório 

são reorganizadas pelo texto, que desfamiliariza e reforma os pressupostos do leitor sobre a 

realidade” (COMPAGNON, 2010, p. 150, grifo meu). O que, portanto, ocorre quando uma 

mulher se identifica de forma geral, durante a maior parte da sua vida, com textos e discursos 

masculinos (uma vez que são eles a absoluta maioria em seu contexto)? “How does a woman 

read such authors? A feminist criticism confronts the problem of women as the consumer of 

male produced literature” [“Como uma mulher lê tais autores? Uma crítica feminista confronta 

o problema de mulheres como consumidoras da literatura produzida por homens”] (CULLER, 

1982, p. 48, tradução minha). Porque “[c]onfronting such plots, the woman reader, like other 

readers, is powerfully impelled by the structure of the novel to identify with a hero who makes 

woman the enemy” [“Ao confrontar tais enredos, a mulher leitora, assim como outros leitores, 

é vigorosamente impelida pela estrutura do romance a identificar-se com um herói que torna a 

mulher o inimigo”] (CULLER, 1982, p. 52, grifo meu, tradução minha). 

Através da minha leitura das narrativas referidas neste trabalho, pretendo, nesse sentido, 

provocar um novo processo de desfamiliarização ao colocar em estranhamento certos preceitos 

patriarcais que posicionam a mulher em “território inimigo” e lugar marginalizado. Reformular 

essas concepções tidas como naturais, a fim de criar outros pressupostos e ampliar o repertório 

ou horizonte de expectativa: “feminist readings identify male bias by using concepts and 

categories that male critics purport to accept” [“leituras feministas identificam a parcialidade 
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masculina utilizando conceitos e categorias que críticos do sexo masculino pretendem (ou 

podem estar dispostas) a aceitar”] (CULLER, 1982, p. 61, tradução minha). E, dessa forma, 

talvez se crie (na experiência) novas normas e valores extraliterários, que darão novos sentidos 

às leituras e aos textos futuros. 

De acordo com Compagnon (2010, p. 146, grifo meu): 

 

as normas e os valores do leitor são modificados pela experiência da leitura. Quando 

lemos, nossa expectativa é função do que nós já lemos – não somente no texto que 

lemos, mas em outros textos – e, os acontecimentos imprevistos que encontramos no 

decorrer de nossa leitura obrigam-nos a reformular nossas expectativas e a 

reinterpretar o que já lemos, tudo que já lemos até aqui neste texto e em outros. A 

leitura procede, pois, em duas direções ao mesmo tempo, para frente e para trás. 

 

Como nós, mulheres, somos obrigadas pelos discursos misóginos a reformular nossas 

concepções? Elas se dão repetida e constantemente, de forma a se tornarem “normais”, 

“naturais”.  

 

Las dificultades con que tropiezan al entrar en el mundo cultural intermasculino 

obligan a la mayor parte de las mujeres, incluidas las que se consideran feministas, a 

renunciar a su subjetividad femenina y a las relaciones con sus iguales, lo que las 

conduce a un callejón sin salida desde el punto de vista de la comunicación, individual 

o colectiva. La cultura se empobrece así considerablemente, reducida a un solo polo 

de la identidad sexual.  

 

[As dificuldades com que tropeçam ao entrar no mundo cultural intermasculino 

obrigam à maior parte das mulheres, incluindo as que se consideram feministas, a 

renunciar à sua subjetividade feminina e às relações com suas iguais, o que as leva a 

um beco sem saída do ponto de vista da comunicação, individual ou coletiva. A cultura 

assim se empobrece consideravelmente, reduzida a um só polo da identidade sexual] 

 

(IRIGARAY, 1992, p. 19, tradução minha). 

 

As concepções tidas então como humanas, são, na realidade, falocêntricas, porém, 

tornam-se a regra, e são aceitas pelo senso comum como tal.  

 

Parece que, directa o indirectamente, el hombre ha querido dar su género al universo, 

como dio su nombre a sus hijos, a su mujer o a sus bienes. El peso de esta condición 

en las relaciones entre los sexos en el mundo, en las cosas, en los objetos, es inmenso. 

En efecto, todo aquello que supuestamente posee un valor pertenece a los hombres y 

está marcado con su género.  

 

[Parece que, direta ou indiretamente, o homem quis dar seu gênero ao universo, assim 

como deu seu nome a seus filhos, a sua mulher ou a seus bens. O peso desta condição 

nas relações entre os sexos no mundo, nas coisas, nos objetos, é imenso. De fato, tudo 

aquilo que supostamente possui um valor pertence aos homens e está marcado com 

seu gênero] 

 

(IRIGARAY, 1992, p. 29, tradução minha). 
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Ao passo que aquilo que se distingue e/ou se opõe a essas concepções, como a leitura 

de noções por um viés outro (tal como o feminino e/ou queer), é transformado em exceção: 

“our notions of the rational are tied to or in complicity with the interests of the male” [“nossas 

noções do racional estão associadas ou em cumplicidade com os interesses do masculino”] 

(CULLER, 1982, p. 58, grifo meu, tradução minha). As mulheres passaram muito tempo 

identificando-se com a perspectiva masculina, apresentada como “a” perspectiva humana 

(CULLER, 1982, p. 51). Porque “[l]a cultura del entre-hombres […] [s]e organiza excluyendo 

de su sociedad la aportación del otro sexo. […] [E]l cuerpo social patriarcal se edifica 

jerárquicamente excluyendo la diferencia” [“A cultura dos homens [...] é organizada excluindo 

de sua sociedade a contribuição do outro sexo. O corpo social patriarcal é edificado 

hierarquicamente excluindo a diferença”] (IRIGARAY, 1992, p. 43, tradução minha). Porém, 

como o processo se dá em duas direções, há esperança de retornar à interpretação e desmascarar 

certos sentidos. Voltar aos textos produzidos por homens e entender as significações encobertas, 

disfarçadas como autênticas. Tudo isso, uma vez mais, vai ao encontro das compreensões de 

Culler acerca dos momentos feministas na literatura: ao falar do movimento duplo, para a frente 

e para trás, Compagnon parece permitir convocar a experiência que já existe, aquela atribuída 

pelo ser mulher, bem como à fração da experiência a ser alcançada, atingida (CULLER, 1982, 

p. 50). 

“[O] leitor vai para o texto com suas próprias normas e valores” (COMPAGNON, 2010, 

p. 146). Resta-me lembrar, em um primeiro momento, nossa vivência em um mundo patriarcal 

e misógino. Sem dúvidas, as probabilidades são grandes em levarmos essas normas e valores 

às nossas leituras, inicialmente. Da mesma forma, pela proposta de via dupla de Compagnon a 

respeito dos textos, no ato da leitura pode-se também reformular (ainda que aos poucos) aquelas 

normas e valores, criando-se outras a se misturar com as prévias e as pósteras. Assim, ao 

propiciar um espaço de reformulação a partir de uma crítica feminista, potencializa-se a 

possibilidade das leituras futuras como uma mulher. 

Surge, então, a pergunta: mas o que é, por fim, ler como uma mulher? “[H]ow should 

we read? What kind of reading experience can we imagine or produce? What would it be to 

read ‘as a woman’?” [“Como deveríamos ler? Que tipo de experiência de leitura podemos 

imaginar ou produzir? O que seria ler ‘como uma mulher’?”] (CULLER, 1982, p. 63, grifo em 

itálico meu, grifo entre aspas do autor, tradução minha). Vejo a premissa ser pautada na 

diferença, na distinção entre a leitura empreendida como um homem e na leitura empreendida 

como uma mulher. E essa diferença não é gratuita; devemos buscá-la, persegui-la 
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incansavelmente, pois, para diferir, precisamos destacar e comparar, a fim de perceber as 

nuances e novas formas de apreender o mundo. “It [the difference] is never given as such but 

must be produced. Difference is produced by differing” [“A diferença nunca é dada como tal, 

mas deve ser produzida. Diferença é produzida pela diferença”] (CULLER, 1982, p. 50, grifo 

meu, tradução minha). Para isso, uma das alternativas é trazer à tona as representações 

unilaterais e deturpadas, com o intuito de instigar novas leituras e, posteriormente, novos modos 

de representação: 

 

In literary criticism, a powerful strategy is to produce readings that identify and situate 

male misreading. Though it is difficult to work out in positive, independent terms 

what it might mean to read as a woman, one may confidently propose a purely 

differential definition: to read as a woman is to avoid reading as a man, to identify 

the specific defences and distortions of male readings and provide correctives.  

 

[Na crítica literária, uma estratégia poderosa é produzir leituras que identifiquem e 

situem as más interpretações masculinas. Embora seja difícil resolver em termos 

afirmativos e independentes o que pode significar ler como uma mulher, podemos 

propor, com segurança, uma definição puramente diferencial: ler como uma mulher é 

evitar ler como um homem, identificar as defesas e deturpações das leituras 

masculinas e providenciar reparações] 

 

(CULLER, 1982, p. 54, grifo meu, tradução minha). 

  

Se, como reflete Luce Irigaray (1992, p. 69) o gênero feminino, de fato basicamente 

distinto em sua origem, tornou-se hoje algo praticamente associado a um não-masculino; se ser 

mulher equivale hoje a não ser homem, talvez o primeiro passo a ser dado seja identificar os 

modos pelos quais o discurso falocêntrico constituiu essa condição. Logo, iniciando por evitar 

ler como um homem, pode-se estabelecer novos lugares de fala, que se identifiquem por si, e 

não com o não-masculino. Esse exercício, então, na primeira diferenciação, corresponde 

também a assumir meu posicionamento, colocar esta reflexão como saber situado [situated 

knowledge], em um projeto feminista que concorda com Donna Haraway (1991, p. 188), 

quando a autora afirma ser esse o melhor meio para alcançar a objetividade na produção 

científica. Possivelmente isso entre em acordo com o que se tem pautado no pensamento 

feminista ao longo da história, ao recusar a “construção hierárquica da relação entre masculino 

e feminino, em seus contextos específicos” em “uma tentativa para reverter ou deslocar suas 

operações” (SCOTT, 1995, p. 84, grifo meu).  

Precisamos, portanto, aprender a evitar a ler como homens, a fim de identificar os modos 

pelos quais opera o seu discurso: 
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There is an appeal to the potential experience of a woman reader (which would escape 

the limitations of male readings) and then the attempt to make such an experience 

possible by developing questions and perspectives that would enable a woman to read 

as a woman – that is, not “as a man”.  

 

[Há um apelo à experiência potencial de uma mulher leitora (a qual escaparia às 

limitações das leituras masculinas) e, então, a tentativa de tornar tal experiência 

possível, desenvolvendo questões e perspectivas que possibilitariam à mulher ler 

como uma mulher – isso é, não ‘como um homem’] 

 

(CULLER, 1982, p. 58, grifo do autor, tradução minha). 

 

Esse projeto feminista é um contínuo de denúncia e proposta de ação. A denúncia é 

apontada no diagnóstico por meio da leitura e estranhamento primeiro das narrativas 

constituídas no mundo falocêntrico. A partir dessa leitura, faço também a minha proposição: a 

sugestão é ler diferente, para também pensar um mundo possível diverso. Um mundo vivível. 

Assim, a sugestão desta pesquisa é um trabalho contínuo e cíclico (bem como o horizonte de 

expectativa). Para isso, proponho uma estrutura de encaminhamento para essa leitura. O 

primeiro posicionamento é convocar a autoridade da experiência, desde que “[w]omen’s 

experience [...] will lead them to value works differently from their male counterparts, who may 

regard the problems women characteristically encounter as of limited interest” [“A experiência 

das mulheres [...] as levará a avaliar as obras de maneira diferente daquela dos seus pares 

masculinos, os quais podem julgar os problemas tipicamente encontrados por mulheres como 

se fossem de interesse limitado”] (CULLER, 1982, p. 45, tradução minha). Todavia, é 

necessário ter em mente que apenas “[o] projeto de tornar a experiência visível impede a análise 

do funcionamento do sistema e de sua historicidade; ao invés, reproduz seus termos” (SCOTT, 

1999, p. 5). Embora se tornem  

 

[...] visíveis para nós comportamentos e instituições alternativas. O que não temos é 

uma forma de enquadrar essas alternativas em uma moldura de padrões dominantes 

(historicamente contingentes) de sexualidade e na ideologia que os ampara. Sabemos 

que elas existem, mas não como foram construídas; sabemos que sua existência 

permite uma crítica das práticas normativas, mas não a extensão dessa crítica. Tornar 

visível a experiência de um grupo diferente expõe a existência de mecanismos, mas 

não seu funcionamento interno ou sua lógica; sabemos que a diferença existe, mas não 

a entendemos como constituída relacionalmente. Para tanto, precisamos dar conta dos 

processos históricos que, através do discurso, posicionam sujeitos e produzem suas 

experiências. Não são os indivíduos que têm experiência. A experiência, de acordo 

com essa definição, torna-se, não a origem de nossa explicação, não a evidência 

autorizada [...], mas sim aquilo que buscamos explicar, aquilo sobre o qual se produz 

conhecimento. Pensar a experiência dessa forma é historicizá-la, assim como as 

identidades que ela produz (SCOTT, 1999, p. 5). 
 

A isso se dá a importância de assimilar o caráter da produção discursiva da experiência, 

uma vez que devemos “questionar como concepções de ‘selves’ (de sujeitos e suas identidades) 
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são produzidas” (SCOTT, 1999, p. 6, grifo entre aspas da autora, grifo em itálico meu). Assim, 

passamos à segunda postura, que é reconhecer, conquanto em conflito, que não lemos como 

mulheres. Por fim, o terceiro momento é refletir, portanto, como podemos ler como mulheres e 

que atitudes podemos tomar em direção à essa prática: “the problem is precisely that women 

are led to identify with male characters, against their own interests as women” [“o problema é 

precisamente que as mulheres são levadas a se identificar com personagens masculinas, contra 

seus próprios interesses como mulheres”] (CULLER, 1982, p. 51, tradução minha). Por isso, a 

objeção reside não nas representações literárias desagradáveis ou inóspitas de personagens 

femininas (não significa que todas elas devam ser puros espíritos de bondade e obediência 

eterna, pelo contrário). A inconveniência reside no modo pelo qual a estrutura dramática do 

enredo induz as mulheres a serem coniventes e até mesmo participarem de uma visão que tem 

a mulher como obstáculo à liberdade (CULLER, 1982, p. 52, grifo meu). Dessa forma, a 

construção de outras novas experiências serve para reavaliar certas concepções: “feminist 

criticism undertakes, through the postulate of a woman reader, to bring about a new experience 

of reading and to make readers – men and women – question the literary and political 

assumptions on which their reading has been based” [“através do postulado de uma mulher 

leitora, a crítica feminista compromete-se a trazer uma nova experiência de leitura e a fazer 

leitores – homens e mulheres – questionarem os pressupostos literários e políticos nos quais se 

tem baseado a sua leitura”] (CULLER, 1982, p. 51, tradução minha). 

Uma crítica feminista então, no sentido aqui proposto, busca dar respaldo ao exercício 

de ler como uma mulher. Essa seria, portanto, uma nova experiência que, ainda que assegurada 

pelas peculiaridades da vivência “feminina”, na realidade um corpo social e político, poderia 

ser proporcionada tanto a mulheres como a homens leitores35 (se as mulheres têm lido como 

homens, porque não poderiam os homens colocar-se no lugar de mulheres leitoras?). Assim, 

acessamos uma crítica de cunho temático que tem como foco o modo de representação de 

personagens femininas (principalmente em obras produzidas por autores homens): 

 

[T]he concept of a woman reader leads to the assertion of continuity between women’s 

experience of social and familial structures and their experience as readers. Criticism 

founded on this postulate of continuity takes considerable interest in the situations and 

psychology of female characters, investigating attitudes to women or the “images of 

women” in the works of an author, a genre, or a period. […] Such criticism is 

resolutely thematic – focused on women as a theme in literary works.  

                                                 
35 Ao colocar essa oposição entre mulheres e homens aqui penso (uma vez mais) apenas no modo como a sociedade 

e as normativas “criam” as crianças, e ao longo da vida os adultos, para se adaptarem e adequarem a 

comportamentos que diriam respeito a essas duas posições. Por outro lado, entendo que esses pares antitéticos são 

determinados pela heteronormatividade, e acredito que os indivíduos podem se compreender a partir de muitas 

outras concepções múltiplas e variadas (e sem necessidade de rótulos). 
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[o conceito de uma mulher leitora conduz à indicação de continuidade entre a 

experiência de estruturas sociais e familiares das mulheres e suas experiências como 

leitoras. A crítica fundamentada nesse postulado da continuidade tem interesse 

considerável nas situações e na psicologia das personagens femininas, investigando 

as atitudes para com as mulheres ou as “imagens das mulheres” nas obras de um 

autor, um gênero, ou um período. [...] Tal crítica é resolutamente temática – focada na 

mulher como um tema nas obras literárias] 

 

(CULLER, 1982, p. 46, grifo meu, tradução minha). 

 

Observar a imagem construída para a(s) personagem(s) feminina(s), ou seja, considerá-

la(s)s como tema na(s) obra(s) literária(s), propicia o estranhamento necessário diante da 

representação de perspectiva masculina, a fim de compreender sua pertinência para os 

estereótipos criados e perpetuados a respeito da mulher. No modo como o faz Laura Mulvey, 

que afirma ter como foco, em particular, o lugar central da imagem da mulher no cinema, como 

considerado pelo prazer masculino que o edifica. Pois que: 

 

[…] el género gramatical femenino se diluye como expresión subjetiva, y el léxico 

que concierne a las mujeres con frecuencia está compuesto de términos escasamente 

valoradores, cuando no injuriosos, que la definen como objeto en relación con el 

sujeto masculino. El orden lingüístico patriarcal las excluye y las niega.  

 

[o gênero gramatical feminino é diluído como expressão subjetiva, e o léxico que diz 

respeito às mulheres é muitas vezes composto de termos mal valorizados, quando não 

prejudiciais, que a definem como objeto em relação ao sujeito masculino. A ordem 

linguística patriarcal as exclui e as nega] 

 

(IRIGARAY, 1992, p. 18, grifo meu, tradução minha). 
 

É importante observar, assim, as imagens criadas acerca dessas figuras mulheres, 

imagens sustentadas e eternizadas para o benefício de uma fração específica da sociedade. Se 

literatura e cinema dizem respeito ao prazer, é relevante salientar que “[i]n a world ordered by 

sexual imbalance, pleasure in looking has been split between active/male and passive/female. 

The determining male gaze projects its phantasy on to the female figure which is styled 

accordingly” [“Em um mundo sistematizado pela desigualdade sexual, o prazer no ato de olhar 

foi dividido entre o ativo/masculino e o passivo/feminino. O olhar masculino determinante 

projeta sua fantasia sobre a figura feminina a qual é estilizada em conformidade com ele”] 

(MULVEY, 1999, p. 837, grifo meu, tradução minha).  

De acordo com o próprio Culler (1982, p. 51), os romances tidos como tipicamente 

norte-americanos (associados à identidade norte-americana), por exemplo, têm funcionado em 

um esquema básico, no qual o protagonista está em conflito com forças opressivas, restritivas 

e civilizatórias, personificadas pela mulher. Ao passo que, como identifica Laura Mulvey (1999, 
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p. 838, 840), no cinema, a exibição da mulher tem duas principais “funções”, ambas como 

objeto erótico, tanto dos personagens (masculinos) dentro do enredo, como do espectador no 

auditório; sendo que, muitas vezes, como o objeto que é, ela combina o olhar desses dois 

masculinos. Trata-se de uma estrutura tão desenvolvida pela forma do cinema que, quando um 

personagem masculino tem algum tipo de posse sobre a personagem feminina, por meio de 

identificação com ele, o espectador também a possui. E, afinal, mulheres raramente escrevem 

sobre homens, mas homens escrevem recorrentemente sobre mulheres. Como lembra Virginia 

Woolf (2018, loc 382, tradução minha): “Have you any notion of how many books are written 

about women in the course of one year? Have you any notion how many are written by men? 

Are you aware that you are, perhaps, the most discussed animal in the universe?” [“Vocês têm 

alguma ideia de quantos livros sobre mulheres são escritos no decorrer de um ano? Têm alguma 

noção de quantos são escritos sobre homens? Vocês estão cientes de que vocês são, 

provavelmente, o animal mais discutido no universo?”]. 

Ao identificarmos as disparidades na representação e na criação das imagens dessas 

personas, damo-nos a possibilidade de compreendê-las de outras formas, em outros conceitos, 

por outras perspectivas, fundamentadas, de início, na experiência da mulher como leitora. 

“Criticism based on the presumption of continuity between the reader’s experience and a 

woman’s experience and on a concern with images of woman is likely to become most forceful 

as a critique of the phallocentric assumptions that govern literary works” [“A crítica baseada na 

suposição de continuidade entre a experiência da leitora e a experiência de uma mulher, e na 

preocupação com as imagens da mulher, tem probabilidade de se tornar mais contundente como 

crítica dos pressupostos falocêntricos que regem as obras literárias”] (CULLER, 1982, p. 46, 

tradução minha). Retomando uma vez mais as palavras de Laura Mulvey (1999, p. 835, grifo 

meu), se é dito que analisar o prazer e a beleza os destrói, “[t]hat is the intention of this article” 

[“Essa é a intenção deste artigo”], destruí-los na maneira como são compreendidos pela ordem 

patriarcal vigente, a fim desvelá-los. 

Com efeito, “los hombres se han atribuido la subjetividad y han reducido a las mujeres 

a la condición de objeto o a la nada” [“os homens atribuíram a subjetividade a si mesmos e 

reduziram as mulheres à condição de objeto ou a nada”] (IRIGARAY, 1992, p. 68, tradução 

minha). E, ao insinuar (e advertir) o papel feminino ideal como o inerte e/ou o inanimado – 

“[because] the only good woman is a dead one” [“[Porque] a única boa mulher é uma mulher 

morta”] (CULLER, 1982, p. 52, tradução minha) – a tradição cultural baseada no discurso 

masculino não apenas influencia as mulheres a coadunar com os interesses patriarcais, como 

também a propagar posturas hostis a si mesmas.  
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Shulamith Firestone (1976, p. 174), aponta a privatização das mulheres como uma das 

lógicas culturais que, além de estereotipá-las, acaba por afastá-las entre si, em razão da 

perpetuação de atributos sexuais fúteis por parte dos homens. A mulheres, e seus corpos, assim 

foram delimitados desde a época da implementação do capitalismo. Diante da necessidade do 

corpo de exploração no mercado de trabalho assalariado, o homem, outro deveria também ser 

explorado, sem qualquer retribuição financeira. Para isso, as mulheres foram restringidas ao 

ambiente do lar, servindo sua força de trabalho e seus corpos para o sistema de produção, 

tornando-se dele escrava. Ademais, o corpo tornou-se também escravo da reprodução, desde 

que o Estado precisava de mais mão de obra, portanto, mais bebês nascendo a cada dia. Logo, 

enquanto os homens possuem os espaços de encontro coletivo e público entre eles, formando 

redes de solidariedade, cada uma das mulheres passou a ser isolada em sua própria casa, ou 

melhor, na casa do marido, sem poder ter redes de solidariedade com suas semelhantes. (Essa 

temática é melhor desenvolvida ao longo dos capítulos de análise nesta tese). Desse modo, 

quando os homens atribuem e exaltam características supostamente individuais a uma mulher 

(“As loiras são mais sexy!”), e na realidade estão apenas revelando a maneira como as 

consideram como bonecas, objetos sexuais, as mulheres seguem cegas diante de sua exploração 

sexual como classe. Essa condição é sustentada conjuntamente pelos artefatos culturais, tais 

como o cinema: 

 

In their traditional exhibitionist role women are simultaneously looked at and 

displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact so that they 

can be said to connote to-be-looked-at-ness. Women displayed as sexual object is the 

leit-motiff of erotic spectacle: from pin-ups to strip-tease, […] she holds the look, 

plays to and signifies male desire.  

 

[Em seu papel exibicionista tradicional as mulheres são simultaneamente examinadas 

e ostentadas, com sua aparência delineada para um sólido impacto visual e erótico de 

maneira que elas possam expressar um caráter de objeto a ser observado. Mulheres 

retratadas como um objeto sexual são o leit-motiff do espetáculo erótico: desde as pin-

ups até o strip-tease, [...] ela sustenta a aparência, desempenha e simboliza o desejo 

masculino] 

 

(MULVEY, 1999, p. 837, grifo da autora, tradução minha). 

 

Tudo isso impede que as mulheres se unam contra essa lógica. Como consequência, elas 

são levadas a virarem-se umas contra as outras, favorecendo o sexo masculino; e se esvanece a 

possibilidade de compor uma unidade de grupo, de corpo social feminino a salvaguardar seus 

interesses, o que chamamos de sororidade: 

  



58 

 

Assim é a situação peculiar em que as mulheres nunca fazem objeção aos insultos 

dirigidos às mulheres como uma classe, desde que, individualmente, estejam 

excluídas dela. O pior insulto para uma mulher é dizer que ela é “exatamente como 

uma mulher”, i.e., que ela não é superior. O maior elogio é dizer que ela tem a 

inteligência, o talento, a dignidade, ou a força de um homem. De fato, como todo 

membro de uma classe oprimida, ela própria participa dos insultos dirigidos às outras 

iguais a ela, esperando, com isso, tornar óbvio que ela, como indivíduo, está acima do 

comportamento das outras. Assim, as mulheres, como uma classe, se indispõem umas 

com as outras (“Separar e Vencer”) [...] – enquanto o réu, ele mesmo, escapa 

furtivamente livre (FIRESTONE, 1976, p. 160, nota de rodapé 1, grifo da autora). 

 

Para Firestone (1976, p. 52), o fato de as mulheres viverem com homens também 

constitui uma desvantagem significativa para a união dessas entre si, “pois o isolamento das 

mulheres umas das outras foi responsável pela ausência ou pela fraqueza do movimento de 

libertação das mulheres no passado”. Ainda assim, por outro lado, viver com os homens pode 

ser entendido como vantagem e ponto crucial para o pensamento feminista, uma vez que: 

 

uma revolucionária em cada quarto de dormir não pode deixar de abalar o status quo. 

E se quem está se revoltando é a sua mulher, você não pode escapar para os subúrbios. 

O feminismo, quando ele realmente atingir os seus objetivos, fará estourar as 

estruturas mais básicas de nossa sociedade (FIRESTONE, 1976, p. 52).  
 

Nesse cenário, talvez seja pertinente convocar a noção de comunidade interpretativa, 

uma vez que pode auxiliar na compreensão do modo como as identidades são produzidas por 

uma linguagem, em um contexto coletivo. Consoante Joan Scott (1999, p. 16, grifo meu): 

 

Sujeitos são constituídos discursivamente, a experiência é um evento linguístico (não 

acontece fora de significados estabelecidos), mas não está confinada a uma ordem fixa 

de significados. Já que o discurso é, por definição, compartilhado, a experiência é 

coletiva assim como individual. Experiência é uma história do sujeito. A linguagem é 

o local onde a história é encenada. A explicação histórica não pode, portanto separar 

as duas. 
 

Comunidade(s) interpretativa(s), de acordo com Compagnon (2010, p. 159), é um 

“conjunto de normas de interpretação, literárias e extraliterárias, que um grupo compartilha: 

convenções, um código, uma ideologia”. Noto, então, que a comunidade interpretativa se 

relaciona ao repertório, ao horizonte de expectativa e, portanto, à experiência. Na realidade, a 

comunidade interpretativa parece envolver, de forma mais íntegra, o caráter dado e o caráter 

alcançado, produzido, da experiência da/na leitura. Ela compreende o movimento duplo, de vai 

e volta: lemos um livro com o nosso repertório, a experiência adquirida até então; com a leitura, 

somos desconcertados, saímos de nossa zona de conforto, reconstruímos nossas concepções e, 

portanto, metamorfoseamos nosso repertório futuro; e, assim, chegamos à próxima leitura. A 

comunidade interpretativa parece-me expressar isso em um sentido que reúne as 
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individualidades dos repertórios pessoais em uma concepção conjunta, em uma comunhão de 

horizontes. 

A comunidade interpretativa masculina é, não surpreende, bastante concreta. Tão 

consistente a ponto de se sobrepor às demais, impondo-se como a legítima – ainda que seja uma 

entremeio a inúmeras outras. Essa comunidade se solidificou de tal forma a induzir as outras 

comunidades a identificar-se com ela, e a criar argumentos que a defendam e sustentem sua 

estabilidade e supremacia, diante de qualquer discurso que se atreva a desestabilizá-la. Essa 

idiossincrasia revela a mais pérfida das opressões: “[t]he most insidious oppression alienates a 

group from its own interests as a group and encourages it to identify with the interests of the 

oppressors, so that political struggles must first awaken a group to its interests and its 

‘experience’” [“A opressão mais traiçoeira aliena um grupo de seus próprios interesses como 

um grupo e o encoraja a se identificar com os interesses dos opressores, logo, a luta política 

deve primeiro despertar um grupo para seus próprios interesses e sua própria ‘experiência’”] 

(CULLER, 1982, p. 50, grifo do autor, nota de rodapé 8, grifo do autor, tradução minha). 

Talvez o maior inconveniente (no caso de uma comunidade masculina que se impõem) 

resida no fato de que “[n]as comunidades interpretativas [...] texto e leitor se dissolvem em 

sistemas discursivos, que não refletem a realidade, mas são responsáveis pela realidade, tanto 

a dos textos quanto a dos leitores” (COMPAGNON, 2010, p. 160, grifo meu). Sendo assim, a 

comunidade interpretativa masculina produz significados que evidenciam a sua estrutura em 

detrimento de outras há séculos, por meio de representações que favorecem seu 

posicionamento. E, “[c]uanto más establecen su dominio las culturas patriarcales más carecen 

de verificación individual los sistemas de comunicación e intercambio, convertidos en asuntos 

de expertos y especialistas” [“Quanto mais as culturas patriarcais estabelecem seu domínio, 

mais os sistemas de comunicação e troca precisam de verificação individual, transformados em 

questões de profissionais e especialistas”] (IRIGARAY, 1992, p. 25, tradução minha).Trata-se 

de uma circunstância a ser reconhecida com urgência, pois à maior parte do público passa 

despercebida a parcela de representação responsável pela construção de sentidos pelos quais 

compreendemos o mundo. Como afirma Thomas Laqueur (2001, p. 28, grifo meu), em seu 

Inventando o sexo, “[a] literatura, da mesma forma, constitui o problema da sexualidade e não 

é apenas seu espelho imperfeito [...]. A diferença sexual, portanto, parece já estar presente na 

forma como constituímos o significado; já faz parte da lógica que impulsiona a escrita”36. E, ao 

                                                 
36 Thomas Laqueur escreve seu texto como um panorama histórico a respeito do sexo (como corpo físico, isto é 

como materialidade) como compreendido ao longo de dois mil anos de história ocidental. Ao fazê-lo, o autor 

explicita como o sexo é, assim como a sexualidade, construído social e culturalmente pelo discurso. 
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que parece, o cinema age da mesma maneira, ao criar figuras femininas convenientes a 

propósitos e espectadores específicos: “[t]he image of woman as (passive) raw material for the 

(active) gaze of man takes the argument a step further into the structure of representation, 

adding a further layer demanded by the ideology of the patriarchal order as it is worked out in 

its favourite cinematic form” [“A imagem da mulher como matéria-prima (passiva) para o olhar 

masculino (ativo) leva a discussão um passo adiante na estrutura da representação, 

acrescentando um aspecto complementar exigido pela ideologia da ordem patriarcal como 

desempenhado em sua forma cinematográfica favorita”] (MULVEY, 1999, p. 843, tradução 

minha). 

Deve-se, portanto, admitir a responsabilidade do discurso na formação das identidades 

e das coletividades e, a partir disso, subverter os conceitos, afirmações e estruturas do discurso 

masculino tradicional. A reflexão de Joan Scott, assim, mostra-se pertinente para a abordagem 

deste trabalho. O ponto de partida da autora é a história e o papel do(a) historiador(a), tal como 

vemos quando menciona: 

 

[e]ntre historiadoras feministas, por exemplo, “experiência” tem ajudado a legitimar 

uma crítica à falsa objetividade dos relatos históricos tradicionais. Parte do projeto de 

algumas historiadoras feministas tem sido o desmascaramento de qualquer alegação 

de objetividade como sendo uma capa ideológica para o preconceito masculino ao 

apontarem as falhas, as informações incompletas e o exclusivismo da história 

dominante (SCOTT, 1999, p. 11, grifo da autora). 
 

A experiência, então, surge como modo de “autorizar o novo conhecimento”, ao conotar 

“tanto a realidade como sua apreensão subjetiva – a experiência da mulher no passado e de 

historiadoras que podem reconhecer algo de si próprias nas suas antepassadas” (SCOTT, 1999, 

p. 11). Todavia, a ressalva de Joan Scott é que não basta tornar a experiência visível como 

evidência, pois isso “impede um exame crítico do funcionamento do sistema ideológico em si, 

suas categorias de representação [...], suas premissas sobre o que essas categorias significam e 

como elas operam, suas noções de sujeitos, origem e causa” (SCOTT, 1999, p. 5). Ou seja, para 

ela, apelar apenas para a evidência da experiência de uma maneira que 

 

considere o significado como transparente, reproduz, ao invés de contestar, sistemas 

ideológicos estabelecidos – aqueles que supõem que os fatos da história falam por si 

e, no caso das histórias de gênero, aqueles que se baseiam em noções de uma oposição 

natural ou estabelecida entre práticas sexuais e convenções sociais, e entre 

homossexualidade e heterossexualidade (SCOTT, 1999, p. 4). 

 

Essa discussão empreendida por Joan Scott reforça o caráter interdisciplinar desta 

pesquisa, pensando nas vertentes histórica e literária. O exercício em recobrar a narrativa 
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histórica paralelamente à literária se mostra como espaço que possibilita a análise dos discursos, 

proposta pela própria autora. Porquanto “é ao situarmos e contextualizarmos essa linguagem 

que podemos historicizar os termos pelos quais a experiência é representada, e, assim, 

historicizarmos a ‘experiência’ em si” (SCOTT, 1999, p. 18, grifo entre aspas da autora, grifo 

em itálico meu). Trata-se, portanto, de “uma historicização que implica uma análise crítica de 

todas as categorias explicativas que normalmente não são questionadas” (SCOTT, 1999, p. 5). 

Essa historicização seria precisamente empreendida em uma leitura que considera a literatura: 

 

[o] tipo de leitura que tenho em mente [...] dá ao “literário” um status próprio integral, 

e até irredutível. Tal status não significa transformar o “literário” em fundamental, 

mas sim abrir novas possibilidades para analisar produções discursivas da realidade 

social e política como processos complexos e contraditórios (SCOTT, 1999, p. 16, 

grifo da autora). 

 

A historicização, por conseguinte, consistiria na busca por “uma desconstrução [...] dos 

termos da diferença sexual”, a fim de reverter e deslocar a construção hierárquica da oposição 

binária, “em vez de aceitá-la como real ou auto-evidente [sic] ou como fazendo parte da 

natureza das coisas” (SCOTT, 1995, p. 84, grifo meu). Destarte, mostrar como a hierarquia se 

dá no discurso é não aceitá-la como real, e entender seu caráter produzido. De acordo com a 

autora, mesmo quando o foco é historiográfico (e não o literário): 

 

[l]er em busca do “literário” não parece de forma nenhuma inapropriado para aqueles 

cuja disciplina se dedica ao estudo da mudança. [...] Ao contrário, é uma maneira de 

mudar o enfoque e a filosofia de nossa história: de uma tendência a naturalizar a 

“experiência”, através da crença em uma relação imediata entre as palavras e as coisas, 

para uma outra que trata todas as categorias de análise como contextuais, contestáveis 

e contingentes (SCOTT, 1999, p. 19, grifo da autora). 

 

Para isso, podemos voltar-nos à literatura e ao cinema celebrados pela nossa cultura, de 

forma contextualizada. Nesse momento, longe de apenas focar na experiência da mulher como 

leitora, devo mencionar a concepção da hipótese de uma leitora mulher. Pensar nessa hipótese 

seria criar a condição para colocar-se no lugar de uma mulher (que lê/vê como uma mulher) 

diante de textos e leituras específicas, a fim de propiciar a oportunidade da visão crítica diante 

dos estereótipos criados pela perspectiva masculina: 

 

[W]hat it [the hypothesis of a female reader] does above all is to reverse the usual 

situation in which the perspective of a male critic is assumed to be sexually neutral, 

while a feminist reading is seen as a case of special pleading and an attempt to force 

the text into a predetermined mold.  

 



62 

 

[o que a hipótese de uma mulher leitora faz, acima de tudo, é revogar a situação 

costumeira na qual a perspectiva da crítica masculina é assumida como sexualmente 

neutra, enquanto uma leitura feminista é vista como um caso de pedido especial e uma 

tentativa de forçar o texto a um molde predeterminado] 

 

(CULLER, 1982, p. 55, tradução minha). 

 

O conceito e a prática advinda da hipótese de uma leitora mulher é extremamente 

pertinente porque envolve leitores de quaisquer gêneros, os quais mesmo não tendo o repertório, 

a experiência provinda de uma vida dita feminina, podem ainda colocar-se no lugar ao criar tal 

hipótese e, por fim, ler/assistir como uma mulher. Chamo a atenção ao uso do advérbio “como” 

e não da preposição “por” (ou alguma de suas contrações), a fim de assinalar a não 

exclusividade desse ato da leitura por alguma identidade específica. Isso porque um do 

objetivos de trabalhos como este aqui proposto é deslocar também o leitor masculino de seu 

lugar privilegiado, ocupado por tanto tempo, para forçá-lo a ler sob uma nova perspectiva. 

Porquanto “[u]na forma de salir de esta atmósfera cultural relacionada con una sexualidad 

considerada única y masculina (¡neutra, en el mejor de los casos!) consiste ciertamente en 

educar de forma distinta a los muchachos para modificar así el comportamiento social de los 

hombres” [“uma forma de sair desta atmosfera cultural relacionada a uma sexualidade 

considerada única e masculina (neutra, no melhor dos casos!) consiste, com certeza, em educar 

de forma diferente os meninos, para assim modificar o comportamento social dos homens”] 

(IRIGARAY, 1992, p. 62, tradução minha). Ou seja, o convite é para que todos nós passemos 

a olhar as narrativas como mulheres: 

 

The task at this level is not to establish a woman’s reading that would parallel a male 

reading but rather [...] to produce a comprehensive perspective, a compelling reading. 

The conclusions reached in feminism criticism of this sort are not specific to woman 

in the sense that one can sympathize, comprehend, and agree only if one has had 

certain experiences which are women’s. On the contrary, these readings demonstrate 

the limitations of male critical interpretations in terms that male critics would purport 

to accept, and they seek, like all ambitious acts of criticism, to obtain a generally 

convincing understanding – an understanding that is feminist because it is a critique 

of male chauvinism.  

 

[A tarefa, neste estágio, não é estabelecer uma leitura de mulher que se iria comparar 

com uma leitura masculina, mas, ao invés disso, produzir uma perspectiva 

compreensiva, uma leitura persuasiva, cativante. As conclusões alcançadas na crítica 

feminista desse tipo não são específicas para mulheres, no sentido de que outros 

podem simpatizar, compreender e concordar somente se já tiveram determinadas 

experiências que são femininas. Pelo contrário, essas leituras demonstram as 

limitações das interpretações da crítica masculina, de um modo que os críticos do sexo 

masculino se proponham a aceitar, e, como todos os ambiciosos atos de crítica, elas 

buscam obter um entendimento convincente de modo geral – um entendimento que é 

feminista porque é uma crítica do chauvinismo machista] 

 

(CULLER, 1982, p. 58, tradução minha). 
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De acordo com Compagnon (2010, p. 142), “[o] leitor é livre, maior, independente: seu 

objetivo é menos compreender o livro do que compreender a si mesmo através do livro; aliás, 

ele não pode compreender um livro se não se compreende ele próprio graças a esse livro”. 

Sendo esse o caso, penso na necessidade de perceber de que modo se fazem as representações 

masculinas de mulheres, que produzem significados culturais e impõem à mulher uma visão 

estereotipada de si mesma e de sua comunidade. Como depreendo da reflexão de Jonathan 

Culler em Teoria Literária (1999, p. 97), ao discutir textos da literatura, as narrativas não 

simplesmente representam, “elas criam ideias, conceitos, que colocam em campo”. Assim, a 

literatura tem lugar “entre os atos de linguagem que transformam o mundo, criando as coisas 

que nomeiam” (CULLER, 1999, p. 97, grifo meu). 

Proponho, então, pensar a maneira como são edificados esses discursos que levam as 

mulheres a compreender a si mesmas a partir de uma perspectiva distorcida, na qual ela (e suas 

pares) pode ser a inimiga, o empecilho. Desde que “[o]s poemas e os romances se dirigem a 

nós de maneiras que exigem identificação, e a identificação funciona para criar identidade: nos 

tornamos quem somos nos identificando com as figuras sobre as quais lemos” (CULLER, 1999, 

p. 111, grifo meu); cabe-nos questionar com quem e como estamos nos identificando(?). A 

partir de qual perspectiva? Trata-se de 

 

[...] um enfoque nos processos de produção da identidade, uma insistência na 

natureza discursiva da “experiência” e na política da sua construção. Experiência é, 

ao mesmo tempo, já uma interpretação e algo que precisa de interpretação. O que 

conta como experiência não é nem auto-evidente, nem definido; é sempre contestável, 

portanto, sempre político (SCOTT, 1999, p. 20, grifo entre aspas da autora, grifo em 

itálico meu). 

 

Desse modo, o que se busca é a análise da produção do conhecimento ao qual se chegou 

pela experiência (SCOTT, 1999, p. 20). Nesse sentido, experiência é 

 

[...] não a origem de nossa explicação, mas aquilo que queremos explicar. Esse tipo 

de abordagem não desvaloriza a política ao negar a existência de sujeitos, ao invés, 

interroga os processos pelos quais os sujeitos são criados, e, ao fazê-lo, reconfigura a 

história [...] e abre novos caminhos para se pensar a mudança (SCOTT, 1999, p. 20). 

 

Tal compreensão talvez possa fazer com que nós, mulheres, entendamo-nos a partir de 

perspectivas bastante diferenciadas. E, a partir disso, possamos convidar leitores homens a 

percebê-las igualmente. Ademais, talvez possa ainda nos auxiliar a compreender e identificar a 

origem de certos conceitos misóginos com os quais coadunamos, permitindo-nos passar a 
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estranhá-los, em um processo de construção de uma nova subjetividade, a partir de outras 

leituras e de outros modos de ler. 

O sentido é “um efeito experimentado pelo leitor, e não um objeto definido, preexistente 

à leitura” (COMPAGNON, 2010, p. 147). O texto literário, por si, é incompleto, e a literatura 

somente se realiza efetivamente no ato de leitura. Pergunto-me, portanto, de que maneira 

realizamos cada um dos textos em nossas mãos. Se “o texto instrui e o leitor constrói” 

(COMPAGNON, p. 147, grifo do autor), significa que, mesmo diante de narrativas com 

sentidos masculinistas/falocêntricos, temos a possibilidade de compreensão diferenciada, a 

apontar os elementos essenciais para a nossa leitura, e é desse modo que cada leitura torna cada 

texto, ou um mesmo texto, distinto. “Assim, escritura e leitura passam a coincidir [...]. [A] 

leitura será uma escritura, da mesma forma que a escritura era uma leitura” (COMPAGNON, 

2010, p. 142). 

Para Compagnon (2010, p. 159), “o leitor começa sempre por uma interpretação, não há 

texto preexistente que possa controlar sua resposta: os textos são as leituras que nós fazemos 

deles; nós escrevemos os poemas que lemos”. É interessante remontar aqui a essa reflexão do 

autor, porque ela parece compreender o objetivo de uma pesquisa como esta. Também Jonathan 

Culler (1999), ao discutir o “horizonte de expectativas”, lembra que as obras literárias são 

interpretadas como respostas a questões determinadas por esse horizonte, de modo que a 

história que se pode contar acerca de cada obra dependerá dele. À vista disso, deve-se ter em 

mente o conhecimento implícito com que os leitores (e espectadores) chegam ao encontro com 

os textos: 

 

[Q]ue espécies de procedimentos os leitores seguem ao responder às obras da maneira 

que respondem? Que tipo de pressupostos devem ser apropriados para explicar suas 

reações e interpretações? [...] Se uma obra literária é concebida como uma sucessão 

de ações sobre o entendimento de um leitor, então uma interpretação da obra pode ser 

uma história desse encontro, com seus altos e baixos: diversas convenções ou 

expectativas são postas em jogo, ligações são postuladas, e expectativas derrotadas ou 

confirmadas. Interpretar uma obra é contar uma história de leitura (CULLER, 1999, 

p. 66). 
 

Se um(a) leitor(a) e/ou espectador(a) começa sempre por uma interpretação prévia, e se 

esse repertório (ou horizonte de expectativa) foi, em sua maioria, construído com base em 

significações propagadas por uma ideologia37, essa mesma leitora ou leitor tende a fazer outras 

                                                 
37 Althusser (1980) afirma que, mesmo que Marx não tenha cunhado o termo ideologia, ele passou a ter um sentido 

diferente a partir de suas reflexões, consistindo no “sistema das ideias, das representações, que domina o espírito 

de um homem ou de um grupo social” (ALTHUSSER, 1980, p. 69). A “ideologia dominante” é, assim, sempre 

unificada e pertencente à classe dominante. Nesse sentido, as ideologias (religiosa, moral, jurídica, política, etc.) 
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leituras que compactuem com essas mesmas significações. Ou seja, em se tratando de 

concepções falocêntricas, por exemplo, há grande probabilidade de que as próprias mulheres 

(lembro, em sua maioria leem e assistem como homens, pois suas noções foram constituídas 

pelo discurso patriarcal) perpetuem os sentidos misóginos a partir de sua interpretação. Logo, 

quais serão suas histórias de leitura? 

Na contramão, podemos partir da tentativa em edificar o repertório da leitora/do leitor 

de modo a permitir a percepção de noções que extrapolem as concepções falocêntricas. Ou, 

além disso, que façam com o que leitor tenha uma posição crítica diante dessas concepções, 

indo de encontro a elas. Desse modo, pode-se fornecer a oportunidade de leituras diferenciadas, 

ainda que seja necessário trabalhar para desestruturar muitas das noções compreendidas como 

naturais pelo senso comum. Portanto, o objetivo neste trabalho é aquele de promover um 

estranhamento que, através de interpretações com caminhos distintos daqueles corriqueiros à 

ordem patriarcal, possa levar à construção de outros textos, com outras perspectivas. Mesmo 

que conheçamos The Crucible e The Witches of Eastwick, o propósito é percebê-las de maneiras 

                                                 
são “concepções de mundo”, concepções de natureza imaginária, porque representam a relação imaginária dos 

indivíduos com as relações reais vividas por eles (ALTHUSSER, 1980, p. 78-82). Como aponta o autor, “[a] 

ideologia da classe dominante não se torna dominante por obra e graça divina, nem mesmo pela virtude da simples 

tomada do poder de Estado. É pela instauração [...] dos AIE [Aparelhos Ideológicos de Estado], em que esta 

ideologia é realizada e se realiza, que ela se torna dominante” (ALTHUSSER, 1980, p. 118). A discussão 

empreendida por Althusser, como se pode depreender, tem o foco na acepção do termo pautada na luta de classes. 

Não obstante, compreendo ideologia aqui também a partir da conotação adquirida na diferença sexual construída 

socialmente, afinal, a diferença sexual (ainda que tenha isso escapado a Marx) também constitui classes sociais. 

Porquanto, como afirma Terry Eagleton (2006, p. 22-23), ideologia pode ser entendida como “[a] estrutura de 

valores [...] que informa e enfatiza nossas afirmações fatuais”, isto é, o nosso modo de “sentir, avaliar, perceber e 

acreditar” que se relaciona “com a manutenção e reprodução do poder social”. Se as ideologias sociais tem uma 

relação estreita com os “pressupostos pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre outros” 

(EAGLETON, 2006, p. 24), elas também dizem respeito ao modo como o masculino tem, reincidentemente, 

relegado o feminino a um lugar submisso, submetendo-o à sua lógica, como se essa fosse a legítima, ou a ordem 

natural da humanidade. Essa condição inclusive revela uma das características das ideologias, que consiste em 

“impor (sem o parecer, pois que se trata de ‘evidências’) as evidências como evidências, que não podemos deixar 

de reconhecer” (ALTHUSSER, 1980, p. 95, grifo do autor). Como signo que se pretende “natural”, “que se oferece 

como a única maneira concebível de ver o mundo, é por isso mesmo autoritário e ideológico”. Essa é uma das 

funções da ideologia: “‘naturalizar’ a realidade social, fazer com que ela pareça tão inocente e imutável quanto a 

própria natureza. A ideologia procura transformar a cultura em Natureza” (EAGLETON, 2006, p. 203-204, grifo 

do autor); e o natural torna-se assim um de seus meios de evidência (naquele mesmo binarismo natural/cultural, 

comentado com auxílio das palavras de Judith Butler e Donna Haraway). Por essa perspectiva, com o uso dessa 

expressão pretendo evidenciar como o “diálogo” da “história humana é [...] um monólogo dos poderosos dirigido 

aos impotentes”; e, quando há realmente um “diálogo”, “os interlocutores – homens e mulheres, por exemplo – 

dificilmente têm a mesma posição”, pois o discurso tem sempre relação com um poder (EAGLETON, 2006, p. 

112, grifo meu). Neste caso, o poder patriarcal determina qual H(h)istória (e como) será contada. Nessa conjuntura, 

evidenciam-se as oposições binárias, reveladas como uma maneira típica das ideologias – estando entre elas o 

binarismo homem/mulher (EAGLETON, 2006, p. 200). A ideologia é, portanto, também e essencialmente, sexual. 

Ela trata “das maneiras pelas quais os homens e mulheres se concebem e concebem o outro em uma sociedade 

dominada pelos homens, de percepções e comportamentos que vão da brutalidade explícita à brutalidade 

profundamente inconsciente” (EAGLETON, 2006, p. 223-224). A literatura, nesse ínterim, é muito sintomática, 

uma vez que a língua, por si, “é [...] tanto a manifestação concreta da ideologia – as categorias nas quais os falantes 

são autorizados a pensar – quanto o espaço de seu questionamento ou desfazimento” (CULLER, 1999, p. 63). 
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outras. Em confluência com as leituras críticas e teóricas, tentando revelar as estruturas e formas 

pelas quais se constroem tais narrativas, podemos fazer leituras dessemelhantes, por fim, que 

produzam novos textos. A isso se deve o embasamento que considera esses textos literários 

como artefatos culturais narrativos, com o intuito de observar seus elementos constitutivos. Tal 

qual Laura Mulvey (1999, p. 843, grifo meu, tradução minha) considera quando discute o 

cinema na relação com o espectador: 

 

It is the place of the look that defines cinema, the possibility of varying it and exposing 

it. […] Going far beyond highlighting a woman’s to-be-looked-at-ness, cinema builds 

the way she is to be looked at into the spectacle itself. Playing on the tension between 

film as controlling the dimension of time (editing, narrative) and film as controlling 

the dimension of space (changes in distance, editing), cinematic codes create a gaze, 

a world, and an object, thereby producing an illusion cut to the measure of desire. It 

is these cinematic codes and their relationship to formative external structures that 

must be broken down before mainstream film and the pleasure it provides can be 

challenged. 

 

[É a perspectiva do olhar que define o cinema, a possibilidade em mudá-lo e expô-lo. 

[...] Muito além de realçar a mulher como objeto a ser observado, o cinema constrói 

a maneira pela qual ela deve ser vista no espetáculo em si. Agindo na tensão entre o 

cinema como dimensão controladora do tempo (edição, narrativa) e do espaço 

(mudanças na distância, edição), os códigos cinematográficos criam um olhar, um 

mundo e um objeto, produzindo, desta forma, uma ilusão definida com base no desejo. 

São esses códigos cinematográficos, e sua relação com as estruturas externas de 

formação, que precisam ser previamente destruídos para que o cinema tradicional e o 

prazer por ele proporcionado possam ser desafiados] 
 

A fim de criar novos sentidos, novas representações, novas produções de significação 

cultural, não basta apenas mudar os textos que lemos, mas também e, principalmente, 

necessitamos mudar o modo como os lemos. De nada adianta depararmo-nos com textos 

escritos por mulheres, caso continuemos não lendo como mulheres. Isso poderia talvez, 
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inclusive, manter mulheres escrevendo como homens38, sustentando representações que 

produzem textos, mulheres, vidas e mundos misóginos39 – ainda que inconscientemente. 

Culler (1982) ajuda-nos a entender esse panorama a partir de suas leituras da crítica 

feminista. Todavia, observo o distanciamento dele, ao se posicionar como homem, ainda que 

um homem tentando se colocar na posição de ler como uma mulher. Essa característica é 

marcada, inclusive nos excertos aqui trazidos, pelo uso da terceira pessoa do plural, “they/elas”, 

para se referir às leitoras mulheres da crítica feminista e a todas as demais às quais o convite é 

por elas feito. Nesse sentido, quero aqui fazer o convite, para que, a partir da leitura que pode 

perceber os estereótipos femininos propagados pelo discurso masculino, possamos substituir 

they por we/nós. “[E]s conveniente que las mujeres sean más capaces de situarse a sí mismas 

como un yo, yo-ella(s), de representarse como sujetos y de hablar con otras mujeres” [“é preciso 

que as mulheres sejam mais capazes de se colocarem como um eu, eu-ela(s), de se 

representarem como sujeitos e de falar com outras mulheres”] (IRIGARAY, 1992, p. 31, grifo 

meu, tradução minha). Precisamos promover espaços, “[e]n los intercambios verbales, crear 

frases en las que el yo-mujer hable al tú-mujer, especialmente de ella misma o de una tercera 

mujer. Esta clase de lenguaje, prácticamente inexistente, contrae enormemente el espacio de la 

libertad subjetiva de las mujeres” [“Nas trocas verbais, criar frases nas quais o eu-mulher fale 

ao você/tú-mulher, especialmente dela mesma ou de uma terceira mulher. Este tipo de 

linguagem, praticamente inexistente, contrai muito o espaço de liberdade subjetiva das 

mulheres”] (IRIGARAY, 1992, p. 47, grifo meu, tradução minha). 

O convite a ser feito é para que deixemos de ser apenas o objeto do discurso, para nos 

tornarmos também o sujeito. “A mi modo de ver, hay que ser un sujeto femenino libre. Para tal 

                                                 
38 Ainda em Je, tu, nous, encontramos reflexões de Luce Irigaray acerca do ato de escrever como uma mulher. Ao 

ser questionada a respeito de sua prática como escritora, em uma entrevista concedida a Alice Jardine em setembro 

de 1987, disponibilizada no capítulo “Escribir como mujer”, a autora responde: “Yo soy mujer. Escribo con la que 

soy. […] ¿Cómo podría yo ser mujer por una parte y por otra escribir? Tal escisión o esquizofrenia entre la que es 

mujer y la que escribe, sólo puede existir para quien permanece en el automatismo verbal, o mimetiza un sentido 

ya establecido. Todo mi cuerpo es sexuado. Mi sexualidad no acaba en mi sexo o en el acto sexual (en sentido 

estricto). Pienso que los efectos de la represión y, sobre todo, de la incultura sexual – civil y religiosa – tienen aún 

tal pujanza que permiten expresiones tan curiosas como: <<Soy mujer>> y <<No escribo como mujer>>. En tales 

declaraciones hay, también, una alianza secreta con las culturas del entre-hombres. En efecto, la escritura alfabética 

se encuentra ligada históricamente a la codificación civil y religiosa de los poderes patriarcales” (IRIGARAY, 

1992, p. 51). Sendo assim, acredito que, àquelas pessoas que continuam no “automatismo verbal”, submetidas à 

repressão do contexto falocêntrico, da cultura misógina que constituiu seu corpo sexual, é possível que, sendo 

mulheres, escrevam ainda como homens, e continuem mimetizando “un sentido ya estabelecido”. Dessa forma, o 

convite que desejo fazer neste trabalho é para que, através da hipótese da leitora mulher (de uma leitura que se 

torna também escritura), possamos perceber a relação intrínseca entre os códigos discursivos e os poderes 

patriarcais, para, então, tentarmos desfazer, cada vez mais, esse laço com a cultura misógina. 
39 Shulamith Firestone (1976, p. 184) menciona algumas pintoras do século XIX, Berthe Morisot e Mary Casatt 

por exemplo, que “[t]rabalharam dentro dos limites do que tinha sido definido como feminino pela tradição 

masculina”, por isso acabaram vendo e retratando as mulheres através da perspectiva falocêntrica. 
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liberación, la lengua representa un instrumento de producción indispensable” [“No meu ponto 

de vista, deve ser um sujeito feminino livre. Para tal liberação, a língua representa um 

instrumento de produção indispensável”] (IRIGARAY, 1992, p. 69-70, grifo meu, tradução 

minha). Um sujeito que se propõe a agir, de início, ainda que no espaço à margem, que lhe foi 

conferido pela superestrutura que o oprime.  

 

Se a subversão for possível, será uma subversão a partir de dentro dos termos da lei, 

por meio das possibilidades que surgem quando ela se vira contra si mesma e gera 

metamorfoses inesperadas. O corpo culturalmente construído será então libertado, não 

para seu passado “natural”, nem para seus prazeres originais, mas para um futuro 

aberto de possibilidades culturais (BUTLER, 2018, p. 164). 

 

Em vista disso, um sujeito que passa a mostrar a possibilidade de subverter a partir de 

dentro do próprio regime opressor, vendo a oportunidade em desestabilizá-lo. 

 

Sólo quiero invitarte, invitarnos a todas nosotras, a continuar nuestro esfuerzo por 

comprender que las mujeres no pueden sentirse bien en nuestra sociedad si no se 

producen cambios en instrumentos de cultura como la lengua y las imágenes (más o 

menos concretas). Para que la sociedad respete a las mujeres, y para que ellas se 

respeten entre sí, es imprescindible que los contextos lingüísticos y representativos les 

ofrezcan mediaciones y derechos subjetivos equivalentes a los que disfrutan los 

hombres. De otro modo, las mujeres se encuentran subordinadas a la identidad 

masculina, incluso en todo lo que por un momento imaginan bueno para ellas, a la vez 

que ejercen una continua presión una sobre otras, por falta de subjetividad propia. 

 

[Apenas quero te convidar, convidar a todas nós, a continuar nosso esforço para 

compreender que as mulheres não podem sentir-se bem em nossa sociedade se não 

houver mudanças nos instrumentos culturais, como a língua e as imagens (mais ou 

menos concretas). Para que a sociedade respeite as mulheres, e para que elas respeitem 

a si mesmas, é imprescindível que os contextos linguísticos e representativos lhes 

ofereçam mediações e direitos subjetivos equivalentes aqueles dos quais os homens 

disfrutam. Do contrário, as mulheres são subordinadas à identidade masculina, 

inclusive em tudo o que, por um momento, pensam ser bom para elas, ao mesmo 

tempo em que exercem uma pressão contínua uma sobre as outras, por falta de 

subjetividade própria] 

 

(IRIGARAY, 1992, p. 93-94, tradução minha). 

 

Nesse caso, reafirma-se a importância de situar o tipo de posicionamento tomado nesta 

pesquisa, ao encontro da concepção de Donna Haraway, em uma leitura feminista das narrativas 

mencionadas: “[s]ituated knowledges require that the object of knowledge be pictured as an 

actor and agent, not a screen or a ground or a resource, never finally as slave to the master that 

closes off the dialectic in his unique agency and authorship of ‘objective’ knowledge” [“Saberes 

situados exigem que o objeto de conhecimento seja retratado como um ator e agente, não como 

uma tela, base ou recurso; nunca, enfim, como um escravo ao mestre que isola a dialética em 

sua única agência e autoria de saber ‘objetivo’”] (HARAWAY, 1991, p. 198, grifo entre aspas 
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da autora, grifo em itálico meu, tradução minha). Esse consiste em um passo em direção a 

deslocar a representação feminina do ponto de vista generalizador, da perspectiva de ilusória 

objetividade do “mestre” masculino, que clamava para si as percepções de sujeito (um sujeito 

que era, portanto, apenas um: o homem). “Indeed, coming to terms with the agency of the 

‘objects’ studied is the only way to avoid gross error and false knowledge of many kinds in 

these [human] sciences” [“De fato, chegar a um acordo com a agência dos ‘objetos’ estudados 

é a única maneira de evitar erros grotescos e falsos saberes de vários tipos nessas ciências 

[humanas]”] (HARAWAY, 1991, p. 198, tradução minha). Trata-se, assim, de um 

deslocamento para uma percepção distinta, que poderia levar ao entendimento sobre “the loving 

care people might take to learn how to see faithfully from another’s point of view” [“o cuidado 

terno e amoroso que as pessoas podem ter para aprender a ver fidedignamente a partir do ponto 

de vista de outra pessoa”] (HARAWAY, 1991, p. 190, tradução minha).  

No que se refere à representação feminina na cultura, e na hipótese da leitora mulher 

diante das narrativas, podemos pensar, portanto, na experiência que parte do discurso 

falocêntrico mas, ao invés de perpetuá-lo, o questiona, revelando seus modos de disseminar 

estereótipos femininos. “We need the power of modern critical theories of how meanings and 

bodies get made, not in order to deny meaning and bodies, but in order to live in meanings and 

bodies that have a chance for a future” [“Nós precisamos do poder de teorias críticas modernas 

acerca de como os sentidos e os corpos são feitos, não para negá-los, mas para viver em sentidos 

e corpos que tenham uma chance para um futuro”] (HARAWAY, 1991, p. 187, tradução 

minha). Essa ação que parte de dentro do próprio sistema o qual deseja desestabilizar talvez 

também forneça o caminho para que os homens passem a ler, igualmente, como mulheres. 

 

Woman […] stands in patriarchal culture as signifier for the male other, bound by a 

symbolic order in which man can live out his phantasies and obsessions through 

linguistic command by imposing them on the silent image of woman still tied to her 

place as bearer of meaning, not maker of meaning. 

 

[“A mulher se encontra na cultura patriarcal como significante para o outro masculino, 

vinculada por uma ordem simbólica na qual o homem pode viver suas fantasias e 

obsessões por meio da determinação linguística ao se impor sobre a imagem dela, 

ainda presa ao seu lugar de portadora de significado, e não produtora dele”] 

 

(MULVEY, 1999, p. 834, grifo meu, tradução minha). 
 

O mundo patriarcal tentou definir e restringir o espaço feminino ao longo da história da 

humanidade (ou, seria mais adequado, da história da masculinidade?). Deixemos essa condição 

de imagem silente, objeto significado por outro, para passar a ser produtoras do significado, de 

um significado e um conhecimento específicos que nos dizem respeito, e nos considera como 
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o próprio sujeito, como agenciadoras. Mostremos então que, ao tomar o lugar de sujeito da 

ação, podemos superar o limite circunscrito por essa conjuntura androcêntrica. Assim, 

entendemo-nos além desse espaço, porém, não obstante, continuamos existindo em seu alicerce, 

tomando nosso lugar de fala. 

 

1.2 SOBRE AS MEDEIAS REJEITADAS PARA A EXISTÊNCIA DE JASÃO: A CRÍTICA 

SOBRE THE CRUCIBLE E THE WITCHES OF EASTWICK 

 

A hipótese de fazer uma leitura feminista de dois artefatos narrativos produzidos por 

homens passa também pela necessidade de pensar o modo como a crítica e o público 

consideram esses escritores e cineastas. Ao ter como objeto de pesquisa as possíveis relações 

intertextuais estabelecidas entre as duas narrativas, vejo a necessidade do levantamento da 

leitura feita para cada um deles pela crítica. Não obstante, nada do que se encontra redigido ou 

discutido aqui, nesta seção, reflete as minhas leituras do romance e do texto dramático. Fiz o 

esforço de trazê-las em uma leitura a considerar as opiniões como colocadas pelos próprios 

críticos. Muitos das quais eu discordo ou refuto de alguma forma nos capítulos 2, 3 e 4 da tese, 

com minha análise. Acredito que se as duas narrativas foram escritas sob um viés misógino, a 

maior parte da crítica não auxiliou para outras perspectivas na leitura. Pelo contrário. Acabou 

muitas vezes evidenciando e enriquecendo interpretações que contribuem mais para a 

construção da ideia da mulher como objeto, apenas.  

Tenho consciência de que, muitas vezes, em um trabalho como este, o investigador dá 

visibilidade à fortuna crítica que compreende o trabalho dos autores das obras de um modo 

geral, ao incluir estudos acerca de outros de seus trabalhos. Não obstante, ao levar em conta a 

presença das duas narrativas postas em articulação, considerando cada um de seus contextos de 

produção, optei por selecionar, principalmente, as investigações com foco nos artefatos aqui 

discutidos, e não no trabalho de seus autores como um todo. Desse modo, eventualmente, 

aparecem menções de pesquisas que contém outros textos – literários, cinematográficos e 

dramáticos –, mas eles estão sempre associados dois títulos principais. 
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1.2.1 O fascínio da crítica: The Crucible 

 

Arthur Miller foi um dramaturgo norte-americano nascido em Nova York em 1915. 

Muitos recordam dele em razão de suas peças, tais como The Death of a Salesman (1949)40 – 

pela qual recebeu o Prêmio Pulitzer de Drama, em 1949 – e The Crucible, ou mesmo por ter 

sido casado com a atriz Marilyn Monroe, uma vez que a figura de Marilyn se tornou bastante 

popular à época e contribuiu para o destaque ao nome do escritor na contemporaneidade. As 

obras de Miller são mencionadas por tratarem do humano, e das relações entre o social e o 

individual. Como o próprio autor afirmou – em uma fala posteriormente publicada como artigo 

no livro Arthur Miller: The Crucible in History and Other Essays (2000) e, mais tarde, na série 

Bloom’s Modern Critical Interpretations: Arthur Miller’s The Crucible – New Edition (2008), 

editada por Harold Bloom41 – tudo isso tem vínculo com suas experiências pessoais, 

principalmente com o período posterior à Segunda Guerra Mundial. 

Provavelmente com mais destaque em sua vida, apareçam os inquéritos do House Un-

American Activities Committee (HUAC) [Comitê de Atividades Antiamericanas], criado em 

1938 para investigar qualquer ato que pudesse ser considerado uma ameaça à nação dos Estados 

Unidos da América. O comitê foi criado pelo Senado Norte-Americano, de início, para 

investigações em busca de manifestações nazistas. No entanto, com o crescimento de governos 

comunistas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (e a demonstração de seu poder 

atômico que colocava em risco o poder dos Estados Unidos) e na China, com a vitória de Mao 

Tsé-Tung, a ameaça se tornou, ou foi transformada, em outra. A possibilidade iminente de 

governos de esquerda a partir de iniciativas e apoio do Partido Comunista dos Estados Unidos 

parece ter despertado um furor em investigações, tais como as desempenhadas pelo HUAC, 

passando a tentar identificar qualquer possível relação ou expressão relacionada ao comunismo 

nos Estados Unidos. 

Vários artistas saíram do país no período pós Segunda Guerra Mundial em razão de 

discordância com os princípios considerados “legitimamente americanos” (o que significava, 

na época, principalmente, não comunistas). Muitas obras foram censuradas e/ou alteradas para 

se tornarem mais condizentes com os ideais norte-americanos que reivindicavam defender a 

                                                 
40 A Morte de um Caixeiro Viajante, publicado no Brasil em edição que contém outras quatro peças, incluindo The 

Crucible, como informado nas referências bibliográficas.  
41 Arthur Miller: The Crucible in History and Other Essays (2000), foi publicado pela Methuen Pub. Ltd. Contudo, 

para a realização deste trabalho, obtive acesso ao artigo de Arthur Miller na versão editada por Harold Bloom, que 

cito ao longo deste trabalho 
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nação do “perigo” comunista42. É nesse contexto que Arthur Miller escreveu The Crucible, com 

estreia em Nova York no ano de 1953. 

Fosse há algum tempo atrás, poderia ser pouco menos palpável a sensação de 

perseguição, opressão e tensão envolvida na vida de Miller e de seus contemporâneos. Contudo, 

qual não é a surpresa em sentir empatia provinda de atitudes e iniciativas tomadas aqui mesmo 

em nosso país. De qualquer modo, caso necessário seja estabelecer mais conexões a tornar mais 

concreta a percepção das sensações experimentadas nos Estados Unidos da década de 1950, 

Muhammad Safeer Awan (2007) tece uma relação entre a caça aos comunistas da época à caça 

aos terroristas da atualidade no mesmo país. 

Em sua pesquisa, publicada no Pakistan Journal of American Studies, intitulada From 

Witch-hunts and Communist-hunts to Terrorist-hunts: Placing Arthur Miller’s The Crucible in 

the Post-September 11 Power Politics (2007) [Da caça às bruxas e aos comunistas à caça aos 

terroristas: contextualizando The Crucible de Arthur Miller nas políticas de poder pós 11 de 

Setembro], o autor (professor do Departamento de Inglês da Faculdade de Línguas e Literatura 

da Universidade Internacional Islâmica) aponta as semelhanças entre o comportamento do 

Senado Norte-Americano (bem como de parte da população) em relação à caça aos comunistas, 

como ocorrem agora às buscas pelo horror do terrorismo iminente. Para isso, ele lê The Crucible 

sublinhando o abuso do poder como um dos temas da peça, analisando o modo como é 

politicamente manipulado em tempos de crise (AWAN, 2007, p. 2). 

A associação da peça de Miller e o comportamento do HUAC com a caça aos 

comunistas é de grande reincidência entre os críticos e pesquisadores. O próprio Arthur Miller 

revelou que a escrita da peça foi como um ato de desespero, provindo do trauma da época e da 

vontade de escrever “about the hunt for Reds43 in America” [“sobre a caça aos Vermelhos na 

América”], pois, para ele, “[t]he thought that the state has lost its mind and is punishing so 

many innocent people is intolerable” [“a ideia de que o estado havia perdido a cabeça e estão 

punindo tantas pessoas inocentes é insuportável”] (MILLER, 1996, não paginado, tradução 

minha)44. Aquilo tudo, na década de 1950, parecia-lhe irreal, absurdo e inacreditável. Podia-se 

                                                 
42 O próprio Arthur Miller (2008) menciona a censura de obras na época. Segundo ele, no início da década de 

1950, ele e Elia Kazan fizeram um roteiro para cinema que, com a possibilidade de ser aceito, precisou passar por 

um veto do FBI. Ademais, uma produtora acusou o trabalho de propaganda comunista infundada, ameaçando os 

projecionistas de cinemas que ousassem exibir o filme. Enquanto isso, outro produtor ofereceu-se para produzir o 

roteiro, com a condição de uma “pequena” alteração: os gângsteres da narrativa deveriam ser trocados por 

comunistas (MILLER, 2008, p. 95). 
43 Termo associado aos comunistas, provavelmente em razão das cores da bandeira da URSS. 
44 Por serem fornecidos em páginas online de jornais, por exemplo (principalmente quando se tratam de arquivo 

recuperado), alguns dos textos aqui mencionados não possuem paginação e serão, a partir da citação assinalada, 

referidos com “n. p”, ou “não paginado”. 
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notar a paralização de uma geração, bem como o extinguir da confiança e tolerância no discurso 

público: “[s]o I suppose that in one sense The Crucible was an attempt to make life real again, 

palpable and structured. One hoped that a work of art might illuminate the tragic absurdities of 

an anterior work of art that was called reality, but was not” [“então eu acho que, em algum 

sentido, The Crucible foi uma tentativa de tornar a vida real, palpável e estruturada de novo. 

Acreditar que uma obra de arte poderia iluminar os absurdos trágicos de uma obra de arte 

anterior chamada realidade, porém, não poderia”] (MILLER, 2008, p. 86, tradução minha). 

O trauma não deveria ser inofensivo aos envolvidos com a indústria do entretenimento, 

pois existia uma lista negra na qual todos os que fossem chamados a depor eram listados 

(comprovadamente culpados ou não), e estar na lista significava ser excluído de possíveis 

contratos para trabalho – afora a perseguição provinda de latente tortura e exílio, entre outros. 

Escritores, atores, produtores e roteiristas eram acusados, então, de utilizar o cinema, o teatro e 

o rádio como veículo para a propaganda comunista. 

Alguns nomes políticos destacaram-se nessa época. Entre eles está Joseph R. McCarthy, 

pela insistência em afirmar que possuía uma lista de pessoas envolvidas com o Partido 

Comunista. Embora não envolvido especificamente com o HUAC, McCarthy ficou conhecido 

em demasia pela caça desenfreada aos comunistas, e por isso o período referido pode hoje ser 

conhecido como McCarthyism, ou “macartismo”, em português45. Menciono-os aqui, tanto o 

termo quanto a pessoa, por se tratarem de duas palavras recorrentes na crítica que estuda a obra 

de Arthur Miller. 

O próprio Muhammad Safeer Awan (2007, p. 1) relaciona as políticas de poder e o 

tratamento dos acusados de Salem em 1692 e da caça aos comunistas por McCarthy em 1950, 

para então associá-lo às atitudes tomadas no mundo contemporâneo (nos Estados Unidos) 

diante da caça aos terroristas. Ademais, o autor afirma e demonstra como Miller apoderou-se 

do discurso de McCarthy (e do Senado Norte-Americano), e o incorporou em falas da sua peça, 

nas palavras dos acusadores (AWAN, 2007, p. 9-10). O medo frente ao cenário de ameaça 

comunista infiltrada na América através de espiões criou interrogatórios e ameaças 

aterrorizantes, cujos alvos eram tudo e todos considerados subversivos. Ademais, uma pessoa 

não poderia ser associada à expressão comunista de nenhuma forma; isso incluía ter quaisquer 

relações com possíveis partidários, defender algum de seus ideais, colocar-se entre o governo 

norte-americano e um possível suspeito e/ou não delatar nome algum suspeito quando diante 

                                                 
45 Mais informações a respeito da caça aos comunistas na década de 1950 nos Estados-Unidos podem ser 

encontradas em Digital History e no artigo escrito por Kimberly Kutz Elliott, para a Khan Academy. As referências 

dessas duas fontes podem ser encontradas ao final deste trabalho, no item “Referências”. 
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de um inquérito. Todas essas características apontam às semelhanças entre esse contexto e o 

contexto da caça às bruxas na sociedade puritana que colonizou a região da Nova Inglaterra nos 

Estados Unidos. 

A associação se deu para Arthur Miller quando esse lia um estudo histórico de Charles 

W. Upham46, de 1867, a respeito dos Salem Witch Trials, conhecido em português como 

Julgamento das Bruxas de Salem. De acordo com Miller (1996, [n. p], tradução minha): “[t]he 

more I read into the Salem panic, the more it touched off corresponding ages of common 

experiences in the fifties” [“quanto mais eu lia a respeito do pânico em Salém, mais ele 

correspondia a períodos de experiências comuns nos anos 1950”]. Dessa forma, Miller 

construiu a peça, considerada por muitos como uma alegoria. De fato, “so many practices of 

the Salem trials were similar to those employed by the congressional committees that I could 

easily be accused of skewing history for a mere partisan purpose” [“tantas práticas dos 

julgamentos de Salém eram similares àquelas empregadas pelos comitês congressionais que eu 

poderia facilmente ser acusado de distorcer a história por um mero propósito partidário”] 

(MILLER, 1996, [n. p], tradução minha). Ao observar o enredo, em retrospectiva histórica, os 

dois contextos podem ser associados com facilidade. 

The Crucible traz em cena a sociedade puritana da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, 

no final de 1600. Os puritanos são adeptos do calvinismo, doutrina apoiada por John Calvin, 

como movimento de reforma à Igreja da Inglaterra, em consequência da alternância de filiação 

religiosa e perseguição inglesa aos protestantes, após o rompimento com a Igreja Romana, pelo 

rei Henry VIII47. Não podendo exercer sua doutrina na Inglaterra onde, mesmo depois de 

pedidos diante de reis e rainhas subsequentes, não conseguiram satisfazer suas exigências 

protestantes, muitos desses devotos, conhecidos posteriormente como puritanos, saíram de seu 

país de origem.  

                                                 
46 O livro Salem Witchcraft, publicado pela primeira vez em 1867, em dois volumes, é hoje publicado pela Dover 

Publications, na série Dover Occult, com 800 páginas. Charles W. Upham, o autor, foi prefeito de Salém, e o 

estudo dessa obra continua sendo considerado um dos mais significativos acerca da caça às bruxas em 1692. 
47 Henry VIII (ou Henrique VIII) rompeu com a Igreja Romana para separar-se de sua primeira esposa, Catarina 

de Aragão, tornando a Igreja de Inglaterra Protestante, causa propagada durante o curto reinado de seu filho, 

Edward VI. Todavia, a rainha seguinte, Mary Tudor, irmã mais velha de Edward, filha de Catarina, era católica e, 

portanto, voltou a estreitar laços com a Igreja Romana, estabelecendo uma perseguição ferrenha aos protestantes. 

Com o reinado da terceira irmã, Rainha Elizabeth I (filha da segunda esposa de Henry VIII, Anne Boleyin, acusada 

inclusive de bruxaria), veio a esperança de retomar à Igreja Protestante. Entretanto, seus fiéis (conhecidos 

posteriormente como puritanos) não se viram satisfeitos com as atitudes da rainha e, tampouco, com seu sucessor 

calvinista, James I (da dinastia Stuart, também rei da Escócia); assim, muitos saíram da Inglaterra em busca de 

lugar propício para sua doutrina. Apesar de extremamente interessante e repleta de detalhes, não me deterei nesses 

aspectos, por esses não serem o foco desta investigação. 
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Por fim, um dos lugares para o qual muitos adeptos da doutrina puderam se refugiar 

para exercer sua crença foi o “Novo Mundo”, por meio da colonização na América do Norte, 

na região onde hoje se localiza Massachusetts. De acordo com Vanessa Cianconi Vianna 

Nogueira (em sua dissertação, agora publicada também em livro, intitulado As bruxas como 

desculpa: The Crucible e as práticas “preventivas” de vigilância na sociedade estadunidense 

contemporânea, de 2008), John Calvin “formulou uma nova doutrina que prometia buscar uma 

fé cristã mais pura” e, com o objetivo de purificar “uma igreja Anglicana manchada pela 

voracidade romana”, espalhou-se pela Inglaterra e Europa (NOGUEIRA, 2008, p. 25-26). 

Provavelmente por se tratar de um episódio tão marcante na história dos Estados Unidos 

e mesmo da história ocidental, o diálogo histórico aparece com muita evidência em vários 

estudos a respeito de The Crucible; tal como no trabalho de Vanessa C. V. Nogueira, que aponta 

o papel da herança puritana no excesso de vigilância na sociedade norte-americana, usando a 

obra de Miller como ilustração da sociedade à época. Entre outros trabalhos, cabe mencionar a 

dissertação de Maria Theresa Targino de Araújo Rangel (intitulada História e ficção na 

construção do conflito trágico em As Bruxas de Salem, de Arthur Miller, de 2011); o artigo 

“The Crucible of History: Arthur Miller’s John Proctor” [“O ordálio da História: o John Proctor 

de Arthur Miller”] (1981), de William J. McGill Jr; “Using the Past to Intervene in the Present: 

Spectacular Framing in Arthur Miller’s The Crucible” [“Usando o passado para intervir no 

presente: enquadramento espetacular em The Crucible, de Arthur Miller”] (2016), de Aamir 

Aziz; e o artigo de Lílian Cristina Corrêa, “Hawthorne e Miller: entre história e ficção” (2008).  

De modo geral, esses trabalhos discutem a relação do enredo da peça de Miller com os 

acontecimentos do vilarejo de Salem em 1692, alguns evidenciando o retrato da época 

empreendido pelo autor, outros apontando as diferenças e inclusive indicando algumas que 

denominam falhas na representação histórica. Alguns podem focar mais em alguma 

personagem, como o de William J. McGill Jr., que traz o diálogo histórico pautado no 

protagonista John Proctor. E, por fim, o artigo de Lílian Cristina Corrêa relaciona outra obra 

literária norte-americana, o romance The Scarlet Letter48 (1850), em que Hawthorne também 

retrata a sociedade puritana do século XVII. 

Publicado no Journal of American Studies [Revista Acadêmica de estudos Americanos], 

o artigo “Precision and Pseudo Precision in ‘The Crucible’” [“Precisão e pseudo-precisão em 

                                                 
48 A Letra Escarlate, publicado no Brasil pela primeira vez em 1942, pela editora J. Olympio, com tradução de 

Sodre Viana. O enredo também se passa em Salém, no século XVII, tratando da comunidade colonizada pelos 

puritanos. A protagonista Hester Prynne é acusada de adultério por ter uma filha recém-nascida, fora do seu 

casamento e, por isso, é sentenciada a usar a letra “A” bordada em suas roupas à altura do peito. 
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‘The Crucible’”] (1967), de Stephen Fender, da University of Edinburgh, na Escócia, lê a obra 

de Miller sob uma perspectiva a considerar a ausência de ética naquela comunidade, sem 

quaisquer referentes morais (FENDER, 1967, p. 88). Para compreender sua proposta, o autor 

contextualiza a concepção de vida e comportamento dos puritanos. Em suas palavras: 

 

Calvinism taught that before the Creation a certain, immutable number of men were 

elected to salvation, and the rest left to eternal damnation. Because nothing in the 

subsequent lives of men could affect their predetermined fate, good works were 

inefficacious to salvation. The obvious practical application was that no one need 

bother about his conduct; though behaviour might or might not be an indication of 

one’s predetermined state, it had no formal effect on it. 

 

[O Calvinismo ensinou que antes da Criação um certo número imutável de homens 

foram eleitos para a salvação, e o resto foi deixado para a eterna danação. Como nada 

nas vidas subsequentes dos homens poderia afetar o destino pré determinado, boas 

ações eram ineficazes para a salvação. A aplicação prática disso era que ninguém 

precisava se preocupar com sua conduta; embora o comportamento pudesse ou não 

ser indicativo do estado pré determinado de alguém, ele não tinha nenhum efeito 

formal sobre ele]. 

 

(FENDER, 1967, p. 89, tradução minha) 

 

Fender continua, discutindo a crença religiosa dos puritanos, que regia a sua vida em 

todos os aspectos: 

 

[T]he Calvinists, and even the Covenantal Puritans, were taught to think of their 

behaviour (and the behaviour of their neighbours) as evidence only, not as conscious 

acts causing salvation or damnation. As evidence of total salvation or total damnation, 

their several acts were unimportant in themselves; there was less stress on evaluating 

each act and more on merely identifying it as evidence of grace or damnation.  

 

[Calvinistas ensinavam que, antes da Criação, um certo número imutável de homens 

foi eleito para a salvação e o resto foi deixado à danação eterna. Como nada na vida 

subsequente dos homens poderia afetar o destino predeterminado, boas ações eram 

ineficazes à salvação. A aplicação prática óbvia era a de que ninguém precisava se 

preocupar com sua conduta; embora o comportamento pudesse ou não ser uma 

indicação do estado predeterminado de alguém, ele não tinha nenhum efeito formal 

sobre ele]. 

 

(FENDER, 1967, p. 91, tradução minha) 

 

Como consequência, não havia nuances entre bem e mal, apenas extremos; e “[t]he sins 

of the criminals (in these cases, their crimes, though the distinction between sin and crime is 

rather vague in Puritan New England) are not acts leading to their damnation; they are evidence 

of divine judgment already determined” [“os pecados dos criminosos (nesses casos, os crimes, 

apesar da distinção entre pecado e crime ser muito vaga na Nova Inglaterra puritana) não são 

atos que levam à sua condenação; são a evidência do julgamento divino já determinado”] 
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(FENDER, 1967, p. 92, grifo meu, tradução minha). Como os atos eram pré-determinados pela 

índole boa ou má, sagrada ou profana, escolhida ou condenada, havia um modo de diminuir a 

responsabilidade humana pelas ações, como se algo maior a impelisse, sem controle do 

indivíduo: assim aparece a figura do diabo. 

A comunidade puritana, formada pelos herdeiros das convicções religiosas dos 

primeiros colonos da América do Norte (RANGEL, 2011), onde se deu a caça às bruxas de 

1692, era formada pela cidade e pelo vilarejo de Salem – atualmente onde se localizam a cidade 

de Salem e o vilarejo de Danvers, nos Estados Unidos da América. The Crucible abre com a 

cena de um Samuel Parris transtornado, pois sua filha, Betty Parris, foi acometida de um mal 

desconhecido. A partir disso, outras meninas na localidade apresentam também sintomas 

incompreendidos. Isso impulsiona uma onda de acusações desenfreadas, quando Samuel Parris 

descobre que as meninas foram até a floresta em uma brincadeira imitando algo como o sabá49, 

em companhia de Tituba, escrava explorada por sua família. 

É um grupo de meninas que coordena a onda de acusações, apontando o dedo em riste 

para as mais variadas personagens. As três primeiras acusadas são párias da sociedade, pessoas 

excluídas do centro constituído pelas famílias tradicionais com poder aquisitivo relativo ou 

parte do clero. Dentre essas três está Tituba. Todavia, as acusações continuam e indicam outras 

personalidades, entre elas não só as marginalizadas. No enredo de Miller, as meninas são 

orientadas pelas vontades de Abigail Williams, uma jovem de dezessete anos, sobrinha do 

mesmo Samuel Parris. 

Abigail Williams trabalhara na casa de Elizabeth e John Proctor, casal com papel central 

na peça. Na ocasião, John e Abigail tiveram um relacionamento extraconjugal e, por isso, a 

jovem tem como objetivo destruir o casamento de Elizabeth e seu marido, com o intuito de tê-

lo para si. Nesse sentido, eventualmente, não apenas Elizabeth como também John Proctor, ao 

defender a esposa, são acusados de bruxaria. Em todo o local o clima é de tensão e desconfiança. 

Em uma comunidade puritana, extremamente religiosa, a possibilidade de qualquer pessoa ser 

praticante de bruxaria aponta o perigo iminente no vizinho ao lado. A situação, portanto, 

provoca uma histeria coletiva, a levar pessoas à pena de morte através do enforcamento; caso o 

                                                 
49 A interpretação do ritual do qual participaram as personagens no texto de Arthur Miller como sabá pode ser 

tomado como uma visão eurocêntrica das práticas de bruxaria. Possivelmente a prática daquela noite possa ser 

associada a outros rituais, tal com o esbat (ou esbath), por exemplo. Entretanto, o tomo aqui na análise como foi 

considerado pela leitura comum das duas narrativas analisadas, uma vez que o sabá é o ritual bruxo mais conhecido 

pela cultura ocidental. Vale lembrar, no entanto, que nada disso o associa automaticamente ao demônio, pois que, 

provavelmente, as praticantes do que se considera bruxaria sequer consideram ou conhecem a figura do Diabo 

como é tomada pelo mundo cristão. 
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acusado de bruxaria se recusasse a confessar ter algum tipo de pacto com Satanás, era 

sentenciado à execução. 

Cada vez mais desenfreadas, as acusações perdem todo e qualquer controle, e pessoas 

inimagináveis passam a ser apontadas como bruxas; entre elas Rebecca Nurse, por exemplo, 

uma senhora respeitada pela maior parte da população (e o próprio casal Proctor, considerado 

um casal crente e honesto). As ditas “investigações” eram baseadas no testemunho de uma 

pessoa que poderia acusar qualquer outra. As meninas assim o faziam, incriminando pessoas 

(em sua maioria mulheres) de atormentá-las à noite com seus espíritos que deixavam os corpos, 

por façanha proveniente de acordo com o Diabo. A corte continuava crendo piamente nas 

palavras delas, sem qualquer ressalva.  

Priscila Mallmann Bianchetti, em “O problema da busca pela Verdade Real em As 

Bruxas de Salem, de Arthur Miller” (2012), estabelece relações entre as práticas atribuídas na 

caça às bruxas retratada pelo dramaturgo em sua peça e o exercício de práticas legais, tomadas 

por autoridades. Por ser do Curso de Direito, a autora investiga a representação de juízes e 

aspectos jurídicos em narrativas literárias. Nesse artigo, Bianchetti comenta o julgamento 

parcial e autoritário, baseado no modelo de sistema inquisitório de tribunal; sendo a corte de 

Salem formada por autoridades que remetem ao juiz inquisidor: induzem os suspeitos, 

intimidando-os e fazendo perguntas esquematizadas. Os advogados, o tribunal e, portanto, o 

Estado, agem em favor dos acusadores (e não do réu). Trata-se de uma prática estabelecida na 

busca pela “Verdade Real” dos fatos, conceito do Direito para o uso de práticas que intimidam 

o réu e o fazem confessar práticas ilícitas – neste caso, faziam-nas confessar a relação íntima 

com Satanás, uma vez que, em um mundo onde se opõe o Bem ao Mal, o contraponto de Deus 

deveria ser o Diabo (RANGEL, 2011). 

Elizabeth Proctor não é levada à forca porque está grávida. Proctor recusa-se a admitir 

o suposto pacto com o diabo e consequente exercício de bruxaria, e, em decorrência, é 

condenado à morte. John é, nesse sentido, para vários leitores, transformado em bom exemplo 

de pessoa correta e íntegra, a começar por não aceitar confessar um crime que não cometeu. 

Para alguns críticos, ao tomar desse personagem histórico e torná-lo seu protagonista e herói 

trágico, Arthur Miller segue as principais tendências do drama social, de forma que “a peça 

também exemplifica a forma moderna como os dramaturgos transformam seres humanos 

comuns em heróis nobres e dignos” (RANGEL, 2011, p. 17). 

No artigo “‘Because it is my name!’: Miller, Proctor, and Parrhesia in The Crucible” 

[“‘Porque é o meu nome!’: Miller, Proctor e Parrésia em The Crucible”] (2018), os autores 

Mojtaba Jeihouni e Noorbakhsh Hooti, da Razi University, no Irã, exploram as relações de 
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poder na peça, a partir do trabalho de Michel Foucault. Através dessa perspectiva, o foco do 

artigo é o fato de Proctor considerar o falar a verdade como uma virtude moral, e como 

consequência (a fim de não assumir algo do qual é inocente) enfrentar a morte. Assim, em suas 

atitudes, quando em comparação com o restante da comunidade e diante da falta de ética em 

Salem, “John Proctor acts not as a rebel but as the restorer of what the audience take to be 

normal human values” [“John Proctor age não como um rebelde, mas como o restaurador do 

que a audiência entende como valores humanos de normalidade”] (FENDER, 1967, p. 98, 

tradução minha). 

Ao observar a peça em confluência com as várias leituras de diferentes críticos, fica-me 

a dúvida de quem conferiu a John Proctor o status de herói da forma como alcançado por ele. 

Quem atribuiu a ele o patamar de ser humano exemplar? É possível identificar na peça o seu 

protagonismo, principalmente nos momentos nos quais tenta abrir os olhos dos demais às 

atrocidades e insanidades que seguem cometendo. Ademais, o próprio Arthur Miller revelava 

em alguns de seus escritos a identificação pessoal com esse personagem – o que poderia 

demonstrar uma inclinação ao seu destaque. Em texto concedido ao The New Yorker em 1996, 

o autor admite uma relação não apenas social e política com os acontecimentos por ele 

retratados na peça, mas também, em essência, pessoais (em especial com John): 

 

I had not proached [sic] the witchcraft out of nowhere or from purely social and 

political considerations. My own marriage of twelve years was teetering and I knew 

more than wished to know about where the blame lay. That John Proctor the sinner 

might overturn his paralyzing personal guilt and become the most forthright voice 

against the madness around him was a reassurance to me, and, I suppose, an 

inspiration: it demonstrated that a clear moral outcry could still spring even from an 

ambiguously unblemished soul. Moving crabwise across the profusion of evidence, I 

sensed that I had at last found something of myself in it, and a play began to 

accumulate around this man.  

 

[Eu não havia me aproximado da feitiçaria por nada ou puramente por considerações 

sociais e políticas. Meu casamento de doze anos estava abalado e eu sabia, mais do 

que gostaria, onde estava a culpa. O fato de John Proctor, o pecador, poder revogar a 

culpa pessoal que o paralisava e se tornar a voz decisiva em oposição à loucura ao seu 

redor era reconfortante para mim e, acredito, uma inspiração: demonstrava que um 

clamor moral nítido poderia ainda nascer mesmo de uma alma ambiguamente 

imaculada. Movendo-me pelas beiradas ao longo da profusão de evidências, eu senti 

que havia finalmente encontrado algo de mim nelas, e uma peça começou a se 

condensar ao redor desse homem] 

 

(MILLER, 1996, [n. p], grifo meu, tradução minha).  

 

Vale lembrar que Arthur Miller divorciou-se de sua mulher em 1956 e, logo após, casou-

se com a atriz Marylin Monroe. Porém, pela indicação de suas próprias palavras, existia já 

alguma crise em seu casamento à época na qual escrevia a peça, no início da década de 1950. 
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E tudo isso poderia sugerir, então, a associação dele com o personagem John Proctor, também 

em uma crise conjugal no enredo. Ademais, outra particularidade poderia, sutilmente, indicar 

semelhanças entre criador e criatura. Conforme dados históricos, inclusive assinalados por 

estudos a respeito da peça de Miller, como o do historiador Edmund S. Morgan, “Arthur 

Miller’s The Crucible and the Salem Witch Trials: A Historian’s View” [“The Crucible, de 

Arthur Miller, e os Julgamentos das Bruxas de Salem: a Visão de um Historiador”] (2008), 

entre as alterações feitas pelo autor ao tomar a história dos julgamentos das bruxas de Salem 

como objeto ficcional estão as idades de Abigail Williams e John Proctor. 

Como persona histórica, Abigail Williams, uma jovem de dezessete anos de idade na 

peça, foi registrada com cerca de onze ou doze anos quando do acontecimento dos julgamentos 

em Salem. John Proctor, por outro lado, era consideravelmente mais velho, encontrando-se na 

casa dos sessenta anos; tal como assinala William J. McGill Jr. (1981), ao falar também da 

inclusão do adultério e do triângulo amoroso entre John, Abigail e Elizabeth. Diz-se, assim, que 

Miller teria alterado a idade de ambos a fim de tornar mais plausível o seu relacionamento 

amoroso. Todavia, além disso, há também o fato de que o próprio escritor completou trinta e 

oito anos em 1953, ano de estreia de The Crucible, idade muito próxima àquela atribuída por 

ele a seu protagonista. Caso esse fosse um pequeno indício isolado, não tenderia a associá-lo 

como semelhança significativa. Contudo, em vista das palavras do próprio Miller, acredito que 

essa “mera” similitude possa ser sugestiva. Da mesma forma como o pode ser a indicação de 

outras aproximações, tal qual a empreendida por Muhammad Safeer Awan (2007), quando 

compara falas de Arthur Miller quando questionado pela Comissão de Atividades 

Antiamericanas – ao se recusar fornecer nomes de envolvidos com o Partido Comunista, 

alegando não poder se responsabilizar e colocar em perigo um outro ser humano por nomeá-lo 

diante da circunstância – com a fala de John Proctor, ao afirmar se posicionar apenas por seus 

próprios pecados, sem comprometer aos demais (AWAN, 2007, p. 9-10). 

Não obstante, o papel de protagonista de John Proctor justificaria quantidade 

significativa de trabalhos e leituras que o colocam em evidência em detrimento das outras 

personagens? Nesse sentido, o status adquirido por Proctor não se deve exclusivamente à escrita 

de Miller, mas, igualmente, de modo sintomático, às muitas interpretações a destacá-lo, 

esquecendo-se ou optando por deixar de lado certas perspectivas pertinentes, tais como as das 

personagens femininas. Um dos exemplos dessa ênfase está no artigo “Arthur Miller’s The 

Crucible” [“The Crucible de Arthur Miller”] (1964), de Henry Popkin, publicado no National 

Council of Teachers of English [Conselho Nacional de Professores de Inglês].  
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O texto de Popkin assinala a importância da obra de Arthur Miller no contexto norte-

americano e evidencia a peça sendo tomada na Educação Básica por professores de inglês50. 

Entre outros aspectos, o autor discute o paralelo entre o tema da caça às bruxas e o macartismo, 

na década de 1950. De modo geral, o texto analisa cada uma das personagens, em ordem de 

aparição na peça. Nesse contexto, Popkin afirma que a vítima real e derradeira da peça é John 

Proctor, que identificou desde o início a loucura desencadeada na comunidade. Pergunto-me, 

desse modo, acerca da integridade dessa afirmação que, ao mesmo tempo, tenta reivindicar 

honestidade e bem-aventurança desse personagem, sob a pena de culpar outras. Isso porque, 

em certo sentido, essa interpretação parece eximir John Proctor da culpa pelo adultério, 

concentrando a culpa sobrea vilania de Abigail, em suas acusações negligentes. Além disso, é 

também Proctor que, em uma tentativa desesperada em trazer à tona as mentiras de Abigail, 

admite ter cometido o adultério e pede a confirmação de sua esposa, Elizabeth, diante do 

restante do julgamento. Porém, quando a verdade vem à tona, e o poder e o fardo de confirmá-

la estão com Elizabeth, a pessoa na qual todos poderiam confiar com certeza, “in a moment of 

high excitement and suspense, this model of truthfulness lies because she values something 

more than the truth – her husband’s good name” [“[E]m um momento de emoção e suspense 

esse modelo de honestidade mente, porque ela valoriza algo mais que a verdade: o bom nome 

do marido”] (POPKIN, p. 144, grifo meu, tradução minha). Assim, não apenas a culpa pelas 

acusações reside no empreendimento vil e deliberado de Abigail, bem como a possibilidade de 

interrompê-lo é abandonada pelo “delito” de Elizabeth; enquanto isso, Proctor parece não só 

passar ileso, como se desenvolve como herói a partir das relações com as duas personagens. 

Outros artigos ainda levam Proctor como foco heroico da mesma forma. Em “‘Thus 

Spoke Proctor’: Nietzsche and the Overman in Arthur Miller’s The Crucible” [“‘Assim falou 

Proctor’: Nietzsche e o excesso em The Crucible, de Arthur Miller”] (2018), Pouria 

Torkamaneh e Ali Ghaderi, da Razi University, na República Islâmica do Irã, analisam a peça 

e o protagonista sob uma perspectiva nietzschiana. Para isso, discutem as ideias de Nietzsche 

sobre cristianismo, comparando-as às do próprio Proctor, mostrando como desconstroem as 

ideias de fanatismo. Ademais, o artigo baseia-se em ideias de Nietzsche para oferecer uma 

interpretação da rebelião de Proctor com a Igreja. Afirmam que em sua individualidade e sua 

interação com a comunidade, no que se refere à teologia e à política, John exige uma reavaliação 

dos valores. 

                                                 
50 Há mais de uma evidência da peça de Arthur Miller como leitura obrigatória do currículo escolar norte-

americano. Joe Dziemianowicz, crítica de teatro que escreve para o The New York Daily News, afirma ter sido 

introduzida à peça quando estava na escola, assim como muitas outras pessoas o fizeram (BIGSBY et al., 2012). 
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Ao se concentrar em Proctor (como faz parte considerável da crítica), deixa-se de lado 

uma série de aspectos pertinentes a respeito da representação empreendida pelo autor em sua 

obra. Do mesmo modo como ocorre com o destaque e reincidência de leituras a observarem a 

alegoria, ou seja, a relação histórica dos eventos vividos por Arthur Miller na década de 1950 

e sua representação da caça às bruxas na comunidade puritana de 1692. Sobre esse tema, o 

trabalho de conclusão de curso de Rosilda João da Silva, Feiticeiras ou Comunistas: um estudo 

sobre a alegoria na peça As Bruxas de Salem, de Arthur Miller (2016) discorre a respeito da 

noção de alegoria, que fundamenta o trabalho para discutir o teatro norte-americano das décadas 

de 1950 e 1960, associando a peça de Miller ao macartismo. 

Outra perspectiva histórica tomada com reincidência tem o cerne no vínculo com a 

sociedade puritana norte-americana do século XVII, tomada por Arthur Miller em sua ficção. 

Para E. Miller Budick, no capítulo “History and Other Spectres in Arthur Miller’s The Crucible” 

[“História e Outros Fantasmas em The Crucible, de Arthur Miller”], de 2008 – no mesmo livro 

organizado por Harold Bloom – na peça, a história não é apenas um dispositivo empregado por 

Arthur Miller, mas um assunto completamente desenvolvido no texto. Nesse sentido, Budick 

(2008, p. 22) acredita que os problemas da memória histórica e da realidade subjetiva estão no 

coração da peça de Miller. 

O artigo de Edmund S. Morgan (2008) fornece um panorama bastante complexo e 

instigante, comparando o estilo de vida e crenças dos puritanos aos seus contemporâneos e a 

nós. A partir disso, ele observa a maneira como Miller tomou dos acontecimentos históricos, 

em uma interpretação pessoal e os transformou na peça. O texto de Morgan é uma fonte 

interessante para o entendimento das forças sociais, culturais e históricas em moção no contexto 

referido e, nesse sentido, sendo ele um historiador, acho pertinente citá-lo para a compreensão 

da contextualização histórica. 

Edmund S. Morgan retoma os eventos históricos envolvidos com a caça às bruxas, tanto 

na América como na Europa. De acordo com ele, essa compreensão é importante porque em se 

tratando dos julgamentos das bruxas de Salem, ninguém consegue ler ou interagir com a peça 

sem relacioná-la aos acontecimentos históricos, e é sob essas circunstâncias que ele, como 

historiador, permite-se examinar o modo como a peça retrata a história e pensar a maneira como 

as suposições do autor a seu respeito afetaram o seu entendimento das personagens (MORGAN, 

2008, p. 41). Além disso, o historiador discute outro aspecto relevante: a tendência de escritores 

e historiadores ao exagerarem as diferenças entre a vida e o tempo dos puritanos e o nosso, 

principalmente com o intuito (consciente ou inconsciente) de se distanciar do horror associado 

à ideia da caça às bruxas, tendo-se a ilusão de superação desses acontecimentos passados: 
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Evidently the Salem trials are still something we feel uncomfortable about. We want 

to think that we would not behave the way people behaved then, we would behave 

better […]. And that brings me back to The Crucible. Arthur Miller has probably done 

more than anyone else to remind us we are not so much better. […] The play is about 

Salem. But its success depends in part on the shock of recognition.  

 

[Evidentemente os julgamentos de Salem ainda nos deixam desconfortáveis. Nós 

queremos pensar que não nos comportaríamos da mesma maneira que as pessoas de 

então o fizeram, nos comportaríamos melhor [...]. E isso me traz de volta a The 

Crucible. Arthur Miller fez provavelmente mais do que ninguém para nos lembrar de 

que não somos muito melhores. [...] A peça é sobre Salem. Entretanto, o seu sucesso 

depende em parte do choque de reconhecimento] 

 

(MORGAN, 2008, p. 45, tradução minha). 

 

Morgan ainda enfatiza que, caso Miller conhecesse mais intimamente a história de 

Salem, teria percebido mais a fundo o horror do episódio. Isso porque, de acordo com ele, 

muitos interpretaram e ainda tem percebido o puritanismo de forma equivocada. Antes de tudo, 

os puritanos não eram automaticamente pudicos. Eles falavam abertamente de sexo, ou ao 

menos tão abertamente quanto nós, e não condenavam o ato de beber, ou não mais do que nós 

mesmos o fazemos. Eles pintavam as coisas e as roupas de cores brilhantes e chamativas. “They 

forbade a number of things not forbidden today, such as the theater and card playing. They 

looked askance at mixed dancing and punished breaches of the Sabbath. Otherwise their moral 

code was about the same as ours” [“Eles proibiram uma série de coisas não proibidas hoje, tais 

como o teatro e o jogo de cartas. Eles desaprovavam dança conjunta de mais de um sexo e 

puniam a violação do dia santo. Do contrário o seu código moral era bem semelhante ao 

nosso”] (MORGAN, 2008, p. 46, grifo meu, tradução minha). 

O que diferencia os puritanos de nós e de seus contemporâneos, segundo Morgan, é a 

sua visão profunda da transcendência divina, de um lado, e da corrupção humana, do outro. 

Eles deveriam manter Deus em mente durante todo o seu dia, ao executar qualquer tarefa, e, 

portanto, culpavam-se frequentemente em suas atitudes mundanas. Deveriam aproveitar tudo o 

que o criador lhes fornecera, porém, não em demasia. Mas eles esqueciam com frequência de 

manter Deus em mente, e aproveitavam sempre a vida sobremaneira, e isso os lembrava de sua 

natureza pecadora. Em vista disso, porque a histeria em Salem? Se os puritanos davam menos 

atenção ao mal, porque tudo isso aconteceu? Como Morgan (2008, p. 49) relembra, na 

realidade, houveram muitas e maiores epidemias de bruxaria, na Inglaterra e na Europa, por 

exemplo. No entanto, a teoria do historiador é que Salem fixou-se em nossa mente porque foi 

um caso particular, concentrado, por isso mais fácil de apreender, enquanto o ocorrido na 

Europa foi demasiado abrangente para que possamos assimilá-lo. O autor ainda faz um paralelo 
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para exemplo, mencionando o modo como a imaginação humana consegue comover-se mais 

com a morte de Anne Frank do que a de milhões de judeus anônimos. 

Outros textos revelam, igualmente, a existência de evidências históricas extras no que 

se refere aos motivos dos acontecimentos de 1692 na verdadeira Salem. Alguns pesquisadores: 

 

[…] have demonstrated that the social causes of events in Salem Village are 

considerably more complex than either Miller or most of his critics could imagine. 

John Proctor was not simply a farmer but a man of significant wealth derived from 

diverse sources: inheritance, farming, rents, tavernkeeping, and commercial ventures. 

 

[[D]emonstraram que as causas sociais dos eventos no vilarejo de Salem são 

consideravelmente mais complexas do que tanto Miller quanto a maior parte de seus 

críticos puderam imaginar. John Proctor não era somente um fazendeiro, mas um 

homem com significativo patrimônio, provindo de diversas fontes: herança, 

agricultura, aluguéis, tavernas e empreendimentos comerciais] 

 

(MCGILL JR., 1981, p. 261, tradução minha). 

 

Há, portanto, outras perspectivas, novos olhares à luz dos quais o tema é observado. 

Eles mostram como “a disputa sobre propriedades e feudos congregacionais eram primordiais 

na decisão de quem viveria e de quem morreria nessa pequena sociedade rural em 1692” 

(NOGUEIRA, 2008, p. 72). E essas percepções diferenciadas se mostraram também, 

possivelmente, em função de incitações despertadas pela peça de Arthur Miller. 

 

Com toda a probabilidade, a histeria deveu-se mais a tensões resultantes de uma ordem 

social, econômica e política em vias de mudança do que a excessos do clero, mas 

ainda assim, o trágico episódio constituiu um grave revés para a hierarquia puritana. 

No começo do século, a liderança social e política nas colônias puritanas estava 

claramente passando para as mãos da classe comercial ativa que era o sinal mais forte 

da chegada da modernidade (NOGUEIRA, 2008, p. 42). 

 

No capítulo denominado “Interrogating The Crucible: Revisiting the Biographical, 

Historical and Political Sources of Arthur Miller’s Play” [“Interrogando The Crucible: 

Revisitando as fontes Biográficas, Históricas e Políticas da Peça de Arthur Miller”], Stuart 

Marlow (2008, p. 145) enfatiza a tensão política (inclusive na Inglaterra) e suas implicações na 

colônia norte-americana. Nesse sentido, o autor reitera a omissão de Miller, na peça, de 

acontecimentos históricos que envolveram manipulação política e tiveram prováveis 

repercussões nos eventos de 1692, afirmando sua possível contribuição ao enredo do 

dramaturgo. E, para concluir, afirma a falha da peça em providenciar um retrato adequado de 

referência das forças políticas por trás dos atos de traição individual – em 1692 e na década de 

1950 (MARLOW, 2008, p. 158). 
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Arthur Miller pode ter sido reconhecido, de início, em função de seu Caixeiro Viajante; 

e, como confirma Jerald Cohagan (2005, p. 7-8) em “Arthur Miller’s The Crucible” [“The 

Crucible, de Arthur Miller”] – ao fazer quase uma história acerca da obra do escritor – embora 

à época de sua estreia The Crucible não tenha sido tão bem recebida tanto pelo público quando 

pela crítica, a realidade é que, atualmente, é sua peça mais representada/produzida, seja nos 

Estados Unidos ou no exterior (MILLER, 2008, p. 108; BIGSBY et al., 2012, p. 4-6). Mesmo 

as críticas negativas a seu respeito, acabam apontando a peça temática que se alastra e se torna 

universal e atemporal. Tal qual reflete Enoch Brater, no artigo “Why The Crucible is Important” 

[“Porque The Crucible é importante”], publicado em 2012 no The Arthur Miller Journal [O 

Periódico de Arthur Miller] como uma compilação de pequenos escritos de diferentes autores: 

 

Salem is now, and it reaches its ugly head even, and most especially so, in Miller’s as 

in our own times. Nor are its resonances limited to Arthur Miller’s America. The 

appeal of the play is profoundly global, wherever and whenever political repression 

threatens the well-being of any society.  

 

[Salem é agora, e alcança mesmo seu feio ápice, e de modo especial, nos tempos de 

Miller e em nosso próprio tempo. Tampouco as ressonâncias da obra são limitadas à 

América de Arthur Miller. A atração da peça é global, onde e quando a repressão 

política ameaça o bem-estar de qualquer sociedade] 

 

(BIGSBY et al., 2012, p. 3, grifo meu, tradução minha). 

 

No mesmo artigo, Sue Abbotson, ex-presidente da Arthur Miller Society [Sociedade 

Arthur Miller], reitera que a habilidade da peça em ir além de 1692 implica um estudo sobre a 

natureza da sociedade. Em suas palavras, a peça discute lições do papel das autoridades e fala 

dos direitos e necessidades do indivíduo (mesmo às pessoas que nunca ouviram nada a respeito 

de Salem): “[i]t is this timeless and spaceless aspect which has allowed it to become Miller’s 

most performed play, and after Our Town, possibly the most performed of any American drama” 

[“É o aspecto ilimitado no que tange ao tempo e ao espaço que a permitiu transformar-se na 

peça mais representada de Miller e, depois de Our Town, possivelmente a mais representada 

de qualquer drama americano”] (BIGSBY et al., 2012, p. 4, grifo meu, tradução minha). Já Jane 

Dominik, também ex-presidente da Arthur Miller Society, destaca o poder da peça em ecoar ao 

redor do mundo (apesar das particularidades históricas Americanas do enredo) (BIGSBY et al., 

2012, p. 9). 

O mesmo Christopher Bigsby (primeiro autor dessa compilação de pequenos textos), 

em um capítulo do livro organizado por Harold Bloom, escreve: 
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Half a century later, The Crucible still has the power to disturb. It may have been 

generated by a particular alignment of circumstances, but the dilemma at its heart, its 

concern with betrayal, selfinterest [sic], power, a coercive language, personal and 

public responsibility, abusive authority, injustice, corrosive myths, remains of central 

significance, as does its awareness of the individual’s struggle to locate and define 

him or herself in the face of forces that seem to leave so little space for a moral being.  

 

[Meio século depois The Crucible ainda tem o poder de perturbar. Ela pode ter sido 

gerada por um alinhamento específico de circunstâncias, mas o dilema em seu cerne, 

sua preocupação com traição, egoísmo, poder, linguagem coerciva, responsabilidade 

pública e pessoal, autoridade abusiva, injustiça, mitos corrosivos, permanecem de 

importância central, assim como sua consciência na luta do indivíduo para localizar e 

definir a si próprio frente às forças que parecem deixar tão pouco espaço para um ser 

moral] 

 

(BIGSBY, 2008, p. 202, tradução minha). 

 

Para Edward Murray, em outro capítulo, mesmo que alguns hesitem em qualificá-la 

como superior à A morte do caixeiro viajante, The Crucible continua sendo uma das melhores 

peças de Miller e uma das maiores conquistas do teatro americano: “[i]ntrinsically, The 

Crucible is complex, coherent, and convincing; that is, it succeeds as a play on its own premises 

and merits” [“Intrinsecamente, The Crucible é complexa, coerente e convincente; isso é, ela 

funciona como uma peça em suas próprias premissas e méritos”] (MURRAY, 2008, p. 19, 

tradução minha).   

Há quase um consenso quanto à importância da peça. No entanto, há discordâncias a 

respeito da recepção. Harold Bloom (2008, p. 1, grifo meu, tradução minha), na introdução do 

mesmo livro, diz que a peça é bem feita, mas há uma certa insipidez na performance. Palavras 

dele, que indicam isso como alguma limitação na arte dramática de Miller, ainda que não negue 

os propósitos humanos e a efetividade teatral da peça. Mais à frente, acrescenta: 

 

Its social benignity is also beyond my questioning; American society continues to 

benefit by this play. We would have to mature beyond our national tendency to moral 

and religious self-righteousness for The Crucible to dwindle into another period piece, 

and that maturation is nowhere in sight.  

 

[Seu comprazimento social está, da mesma forma, além de minha contestação; a 

sociedade americana continua a se beneficiar dessa peça. Nós teríamos que 

amadurecer além da nossa tendência à presunção moral e religiosa para que The 

Crucible definhasse em uma obra de outro tempo, e esse amadurecimento não se 

vislumbra no horizonte] 

 

(BLOOM, 2008, p. 2, grifo meu, tradução minha). 

 

De fato, passaram-se décadas antes que a peça agradasse a imprensa norte-americana 

(COHAGAN, 2005, p. 15). Apenas quando a obra chegou a outros países, tais como a Inglaterra 

e a França, ela pode ser vista também em um contexto mais amplo, de maneira independente 
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do macartismo e, assim, adquirir o caráter universal que ganhou ao longo do tempo 

(COHAGAN, 2005, p. 14). Indícios disso são o relançamento da peça na Broadway51 e sua 

adaptação cinematográfica, igualmente norte-americana: “[t]he relevance of Miller’s theme to 

our times has been reemphasized by the 1996 film production of The Crucible, directed by 

Nicholas Hytner and adapted by Miller himself” [“A importância do tema de Miller para o 

nosso tempo foi ratificada pela produção cinematográfica de The Crucible de 1996, dirigida por 

Nicholas Hytner e adaptada pelo próprio Miller”] (AWAN, 2007, p. 13, tradução minha). 

Parte da crítica do texto dramático de Miller faz uma leitura considerando a produção 

cinematográfica52, expressando a relevância da última na visibilidade da peça. No artigo 

denominado “As Bruxas de Salem: do teatro ao cinema” (2006), Lílian Cristina Correa analisa 

a adaptação ao cinema, considerando a intertextualidade e ambas as obras como traços críticos 

marcantes acerca da realidade americana. Para isso, a intertextualidade é observada não apenas 

entre as duas narrativas, mas igualmente com o contexto histórico, afirmando sua denotação 

como crítica política, social e psicológica. A autora utiliza a terminologia que se refere à 

narrativa escrita como hipotexto e a cinematográfica como hipertexto, e as relaciona a partir das 

ideias de adaptação e transmutação. Nesse sentido, através da escolha de três trechos 

específicos, compara as narrativas em suas diferenças, tendo em conta a particularidade de cada 

meio. 

A dissertação de Eder Sergio Pinheiro, Aspectos discursivos em As Bruxas de Salem: 

peça e filme (2008), analisa a transposição da linguagem escrita de Arthur Miller para a 

cinematográfica, tendo em vista suas diferenças e confluências, a partir da seleção de 

fragmentos (correspondentes na peça e no filme), levando em conta os diálogos e a sua 

interpretação por parte dos atores, no caso do filme. Ao fazê-lo, o autor considera as 

peculiaridades de cada uma das linguagens, bem como as estratégias no ato de transposição, os 

aspectos históricos e o contexto de produção das duas obras. De acordo com ele, é possível 

afirmar o maior sucesso do filme sobre a obra escrita. Apesar de trazer uma proposta 

interessante, ao tentar levantar os acontecimentos históricos em Salem para depois mostrar 

                                                 
51 Jerald Cohagan menciona o relançamento de 2002, todavia, após a publicação de seu texto, a peça foi 

reproduzida também em 2016, no Walter Kerr Theatre, encontrando-se, porém, fechada atualmente. Mais 

informações podem ser encontradas em: <https://www.broadway.com/shows/crucible/>. Acesso em: 10 de agosto 

de 2018. 
52 Também intitulado The Crucible, o filme referido teve produção de Robert A. Miller (filho de Arthur Miller) e 

David V. Picker, com coprodução de Diana Pokorny. Daniel Day-Lewis, Winona Ryder e Joan Allen interpretaram 

John Proctor, Abigail Williams e Elizabeth Proctor, respectivamente. Paul Scofield assumiu o papel do juiz 

Thomas Danforth e Bruce Davidson o de Samuel Parris. As informações do filme estão contidas na lista de 

referências. 
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como foram retratados em ambas as narrativas, o trabalho acaba fazendo vários comentários 

muito gerais e breves, ou até mesmo superficiais.  

Outra proposta interessante que, no entanto, traz conclusões relativamente simplórias, 

vem do artigo da mesma Lílian Cristina Correa em conjunto a Luciana Duenha Dimitrov, 

“Variáveis de crítica política, social e histórica em peça e filme The Crucible, de Arthur Miller” 

(2015). Ao fazer uma análise intertextual entre as duas narrativas e o contexto histórico, as 

autoras consideram as idiossincrasias das linguagens distintas, trabalhando com as 

possibilidades de tradução e adaptação sobre a escolha de três trechos comuns à peça e ao filme. 

Todavia, para concluir, as autoras apenas afirmam que “[d]esta forma, é possível dizer, em uma 

avaliação mais conclusiva, que textos literários e fílmicos constituem, sim, entidades distintas 

que merecem ser analisados em si e não como meros complementos um do outro: a 

intertextualidade é apenas o início de um novo texto” (CORREA e DIMITROV, 2015, p. 6). 

Alguns críticos referenciam a peça como se houvesse sido escrita desde seu início para 

o cinema, sendo “a play that actively invites transformation into a film” [“uma peça que instiga 

a transformação em um filme”] (MORGAN, 1997, p. 125). O que vai ao encontro da afirmação 

de Ben Brantley (crítico de teatro, do The New York Times) que, não obstante, destaca também 

o caráter de entretenimento da narrativa de Miller: 

 

Any good production of The Crucible makes your blood run both hot and cold. Its 

reputation as a worthy drama, a historical portrait of honor in an age of witch-hunts, 

tends to make us forget that the play may also be the closest thing Miller wrote to 

popcorn entertainment. (It’s easy to imagine a lurid movie poster with Proctor’s 

words of warning from Act II above the title: “Vengeance is walking Salem.”) That 

makes its abiding relevance all the more effective.  

 

[Qualquer boa produção de The Crucible faz seu sangue correr tanto quente quanto 

frio. Sua reputação como drama respeitável, um retrato histórico a ser respeitado em 

uma era de caça às bruxas, tende a nos fazer esquecer que a peça também é, 

provavelmente, o que Miller escreveu de mais próximo ao entretenimento 

cinematográfico. (É fácil imaginar um pôster de cinema extravagante com as 

palavras de aviso de Proctor, no II Ato, acima do título: “A vingança está em Salém”. 

Isso torna sua relevância duradoura ainda mais efetiva] 

 

(BIGSBY et al., 2012, p. 2, grifo meu, tradução minha). 

 

Uma vez mais vemos surgir a comparação com o contexto histórico retratado por Miller 

na narrativa. Para Stuart Marlow (2008, p. 142, tradução minha) “[t]he fundamental weakness 

of The Crucible lies within the conflict between biographical urgency of expression, and the 

play’s claim to be at least partially historically representative” [“A fraqueza fundamental de 

The Crucible reside no conflito entre a urgência biográfica da expressão e a reinvindicação da 

peça em ser, pelo menos parcialmente, historicamente representativa”]. Aparentemente, há 
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sempre um conflito entre os impulsos pessoais e íntimos de Miller, sua relação com o 

macartismo e a caça aos comunistas e, por fim, com os eventos na Salem de 1692, que provoca 

percepções bastante diferenciadas por parte da crítica. 

O retrato histórico, nesse sentido, parece se tornar essencialmente importante (apesar da 

liberdade da representação) porque, como afirma David Booth no artigo “Dubious American 

Ideal: Gender and Historical Knowledge in The Crucible” [“Ideal americano duvidoso: gênero 

e conhecimento histórico em The Crucible”]: 

 

Miller’s interpolated commentary throughout the play further underscores the extent 

to which he intended the play primarily as an allegory for contemporary American 

political issues, rather than a portrait of Salem history. Nevertheless, the vividness of 

the characters makes The Crucible seems a witness to historical events. 

 

[O comentário entremeado de Miller ao longo da peça ressalta ainda mais até que 

ponto ele pretendia que a peça fosse, primeiramente, uma alegoria das questões 

políticas americanas contemporâneas, mais do que um retrato da história Salem. No 

entanto, a vivacidade das personagens faz The Crucible parecer um testemunho dos 

eventos históricos] 

 

(BOOTH, 2001, p. 33, grifo meu, tradução minha). 

 

O autor continua ainda, com um apontamento que expressa a relevância de se 

empreender pesquisas que observam narrativas a revelar os modos de representação de figuras 

cultural e simbolicamente expressivas: “works of literature are instrumental in constructing a 

historical memory for a community. […] They help form the knowledge of history that has 

currency in common understanding” [“obras literárias são eficazes ao construir uma memória 

histórica para uma comunidade. [...] Elas ajudam a constituir o conhecimento histórico que 

predomina no senso comum”] (BOOTH, 2001, p. 45, tradução minha). Assim como algumas 

histórias do passado constroem relações de poder existentes como normais e inevitáveis, outras 

formas de recontar o passado podem questionar essas relações de poder. “An alternative reading 

of the present might stress problems of women’s autonomy” [“Uma leitura alternativa do 

presente pode enfatizar os problemas da autonomia feminina”], por exemplo (BOOTH, 2001, 

p. 46, tradução minha). 

O tema da autonomia feminina aparece porque o artigo promove a reflexão acerca do 

tipo de representação de gênero na peça de Arthur Miller. O autor discute a precisão histórica 

da peça, expõe conteúdo a fim de embasar o entendimento das experiências femininas no que 

diz respeito à caça às bruxas, sugere uma releitura da peça à luz da experiência histórica das 

mulheres e, por fim, reflete acerca do modo como a literatura ajuda a construir um 

conhecimento da história inscrito com poder (BOOTH, 2001, p. 32): 
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Regrettably, The Crucible significantly distorts the events at Salem. By 

misremembering that moment in the way it does, The Crucible, continues a 

masculinist myth about American ideals, elements of which were already at work in 

Puritan society. The play focuses attention on one man’s [John Proctor] tragic and 

heroic movement towards his own integrity and overlooks the real victims of colonial 

witch hunting: the women who were the majority of the accused and whose daily lives 

were shaped by a construction of gender from which witchcraft suspicions naturally 

grew. Rather than telling the story of women’s experience and calling into question 

the entire masculinist mythology of heroic, individual virtue rooted in the memory of 

Salem, The Crucible gives new life to precisely those stereotypes of women’s 

deceptiveness and sexuality that operated at Salem and justified women’s subjection.  

 

[Infelizmente, The Crucible distorce significativamente os eventos em Salem. Ao 

recordar aquele momento de forma errônea, The Crucible perpetua um mito 

masculinista acerca dos ideais americanos, elementos dos quais já estavam em 

funcionamento na sociedade puritana. A peça foca sua atenção no movimento tráfico 

e heroico de um homem [John Proctor] em relação à sua própria integridade, e ignora 

as verdadeiras vítimas da caça colonial às bruxas: as mulheres, que constituíam a 

maioria dos acusados e cujas vidas cotidianas foram constituídas por uma construção 

de gênero a partir da qual as suspeitas de bruxaria prontamente se desenvolveram. Ao 

invés de que contar a história da experiência das mulheres e questionar toda a 

mitologia masculinista da virtude individual enraizada na memória de Salem, The 

Crucible dá vida nova precisamente àqueles estereótipos de ardilosidade e 

sexualidade feminina, que agiram em Salem e justificaram a submissão das mulheres] 

 

(BOOTH, 2001, p. 31-32, grifo meu, tradução minha). 

 

Ainda que se faça concessões ao contexto social e aos preconceitos de gênero da década 

de 1950, pode-se afirmar que às mulheres das obras de Arthur Miller são destinados papéis 

tradicionais (MARLOW, 2008, p. 140). Portanto, o enredo de Miller não só distorceria a 

História, como também reiteraria os estereótipos que demonizam o feminino e condenam as 

mulheres, principalmente no heroísmo de John Proctor, edificado em detrimento das 

personagens femininas: 

 

[A]lthough gender bias was a pivotal (arguably the pivotal) motive in New England’s 

history of prosecuting witches, the version of that history available in The Crucible at 

best ignores gender bias and at worst reenacts real injustices of gender at work in 

Salem. Students of women’s history are only too accustomed to seeing women’s 

historical experience overlooked and replaced with abstractions about the essential 

nature of an event, or with formulations about an American dilemma, or with a mythic 

narrative about the development of (masculine) character. Reading The Crucible 

prompts the question about whether, by celebrating Proctor’s achievement of 

masculine integrity through a gesture of self-assertion forbidden to colonial women, 

the play reproduces and perpetuates Puritan gender politics, and whether the play’s 

portrait of the conflict through which Proctor fashions his triumph depends on 

precisely the same stereotypes about women that conditioned the events in Salem in 

the first place.  

 

[[E]mbora a discriminação de gênero fosse uma causa crucial (pode-se dizer a causa) 

na história da Nova Inglaterra em acusar bruxas, a versão dela disponibilizada em The 

Crucible, na melhor das hipóteses, ignora o viés de gênero e, na pior, recria as 

injustiças de gênero que atuavam em Salem. Estudantes de história das mulheres estão 
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muito acostumados(as) a ver a experiência histórica das mulheres ser ignorada e 

substituída com abstrações acerca da natureza essencial de um evento, ou com 

formulações a respeito de um dilema americano, ou com uma narrativa mítica sobre 

o desenvolvimento de uma personagem (masculina). Ler The Crucible faz questionar 

se, ao celebrar a conquista da integridade masculina de Proctor, por meio de um gesto 

de autoafirmação proibido às mulheres do período colonial, a peça não reproduz e 

perpetua a política puritana de gênero; bem como se, no retrato empreendido pela 

peça, o conflito através do qual Proctor constrói seu triunfo não depende, 

precisamente, dos mesmos estereótipos femininos que proporcionaram os eventos em 

Salem em primeiro lugar] 

 

(BOOTH, 2001, p. 35, grifo do autor, tradução minha). 

 

Essas reflexões podem ser complementadas pelas de Wendy Schissel, em 

“Re(dis)covering the Witches in Arthur Miller’s The Crucible: A Feminist Reading” 

[“Re(des)cobrindo as Bruxas em The Crucible, de Arthur Miller”: uma leitura feminista], com 

o objetivo de questionar os estereótipos de gênero na peça e na crítica escrita até então sobre 

essa obra: 

 

Arthur Miller’s The Crucible is a disturbing work, not only because of the obvious 

moral dilemma that is irresolutely solved by John Proctor’s death, but also because of 

the treatment that Abigail and Elizabeth receive at Miller’s hands and at the hands of 

critics. In forty years of criticism very little has been said about the ways in which The 

Crucible reinforces stereotypes of femme fatales and cold and unforgiving wives in 

order to assert apparently universal virtues. It is a morality play based upon a 

questionable androcentric morality.  

 

[The Crucible de Arthur Miller é uma obra perturbadora não apenas em razão do 

dilema moral óbvio que é decididamente solucionado pela morte de John Proctor, mas 

também em função do tratamento que Abigail e Elizabeth recebem nas mãos de Miller 

e de seus críticos. Em quarenta anos de crítica, pouquíssimo foi dito sobre a maneira 

na qual The Crucible acentua os estereótipos de femme fatales e de esposas frias e 

rancorosas, a fim de asseverar o que seriam, aparentemente, virtudes universais. É 

uma peça sobre moralidade, baseada em uma moralidade androcêntrica questionável] 

 

(SCHISSEL, 1994, p. 55, tradução minha). 

 

Tudo isso retoma a referida falha que é também histórica, alegada por Stuart Marlow, 

pois segundo o autor, há muitos outros elementos e dados relevantes nos acontecimentos de 

Salem, e não apenas o triângulo amoroso focado por Miller; nisso residiria a arbitrariedade do 

enredo. E, de modo problemático, “once having gone down the road of exploring the sexual 

ramifications of the Salem story, Miller subjected his material to the dangers of stereotyping 

and decontextualization” [“[U]ma vez que começou a explorar as ramificações sexuais da 

história de Salem, Miller sujeitou seu material aos perigos dos estereótipos e da 

descontextualização”] (MARLOW, 2008, p. 141, tradução minha). Por essa perspectiva, ainda 

que se reconheça a liberdade da ficção ao delinear seus enredos, é importante destacar a 

relevância da representação, principalmente em uma obra como essa de Miller, ao retratar um 
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evento tão difundido na história americana. Ao ignorar fatores importantes no desencadeamento 

dos acontecimentos, e centrar o tema na relação entre John e Abigail, o drama cria estereótipos 

e limita o enredo, tornando-o demasiadamente simplório e redutor: 

 

[T]he emphasis in The Crucible tends to reinforce stereotypical notions of female 

hysteria being manipulated by Abigail, rather than make more profound reference to 

local political intervention as a driving force in the courtroom episode. This 

interpretive bias in The Crucible generally tends to reveal evidence of not only 

arbitrarily presented historical sources, but of a reductive thread, which reduces the 

conflict to a binary division between “goodies and baddies”.  

 

[[A] ênfase em The Crucible tende a reforçar noções estereotipadas da histeria 

feminina sendo manipulada por Abigail, em vez de fazer uma referência mais 

profunda à intervenção política local como força motriz no episódio da sala do 

tribunal. Este viés interpretativo em The Crucible geralmente inclina-se a revelar 

evidência não apenas de fontes históricas apresentadas arbitrariamente, como 

também de uma linha redutora, que restringe o conflito a uma divisão entre mocinhos 

e vilões] 

 

(MARLOW, 2002, p. 144, grifo meu, tradução minha). 

 

A maioria dos trabalhos trata das narrativas em sua relação com o historiográfico, 

observando sua pretensa “fidelidade” e/ou o modo do retrato oferecido pelos autores. Todavia, 

parece ficar em segundo plano, dessa forma, a questão da representação. Independentemente se 

fiel ou não aos fatos históricos, o que me provoca é pensar os modos de representação, não 

necessariamente em sua relação com o retrato histórico, ao menos não de modo que esse exclua 

os significados da representação em sua essência. Em outras palavras, interessa-me a maneira 

como essas várias representações perpetuam e/ou alteram certas figuras, personas que se 

formam no imaginário comum, e formam nossas percepções culturais, sociais e, claro, 

históricas; no sentido de que a representação constitui também a realidade como nós a 

conhecemos. 

Ademais, neste caso, além dos textos ficcionais, a crítica de The Crucible parece 

multiplicar e intensificar certos estereótipos, tais como o feminino. Como exemplo, aponto os 

vários trabalhos a observar a figura de John Proctor, assim como acompanhando Miller ao 

praticamente eximir o protagonista da culpa pelo adultério, em detrimento da figura de Abigail 

(e Elizabeth), responsabilizada pela transgressão (SCHISSEL, 2008, p. 57). Vale destacar que, 

apesar da data dessa citação constar com o ano da edição do capítulo contido no livro 

organizado por Harold Bloom, Wendy Schissel o publicou, pela primeira vez, ainda em 1994, 

e pouco mudou a respeito da crítica acerca de The Crucible desde então. Procurei trazer uma 

pesquisa com todos os artigos e textos que estiveram ao meu alcance a fim de perceber que 
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tipos de trabalhos foram e são escritos a respeito da narrativa53, e as percepções de Wendy 

Schissel parecem se confirmar. Afora os textos já mencionados, devo ainda acrescentar outros 

de focos mais específicos e diversos, que, portanto, quase não dialogam com os demais. Stephen 

Marino, por exemplo, em seu “Arthur Miller’s ‘Weight of Truth’ in The Crucible”, [“‘O peso 

da verdade’ de Arthur Miller em The Crucible”], de 1995, discute o papel da verdade e da 

autoridade, a relação desse peso, do vínculo com a Igreja e das leis na peça. “The quest for 

identity in Arthur Miller’s The Crucible”, [“A busca pela identidade em The Crucible, de Arthur 

Miller”], publicado em 2011, de Noorbakhsh Hooti, observa os dilemas das personagens em 

busca da identidade pessoal, em relação com o coletivo, pensando a invasão do público ao 

privado. O autor mostra como as identidades dos indivíduos tornam-se sintomáticas em 

momentos históricos de crise psicológica, moral, social e política – o que, uma vez mais, acaba 

levando o destaque a John Proctor. 

Em “A Reading of Arthur Miller’s The Crucible in the light of Jean Baudrillard’s 

discourse on simulation” [“Uma leitura de The Crucible, de Arthur Miller, à luz do discurso de 

Jean Baudrillard sobre a simulação”], publicado em 2006, Wisam Mansour traz uma discussão 

significativa a fim de justificar como, frequentemente, mulheres e garotas demonizadas em uma 

sociedade com códigos morais rígidos como a sociedade puritana, produzem novas realidades 

(MANSOUR, 2006, p. 283). Por isso, as jovens mulheres dos enredos não fingem ou mentem, 

elas simulam. Elas realmente sentiram e experimentaram o que dizem terem passado, pois os 

sinais físicos seriam resultado do que Baudrillard chama de “hiper-real” (MANSOUR, 2006, p. 

287). A simulação oblitera os limites entre ficção e realidade, de modo que, para aquelas 

garotas, as intervenções satânicas se tornam reais, talvez funcionando como algum refúgio ou 

resposta ao contexto no qual vivem (MANSOUR, 2006, p. 288). Enquanto isso, os demais 

membros da comunidade na qual vivem, por sua vez, acreditam no que atestam as mulheres 

como forma de confirmar suas crenças religiosas. Assim, a fim de preservar o seu entendimento 

e percepção tradicional, torna-se mais fácil e mais e cômodo aos puritanos admitir tudo como 

verdade, o que possibilita a eles manter a realidade e a ordem teocrática sob a qual viviam 

(MANSOUR, 2006, p. 290). 

A tese de Aamir Aziz, Theatre as Truth Practice: Arthur Miller’s The Crucible – a Play 

Waiting for the Occasion [Teatro como prática da verdade: The Crucible, de Arthur Miller – 

                                                 
53 Realizei a pesquisa acerca da fortuna crítica das obras em plataformas tais como o banco de teses e dissertações 

da CAPES, o Google Acadêmico e o Portal de Periódicos disponível para acesso por meio das bibliotecas de 

instituições públicas de ensino. Assim, os únicos trabalhos encontrados não mencionados aqui são aqueles com 

acesso estritamente pago. A escolha de mantê-los fora deste texto diz respeito também a um deliberado 

posicionamento de privilegiar as bases de dados de acesso gratuito e os periódicos de acesso aberto. 
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uma peça esperando pela ocasião], de 2014, tem como objetivo observar a narrativa de Miller 

sob a categoria “verdade”, com base em Michel Foucault, no que diz respeito à resposta ativa 

às mentiras políticas; considerando, por exemplo, que o teatro tem sido associado, por muito 

tempo, ao falso, à ilusão, à farsa – pensando os limites entre ficção e realidade. Já Amal Gouda 

Abdel Aziz e Huda Sulieman Al Qunayeer, no seu artigo “Social Hysteria versus individual 

dilemma: a pragmatic study of character relationship in Arthur Miller’s The Crucible” 

[“Histeria Social versus dilema individual: um estudo pragmático da relação de personagens 

em The Crucible, de Arthur Miller”], de 2014, traz uma análise com base pragmática focada no 

discurso, levando em conta os diálogos entre Elizabeth e John Proctor, a fim de identificar a 

tensão e a relação problemática dos dois que, segundo o autor, foram causas relevantes no caso 

de histeria da comunidade fictícia de Salem em 1692. 

Há, além disso, trabalhos que relacionam The Crucible com outras peças teatrais. É o 

que faz Thomas P. Adler (2008) ao comparar The Crucible e An Enemy of the People – peça 

proveniente de uma adaptação feita por Arthur Miller com base em um trabalho de Ibsen. De 

maneira semelhante, Neslihan Yılmaz Demirkaya (2015) traz uma leitura confluente de The 

Crucible e Vinegar Tom (peça de 1976, de autoria do dramaturgo britânico Caryl Churchill) 

com o objetivo de apontar o diferente como o bode expiatório, aquele (ou aqueles) que é punido, 

sendo afastado, privado do convívio, descartado da comunidade. Usando o texto bíblico como 

embasamento da compreensão de bode expiatório, o autor trata da forma como a bruxaria é 

empregada como estratégia para silenciar e estigmatizar as pessoas que, de alguma forma, 

fogem dos padrões da ideologia totalitária e também como pretexto para manter a ordem social 

(como ocorre nas duas obras por ele analisadas). Igualmente, a dissertação de Viviane Maria 

Leme (2007) analisa a concepção da tragédia moderna na comparação entre The Crucible e A 

view from the bridge54 (1955), ambas de Arthur Miller. Para isso, a autora faz paralelos 

históricos e busca demonstrar como esse tipo de conteúdo é determinante dos aspectos formais 

das peças. 

Por fim, Noorbakhsh Hooti, em “Event, Iterability, and Justice Practiced in the Sense of 

Law: A Derridean Reading of Arthur Miller’s The Crucible” [“Evento, Iterabilidade e Justiça 

praticados no Direito: uma leitura de The Crucible, de Arthur Miller, sob concepções de 

Derrida”] (2015), observa, através de conceitos filosóficos de Jacques Derrida, como o evento 

pode ecoar através de muitas épocas e em uma variedade de vozes. Ademais, Hooti discute o 

modo como Arthur Miller haveria justaposto religião e magia, mostrando como reagem um ao 

                                                 
54 Sem tradução para o português. 
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outro. E observa a maneira como a prática da lei e da justiça são percebidas, especificamente 

na cena da peça que se passa na corte. Ao passo que Menik Winiharti Yuvike, no artigo “The 

Non-Observance Of The Conversational Maxims: An Analysis Of The Dialogues In Arthur 

Miller’s The Crucible” [“A não observância das Máximas Conversacionais: uma análise dos 

diálogos em The Crucible, de Arthur Miller”], de 2009, utiliza da aplicação das teorias da 

conversação ao analisar os diálogos da peça. 

De qualquer modo, os trabalhos encontrados parecem tratar das obras em contexto mais 

isolado (apenas em relação ao contexto histórico, ao qual ficam significativamente presas). Os 

artigos que tratam da problemática de gênero são muito interessantes e contribuem para as 

leituras aqui propostas, embora ainda se relacionem com mais intensidade ao histórico e não à 

representação literária ou fílmica em si mesma. Não há, portanto, investigações a fim de pensar 

o modo como essas narrativas constroem a imagem da bruxa, na importância das maneiras da 

representação e em como essa constitui as nossas percepções da realidade. 

Edmund S. Morgan, em sua leitura como historiador, destaca o equívoco da peça de 

Arthur Miller ao fazer depreender o Puritanismo como antagonista de Proctor, pois, na 

realidade: 

 

Man is the antagonist against which human dignity must always be defended; not 

against Puritanism, not against Nazism or communism, or McCarthyism, not against 

the Germans or the Russians or the Chinese, not against the Middle Ages or the Roman 

Empire. As long as we identify the evil in the world with some particular creed or 

with some other people remote in time or place, we flatter ourselves and cheapen the 

dignity and greatness of those who resist evil. […] It allows us to escape from the 

painful knowledge that has informed the great religions, knowledge incidentally that 

the Puritans always kept before them, the knowledge that all of us are capable of evil. 

The glory of human dignity is that any man may show it. The tragedy is that we are 

all equally capable of denying it.  

 

[O homem é o antagonista contra o qual a dignidade humana precisa sempre ser 

defendida; não o puritanismo, nem o nazismo, comunismo, ou macartismo, não os 

alemães, russos ou chineses, nem a Idade Média ou o Império Romano. Enquanto 

identificarmos o mal no mundo com algum credo particular ou com outras pessoas em 

tempo e espaço remotos, lisonjeamo-nos e degradamos a dignidade e a grandiosidade 

daqueles que resistem ao mal. [...] Isso nos permite escapar do conhecimento doloroso 

que deu essência a grandes religiões, informação que os puritanos, a propósito, sempre 

mantiveram diante de si, o conhecimento de que todos nós somos capazes do mal. A 

glória da dignidade humana é que qualquer homem pode mostra-lo. A tragédia é que 

nós somos todos igualmente capazes de negá-lo]. 

 

(MORGAN, 2008, p. 53, grifo meu, tradução minha). 

 

Negar a capacidade humana para o mal seria um dos piores perigos corridos pela 

humanidade, pois nos permite esquecer, fingir não fazer parte das atrocidades provocadas pelos 

seres humanos, por nós. Negar, assim, permite-nos colocar na distância temporal, histórica e 
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humana, por exemplo, da caça às bruxas, que, não obstante, não é tão longínqua como 

gostaríamos a ponto de eximir nossa responsabilidade. Esse esquecimento oportuniza as novas 

e reincidentes caças às bruxas, a outras bruxas. Há, contudo, um elemento a se repetir sempre: 

o maior bode expiatório, a maior quantidade de bruxas, continua assim, sempre declinada no 

feminino. 

Wendy Schissel reflete: “[a]s a feminist reader of the 1990s, I am troubled by the 

unrecognized fallout from the existential humanism that Miller and his critics have held dear. 

The Crucible is in need of an/Other reading, one that reveals the assumptions of the text, the 

author, and the reader/critic” [“Como uma leitora feminista dos anos 1990, fico apreensiva pelas 

consequências desconhecidas do humanismo [há um trocadilho empreendido no destaque no 

centro da palavra, man, ‘homem’, no sentido de mostrar como o humano é, na verdade, relativo 

ao homem] existencial que Miller e seus críticos reverenciam. The Crucible precisa de 

uma/outra leitura, uma que revele as suposições do texto, do autor e do leitor/crítico”] 

(SCHISSEL, 2008, p. 55, grifo da autora, tradução minha). Colocando-me agora como uma 

leitora feminista em 2020, infelizmente, percebo que pouco mudou. São problemas existenciais, 

inclusive aqueles apontados por Edmund S. Morgan, problemas dos homens, não no sentido 

geral, de humanos, porque esse sentido presumivelmente geral não engloba as mulheres – do 

contrário, porque dizemos homens para uma situação na qual a maioria das perseguições se 

dirigiu (e se dirige) às mulheres? 

Não só a peça de Arthur Miller bem como a crítica escrita a seu respeito, têm promovido 

e perpetuado essa conjuntura. Para Wendy Schissel (2008), as mulheres estudiosas da história 

estão deveras acostumadas a ver a experiência das mulheres negligenciada e substituída com 

abstrações acerca da natureza essencial de um evento ou com uma narrativa mítica sobre o 

desenvolvimento do masculino. Quero estender essa percepção ao reconhecer que as mulheres 

estudiosas de outras áreas, assim como a literatura, têm, infelizmente, encontrado essas mesmas 

circunstâncias. Consequentemente, precisamos de outras leituras, outras hipóteses desses textos 

formadores de nossa percepção. Talvez com a hipótese de uma mulher leitora? 

 

1.2.2 O fascínio da crítica: The Witches of Eastwick 

 

Estas seções destinadas à observação da fortuna crítica das duas narrativas ficcionais 

sob as quais recai o foco desta pesquisa poderão resultar assimétricas. Não se trata de 

preferência pessoal por alguma das narrativas, e tampouco de atenção diferenciada. A 

assimetria é consequência da discrepância na quantidade significativamente mais numerosa de 
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trabalhos a respeito de The Crucible em detrimento da quantidade reduzida acerca de The 

Witches of Eastwick. 

John Hoyer Updike foi um romancista norte-americano, nascido no ano de 1932 na 

Pennsylvania. Além de romances, escreveu poesia, narrativas curtas e crítica de arte e literatura 

– tendo escrito inclusive para a The New Yorker. Recebeu o Prêmio Pullitzer por sua série de 

romances denominada Rabbit55, enquanto The Witches of Eastwick figura com frequência como 

seu best-seller – normalmente ao lado da menção de sua adaptação cinematográfica. Faleceu 

em 2009 em Danvers (lugar conhecido anteriormente como o vilarejo de Salem), no estado de 

Massachusetts, onde vivia há alguns anos.  

O autor graduou-se em Harvard e morou algum tempo na Inglaterra. Suas obras são 

reconhecidas por tratarem de temas concernentes à classe média norte-americana, tais como 

fidelidade e religião (principalmente Protestante). Conforme demonstra Raquel Maysa Keller 

em sua dissertação – intitulada The reception of John Updike’s Fiction in the Brazilian Media 

[A recepção da ficção de John Updike na mídia brasileira], do ano 2000, e defendida na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – The Witches of Eastwick, um dentre seus 

doze romances, foi o oitavo do escritor a ser traduzido no Brasil. Ademais, Updike escreveu 

The Widows of Eastwick56, publicado em 2008, como sua continuação, a fim de conduzir a vida 

de suas protagonistas em uma idade mais avançada57. Entretanto, o último romance não será 

observado aqui com detalhes, por não se tratar de objeto desta pesquisa. 

Em “Updike Ignored: The Contemporary Independent Critic” [“Updike ignorado: a 

crítica independente contemporânea”], de 1995, publicado pela Duke University Press, James 

A. Schiff discute principalmente a narrativa não-ficcional do autor. Conforme seu artigo, 

poucos escritores contemporâneos receberam mais atenção que John Updike: “[a]s […] many 

others have pointed out, Updike’s status is still fiercely debated between those who revere him 

as America’s leading candidate for the Nobel prize and those who dismiss him as a gifted stylist 

with little to say” [“Assim como muitos destacaram, o status de Updike ainda é impetuosamente 

debatido entre aqueles que o veneram como candidato americano favorito ao prêmio Nobel, e 

aqueles que o rejeitam como um estilista talentoso com pouco a dizer”] (SCHIFF, 1995, p. 531, 

tradução minha). 

                                                 
55 Série constituída de cinco livros: Rabbit, Run (1960), Rabbit Redux (1971) Rabbit Is Rich (1981) Rabbit at Rest 

(1990) e Rabbit Remembered (2001). 
56 Traduzido como As viúvas de Eastwick, publicado no Brasil pela primeira vez em 2010, pela Companhia das 

Letras.  
57 Mais informações sobre John Updike podem ser encontradas na página Encyclopædia Britannica. Disponível 

em: https://www.britannica.com/biography/John-Updike. Acesso em: 14 de maio de 2018. 

https://www.britannica.com/biography/John-Updike
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Alexandra, Sukie e Jane, as protagonistas de The Witches of Eastwick, são as primeiras 

protagonistas de um romance escrito por John Updike. As três amigas moram em Eastwick, 

uma cidade fictícia pequena e pacata, localizada em Rhode Island. Há uma resenha 

particularmente interessante, publicada no The New York Times, em maio de 1984, ano de 

lançamento do romance de Updike. Denominada “Wondering what it’s like to be a woman” 

[“Imaginando como é ser uma mulher”], o texto é assinado por Margaret Atwood, a escritora 

canadense reconhecida atualmente por seus romances The Handmaid’s Tale58 (1985) e Alias 

Grace59 (1996). Sobre o livro de Updike e o espaço ficcional onde se desenrolam os 

acontecimentos do romance, ela afirma: 

 

It is indeed about witches, real ones, who can fly through the air, levitate, hex people 

and make love charms that work, and they live in a town called Eastwick. It’s Eastwick 

rather than Westwick, since, as we all know, it’s the east wind that blows no good. 

Eastwick purports to be in Rhode Island because, as the book itself points out, Rhode 

Island was the place of exile for Anne Hutchinson, the Puritan foremother who was 

kicked out of the Massachusetts Bay colony by the forefathers for female 

insubordination, a quality these witches have in surplus.  

 

[É de fato sobre bruxas, bruxas reais, que podem voar pelo ar, levitar, enfeitiçar 

pessoas e fazer encantamentos de amor, e elas vivem numa cidade chamada Eastwick. 

É Eastwick ao invés de Westwick, pois, como nós todos sabemos, é o vento leste que 

não sopra coisas boas. Eastwick fica supostamente em Rhode Island porque, como o 

livro aponta, Rhode Island foi o lugar de exílio de Anne Hutchinson, a antiga puritana 

expulsa da colônia da baía de Massachusetts pelos ancestrais, por insubordinação 

feminina, uma qualidade que essas bruxas têm de sobra] 

 

(ATWOOD, 1984, p. 1, grifo meu, tradução minha). 

 

O cenário sombrio e frio mais comum à bruxaria – principalmente na América do norte 

–, aquele constituído em The Crucible, é substituído por uma cidade bastante distinta, 

ensolarada, de temperatura amena e boas condições oferecidas aos seus habitantes, entre as 

décadas de 1960 e 1970. A vida dos moradores dessa cidade é regida pela rotina e pelo respeito 

às tradições e instituições, principalmente a igreja, a escola e a família. Assim, não é difícil 

                                                 
58 Em português, O Conto da Aia (2006), publicado no Brasil pela editora Rocco. Tornou-se popular recentemente 

em função de uma adaptação para uma série produzida pelo serviço de streaming Hulu. Margaret Atwood revelou 

em entrevista que uma das suas inspirações para escrever o romance teria sido Mary Webster, uma mulher que 

viveu em New England no século XVII. A acusação de bruxaria a Mary Webster é um caso predecessor aos Salem 

Witch Trials e seu nome consta no Memorable Providences (1689), escrito por Cotton Mather. Não conseguindo 

escrever um romance sobre a persona, pois não tinha informações suficientes a seu respeito, Margaret Atwood 

escreveu um poema, Half-Hanged Mary, e dedicou The Hadmaid’s Tale a ela igualmente. Informações a respeito 

podem ser encontradas em: <http://theweek.com/articles/703547/witch-who-inspired-handmaids-tale>; 

<https://www.syfy.com/syfywire/little-known-sci-fi-fact-margaret-atwood%E2%80%99s-the-handmaids-tale-

was-inspired-by-a-witch-who>; e <https://www.pri.org/stories/2017-05-13/17th-century-alleged-witch-inspired-

margaret-atwoods-handmaids-tale>. Acesso em: 24 de agosto de 2018. 
59 Alias Grace ficou conhecido atualmente por ser adaptado para uma série produzida pelo serviço de streaming 

Netflix. Foi publicado no Brasil com título Vulgo Grace, pela editora Rocco, em 2008. 
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imaginar quais os preconceitos enfrentados por essas três mulheres solteiras e mães60 – cada 

uma por um motivo distinto – nessa cidadezinha. Na realidade, a bruxaria parece relacionar-se 

com a viuvez: 

 

How did these middle-class, small-town, otherwise ordinary women get their witchy 

powers? Simple. They became husbandless. All three are divorcees and embodiments 

of what American small-town society tends to think about divorcees. Whether you 

leave your husband or are left “doesn't make any difference,” which will be news to 

many abandoned women stuck with full child support. Divorced then, and, with the 

images of their former husbands shrunk and dried and stored away in their minds and 

kitchens and cellars, they are free to be themselves, an activity Mr. Updike regards 

with some misgivings.  

 

[Como essas mulheres de classe média, cidade pequena, pessoas normais nos demais 

aspectos, conseguiram seus poderes de bruxa? Simples. Elas ficam sem maridos. As 

três são divorciadas e constituem a incorporação daquilo que as cidades pequenas 

americanas tendem a pensar sobre tais mulheres. Independentemente se você deixa 

seu marido ou se é deixada, “não faz nenhuma diferença” qual será a notícia para 

tantas mulheres abandonadas, empacadas com toda a responsabilidade de sustentar 

seus filhos sozinhas. Divorciadas, então, e com as imagens de seus maridos 

encolhidos, secos e armazenados nas mentes delas, cozinhas e porões, elas estão livres 

para ser elas mesmas, um exercício que o Sr. Updike considera com alguma 

apreensão] 

 

(ATWOOD, 1984, p. 1, grifo meu, tradução minha). 

 

James Plath, em seu artigo “Giving the Devil His Due: Leeching and Edification of 

Spirit in The Scarlet Letter and The Witches of Eastwick” [“Dando ao Diabo o que lhe é devido: 

libertação e edificação em The Scarlet Letter e The Witches of Eastwick”], publicado em 1999, 

compara os romances do título, de autoria de Nathaniel Hawthorne e John Updike, 

respectivamente. Nesse intuito, reitera, em uma reflexão provocada pelos poderes advindos do 

estado civil das três protagonistas: 

 

Updike not only poses a situation where, as with Hawthorne's novel, adulteresses are 

regarded as consorts with the devil and judged more harshly by the “good wives” than 

by their husbands. He also considers the central themes of Hawthorne’s novel in the 

context of a society in which patriarchal religiosity is no longer an oppressive factor. 

Updike explores adultery and male-female relations within a secular state. In 

Eastwick, divorced women experience sexual power after being freed not only from 

the constraints of matrimony but also from the constraints of religion that regards 

marriage as holy.  

 

[Updike não apenas cria uma situação onde, como no romance de Hawthorne, 

adúlteras são consideradas como consortes do demônio e julgadas mais cruelmente 

                                                 
60 Tenho consciência de que a expressão “mãe solteira” seria a utilização mais corriqueira nesse caso. Todavia, 

escrevendo e revisando o texto, deparei-me com a pretensa naturalidade com que esse termo surgia e parecia 

sugerir uma identidade única, acoplada, quase natural à mulher. Quando tentei comparar à segunda parte a 

constituir, presumivelmente, o que chamamos de “pais”, não consegui encontrar a mesma “naturalidade” ao 

proferir “pais solteiros”. Sendo assim, optei por desmanchar a expressão, em uma tentativa de descolar alguns de 

seus sentidos. 
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pelas “boas esposas” do que por seus maridos. Ele também considera os temas centrais 

do romance de Hawthorne em um contexto de uma sociedade na qual a religiosidade 

patriarcal não é mais um fator opressivo. Updike explora o adultério e as relações 

entre homens e mulheres dentro de um Estado laico. Em Eastwick, as mulheres 

divorciadas experimentam poder sexual após estarem livres, não apenas das 

restrições do matrimônio, como também daquelas da religião que considera o 

casamento sagrado] 

 

(PLATH, 1999, p. 213, grifo meu, tradução minha). 

 

Pergunto-me, porém, que tipo de libertação é essa experimentada pelas três, amiúde 

criticadas pelo restante da comunidade, principalmente em função dos vínculos (ou da falta 

deles) com estruturas sociais tradicionais e conservadoras, tais como a igreja. Alexandra, Jane 

e Sukie “are merely restless and bored; they amuse themselves with spiteful gossip, playing 

mischievous tricks and seducing unhappily married men, which Eastwick supplies in strength; 

for if the witches are bad, the wives are worse, and the men are eviscerated” [“estão meramente 

inquietas e entediadas; elas se divertem com fofocas maldosas, fazendo truques maliciosos e 

seduzindo homens casados infelizes, os quais Eastwick fornece em quantidade; pois se as 

bruxas são más, as esposas são piores, e os homens são eviscerados”] (ATWOOD, 1984, p. 1, 

tradução minha). Os olhares reprovadores da população repetem-se uma vez mais como fruto 

dessa liberdade com a qual as três assumem suas vidas, principalmente a liberdade sexual. 

Parece incomodar aos demais o fato de cada uma das mulheres assumirem os casos amorosos 

e as relações sexuais casuais que melhor lhe aprazem. Além disso, esses relacionamentos 

mantidos pelas três com amantes casados desagradam consideravelmente a todos. Isso, claro, 

porque nenhum dos outros moradores tem conhecimento de que as três são bruxas. 

 

These are bad Witches, and Power-within, as far as they are concerned, is no good at 

all unless you can zap somebody with it. They are spiritual descendants of the 17th-

century New England strain and go in for sabbats, sticking pins in wax images, kissing 

the Devil’s backside and phallus worship; this latter though – since it is Updike – is 

qualified worship. The Great Goddess is present only in the form of Nature itself, or, 

in this book, Nature herself, with which they, both as women and as witches, are 

supposed to have special affinities. Nature, however, is far from Wordsworth’s big 

motherly breast. She, or it, is red in tooth, claw and cancer cell, at best lovely and 

cruel, at worst merely cruel. 

 

[Estas são Bruxas más e o poder, para elas, não é bom a não ser que você possa atacar 

alguém com ele. Elas são descendentes espirituais da linhagem da Nova Inglaterra 

do século XVII, e desfrutam de sabás, prendem alfinetes em imagens de cera, beijam 

o traseiro do Demônio e cultuam o falo; esse último, contudo – como se trata de 

Updike – é um culto restrito. A Grande Deusa está presente não apenas na forma da 

Natureza (como entidade feminina), com a qual elas, tanto como mulheres como 

bruxas, supostamente têm afinidades especiais. A Natureza, entretanto, está longe do 

grande peito maternal de Wordsworth. Ela é violenta e gosta de sangue, às vezes 

amável e cruel, e, em casos extremos, somente cruel]  

 

(ATWOOD, 1984, p. 1, tradução minha). 
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A única outra personagem que passa a conhecer os poderes de Alexandra, Jane e Sukie 

é Darryl Van Horne. Darryl é um forasteiro vindo de New York. Um homem peculiar, 

colecionador de arte e, ao que parece, financeiramente bem abastado, pois adquire uma mansão 

há tempos abandonada em Eastwick. A chegada do novo morador relaciona-se a alguns desejos 

do trio de bruxas, que sondavam, entre si, o tipo de homem perfeito que desejavam. Dessa 

maneira, Darryl pareceria responder a esse feitiço. Todavia, ao longo da leitura passamos a 

perceber que ele está longe de ser um homem perfeito, despertando os mais variados 

sentimentos existentes entre a lascívia, o carinho, a piedade e o asco. Além disso, Darryl 

assume, nada mais nada menos, o papel do diabo – pois, onde há bruxas, é claro, deve-se 

encontrar o diabo: “enter the Devil, the world’s best remedy for women’s boredom, in the form 

of the dark, not very handsome but definitely mysterious stranger Darryl Van Horne, who 

collects pop art and has an obvious name” [“entra o Diabo: o melhor remédio mundano para o 

tédio feminino; na forma de um desconhecido sombrio, não muito belo, mas, definitivamente, 

misterioso, Darryl Van Horne, que coleciona arte pop e possui um nome óbvio”] (ATWOOD, 

1984, p. 1, grifo meu, tradução minha). Para Margaret Atwood (1984, p. 1, tradução minha), 

“Van Horne […] is part Mephistopheles, offering Faustian pacts and lusting for souls, part 

alchemist-chemist, and part Miltonic Satan, hollow at the core; but he’s also a shambling klutz 

whose favorite comic book is – what else? – Captain Marvel” [“Van Horne [...] é parte 

Mefistófeles, oferecendo pactos faustianos e cobiçando almas, parte alquímico-químico, e parte 

Satã de Milton, oco por dentro; mas ele é também um monstrengo desajeitado cujo quadrinho 

favorito é – qual outro? – Capitão Marvel”]. 

O narrador em terceira pessoa acompanha a vida das três mulheres, observando suas 

relações e angústias enquanto “espíritos livres” na cidade suburbana. Para fazê-lo, as 

observações mais detalhadas despontam das reflexões íntimas de Alexandra. O seu papel como 

líder (e mais velha) do trio, confere-lhe um aspecto de matriarca em torno do qual o grupo e o 

enredo se constroem. Dessa forma, suas angústias percorrem a trama e se tornam também, em 

algum sentido, as angústias de Jane e Sukie. O foco narrativo é provindo, portanto, de 

Alexandra – característica que se repete em The Widows of Eastwick. De acordo com Margaret 

Atwood (1984, p. 1, tradução minha), esse foco advindo de Alexandra, ou Lexa, serve como 

veículo para algumas conjecturas pessoais do autor sobre como imaginaria ser mulher:  

 

Like Van Horne, Mr. Updike has always wondered what it would be like to be a 

woman, and his witches give him a lot of scope for this fantasy. Lexa in particular, 
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who is the oldest, the plumpest, the kindest and the closest to Nature, is a fitting 

vehicle for some of his most breathtaking similes. 

 

[Como Van Horne, Sr. Updike sempre imaginou como seria ser mulher, e suas bruxas 

lhe dão bastante escopo para a sua fantasia. Lexa em particular, a mais velha, mais 

cheinha, mais generosa e mais próxima da Natureza, é um veículo adequado para 

alguns de seus símiles mais impressionantes] 

 

A chegada de Darryl Van Horne provoca e instiga as três mulheres. Conquanto o 

interesse despertado por ele fosse apenas mínimo, ele encontra seus modos de suscitá-lo, 

convidando-as a entrar em sua vida. Com maneiras torcidas e dissimuladas para seduzi-las com 

seu tratamento e “encanto”. Assim, uma a uma, as três se veem por fim em uma relação com 

ele. Por meio desse contato, os poderes das três parecem florescer cada vez mais, ao passo em 

que elas se sentem mais livres e vivem experiências inúmeras, distintas e inéditas. Darryl 

oferece a elas, portanto, um oásis contido naquela cidade que as julga e as oprime. 

São cenas desenvolvidas com sexo explícito e uso de drogas que compõem, 

principalmente, os pontos mais altos dessa relação plural existente entre as quatro personagens. 

A despeito dessa convivência mais aberta e liberal, em suas individualidades, cada uma das 

três, Alexandra, Sukie e Jane, passam a expressar certo ciúme uma das outras duas em relação 

a Darryl. Desse modo, a chegada e a convivência com o forasteiro desequilibram a conformação 

edificada pelo trio de amigas bruxas de forma desconhecida até então. Mesmo que auxilie a 

despertar nelas um poder antes ignorado, ele abala o vínculo de amizade, desestabiliza a 

sororidade, tornando-se um invasor não apenas em Eastwick, como também no trio. 

Na leitura de James Plath (1999), o triângulo amoroso na narrativa é destoante, sendo 

que o laço natural existe entre três (e não duas) partes, e uma quarta chega para desestruturá-lo 

– isso seria válido para o vínculo das três bruxas entre si, abalado por Darryl; e para o triângulo 

amoroso no qual cada uma se encontra (no relacionamento com homens casados), 

desestruturado também por Darryl. De acordo com o autor, isso redefine um laço para o qual o 

triângulo amoroso (estruturado e estável com a tríade, desestruturado pela quarta parte) seria 

tão natural quanto àquele que é estável no duplo (casal) e perturbado pela terceira parte. 

Não poderia ser diferente, o relacionamento quádruplo causa um escândalo na cidade 

que não conseguiria admitir um relacionamento entre um estrangeiro solteiro e uma viúva, 

quem dirá com três delas. Os moradores conservadores, ainda que muitas vezes sem pronunciá-

lo, amaldiçoam “as orgias que ocorrem naquela mansão”. Enquanto isso, os quatro seguem suas 

vidas, em um convívio relativamente estável. Contudo, Darryl, uma vez mais, surpreende a 

todos se casando com outra moradora (tornada rival) da cidade: Jenny, filha da família Gabriel. 
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Nesse ponto do romance, os poderes de Alexandra, Sukie e Jane estão já bastante 

desenvolvidos, em plena energia. Assim, as três tomam a decisão de vingar-se do casal. Dessa 

maneira, Jenny falece em função de um câncer, dado a ela pelas três. É essa a estratégia pela 

qual: 

 

Mr. Updike takes “sisterhood is powerful'” at its word and imagines it literally. What 

if sisterhood really is powerful? What will the sisters use their “powers” for? And 

what – given human nature, of which Mr. Updike takes not too bright a view – what 

then? Luckily these witches are only interested in the “personal,” rather than the 

“political”; otherwise they might have done something unfrivolous, like inventing the 

hydrogen bomb.  

 

[O Sr. Updike toma a expressão “irmandade/sororidade é poderosa” e a imagina 

literalmente. E se a irmandade é realmente poderosa? Para quê suas componentes 

(irmãs) usarão seus poderes? E – com base na natureza humana, da qual o Sr. Updike 

não tem uma visão muito brilhante – o que acontecerá? Por sorte as bruxas estão 

interessadas somente no “pessoal”, e não no “político”; do contrário elas poderiam ter 

feito algo não tão frívolo, como inventar a bomba de hidrogênio] 

 

(ATWOOD, 1984, p. 1, grifo da autora, tradução minha). 

 

Darryl, porém, não retoma o seu relacionamento com o trio. Pelo contrário, ele se retira 

da cidade com seu amante, Chris, irmão de Jenny. Por fim, cada uma das três bruxas consegue 

conjurar seu homem ideal e, da mesma forma, deixar Eastwick, desmanchando o coven61, 

seguindo cada uma para lugares distintos, embora pelo mesmo caminho: o do casamento 

tradicional, tão exigido delas pela sociedade. E esse final talvez seja sintomático para expressar 

como, “as for the witches themselves, there’s a strong suggestion that they are products of 

Eastwick’s – read America’s – own fantasy life. If so, it’s as well to know about it” [“[Q]uanto 

às próprias bruxas, há uma forte insinuação de que elas são produtos da própria vida de fantasia 

de Eastwick – leia-se, da América. Se esse for o caso, é bom saber disso”] (ATWOOD, 1984, 

p. 1, grifo meu, tradução minha). Essa seria uma das razões para se ler The Witches of Eastwick, 

nas palavras de Margaret Atwood (1984, p. 1, tradução minha): “[t]hat’s the serious reason for 

reading this book. The other reasons have to do with the skill and inventiveness of the writing, 

the accuracy of the detail, the sheer energy of the witches and, above all, the practicality of the 

                                                 
61 Com origem apontada no século XVII pelo Oxford Dictionary, coven é definido como um substantivo, que 

significa “a group or meeting of witches” (COVEN, 2018), ou seja, um grupo ou encontro de bruxas. Pode se 

relacionar ou não ao sabá, mas enquanto esse adquiriu uma conotação negativa ao longo dos processos de queima 

às bruxas, o primeiro termo continua com uma relação mais intrínseca à formação de um grupo específico de 

praticantes de feitiçaria e ao elo existente entre suas componentes, e não necessariamente apenas ao encontro físico 

que ocorreria em determinado dia e horário. Nesse sentido, coven designa o vínculo peculiar efetivo entre uma 

comunidade bruxa (no caso do romance de Updike, no trio de mulheres) – sem exigir, necessariamente, a presença 

no sabá. Em uma leitura feminista que considera a figura da bruxa, a palavra coven poderia se associar ao sentido 

de sororidade, expressando a aliança entre mulheres, com base na empatia e no companheirismo, na identificação 

de seus pares. 
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charms” [“Essa é a verdadeira razão para ler esse livro. Os outros motivos estão relacionados à 

habilidade e inventividade da escrita, à apuração do detalhe, à energia absoluta das bruxas e, 

acima de tudo, à praticidade dos feitiços”]. Consoante à afirmação de que “despite everything, 

charming it [the book] is” [“[A]pesar de tudo, o livro é encantador”] (ATWOOD, 1984, p. 1, 

tradução minha). 

Da mesma forma, Greg Johnson escreve elogiando o romance de John Updike em 1984, 

chamando-o astucioso, leve e aparentemente imune à crítica. Sua resenha foi publicada na 

Southwest Review, e se intitula “Three Weird Sisters” [“Três Irmãs”/“Três Bruxas”62], em uma 

alusão provável às três personagens bruxas de Macbeth63 (2010), de William Shakespeare. Pelo 

texto de Greg Johnson, temos conhecimento da crítica sofrida por Updike (ainda naquela época) 

por tratar superficialmente das mulheres em suas obras: 

 

[M]erely spinning out mythologized fantasies of the male imagination, and in his 

novel [The Witches of Eastwick] he seems to answer this charge, creating not one but 

three women who live alone, support themselves, and raise children single-handedly; 

what’s more, they are all artists. But he also makes them, alas, unhappy and gossipy 

women who are obsessively focused on a man, who are poor mothers and not very 

good artists. And he makes them into witches.  

 

[meramente prolongando fantasias mistificadas da imaginação masculina e, em seu 

romance [The Witches of Eastwick], ele parece responder a essa acusação, criando 

não uma, mas três mulheres que vivem sozinhas, sustentam a si mesmas e criam seus 

filhos sem ajuda do marido; além disso, todas são artistas. Todavia, ele as faz também, 

lamentavelmente, mulheres infelizes e fofoqueiras, obcecadas com um homem, mães 

medíocres e artistas não muito talentosas. E ele as transforma em bruxas] 

(JOHNSON, 1984, p. 342, grifo meu, tradução minha). 

 

Michiko Kakutani, também no The New York Times, em uma seção com foco em livros, 

denominada Critic’s Notebook, fala a respeito das acusações dirigidas ao escritor, ao resenhar 

The Witches of Eastwick, em “Updike’s Long Struggle To Portray Women” [“A grande luta de 

Updike para caracterizar mulheres”], de 1988: 

 

                                                 
62 Barbara Heliodora, uma das mais reconhecidas tradutoras de Shakespeare no Brasil, traduz “weird sisters” e/ou 

“three weird sisters” por expressões que variam entre “três irmãs” (p. 453), “estranhas irmãs” (p. 463), “três 

bruxas” (p. 476), “as bruxas” (p. 517) e “bruxas irmãs” (p. 533). A tradução tem a paginação indicada da edição 

publicada pela editora Abril, em 2010, que contém Hamlet, Rei Lear, Macbeth, como indicada nas referências 

bibliográficas. 
63 Também conhecidas como Three Witches ou Wayward Sisters, as Weird Sisters parecem evocar imagens 

folclóricas nórdicas e mitológicas greco-romanas. A tríade relembra o triângulo tão relacionado com formas de 

poder (assim como em Eastwick), bem como convoca a figura das Moiras e/ou Parcas do destino (como também 

das Gréias) nas mitologias grega e romana, respectivamente. São as três quem, como profetas, pronunciam o 

destino de Macbeth como rei da Escócia, caso ele assassinasse o atual rei. Acredita-se que a peça de William 

Shakespeare tenha sido escrita entre 1603 e 1607. 
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Over the years, John Updike noted in a recent interview in The New York Times64, 

readers have occasionally objected to his portrayals of women, criticizing them as 

being merely “wives, sex objects and purely domestic creatures.” In response, he said 

he’d been “constantly trying to improve” his depiction of women. “The Witches of 

Eastwick,” [sic] his 1984 novel about three sorceresses, he said, “was a very 

determined attempt to write about women who did have careers of a sort”; the novel 

was “one attempt to make things right with my, what shall we call them, feminist 

detractors”.  

 

[Ao longo dos anos, John Updike observou em uma entrevista recente para o The New 

York Times, que os leitores ocasionalmente se opuseram às suas descrições de 

mulheres, criticando-as como “meras esposas, objetos sexuais e criaturas puramente 

domésticas”. Em resposta, ele disse que esteve “constantemente tentando melhorar” 

suas representações femininas. “As Bruxas de Eastwick”, [sic], seu romance de 1984 

sobre três feiticeiras, disse ele, “foi uma tentativa muito determinada de escrever a 

respeito de mulheres que tinham carreiras de algum tipo”; o romance foi “uma 

tentativa de fazer a coisa certa com minhas, como deveria chamá-las (?), difamadoras 

feministas”] 

 

(KAKUTANI, 1988, p. 29). 

 

Tanto para Margaret Atwood (1984) como para Greg John (1984), John Updike 

conseguiu responder a essa crítica que apontava as mulheres como o segundo sexo em seus 

romances por meio de The Witches of Eastwick. Entretanto, não posso deixar de assinalar o tom 

também possivelmente misógino da própria resenha de Greg Johnson. Para ele, as bruxas 

também não são boas, e chama a atenção o seu argumento ao descrever Jane como abelhuda e 

egoísta, e ao apontar que Sukie reclama de seus filhos. Pergunto-me, então, qual a instância que 

o faz colocar juntos esses dois argumentos, como se fossem semelhantes. Como se reclamar 

alguma vez a respeito de um filho tornasse uma mulher automaticamente má. Isso implica uma 

visão misógina da crítica. É interessante como essa observação vai ao encontro de outra de 

James Plath (que parece acreditar no retrato feminino “libertador” feito por Updike) ao 

comparar Alexandra, Sukie e Jane à protagonista de Nathaniel Hawthorne, em The Scarlet 

Letter: “[f]or all their internal strength and spirited individualism, Hester and the witches aren’t 

exactly mother-of-the-year candidates. […] In their preoccupation with Van Horne they begin 

to neglect their married men as much as their children” [“Por toda sua força interior e seu 

individualismo espirituoso, Hester e as bruxas não são, exatamente, candidatas à mãe do ano. 

[...] Na sua preocupação com Van Horne, elas começam a negligenciar seus homens casados 

tanto quanto o fazem com seus filhos”] (PLATH, 1999, p. 222, grifo meu, tradução minha). 

Caso um apontamento não seja suficiente, em outro momento da resenha, ao falar que 

os poderes sobrenaturais (atribuídos à bruxaria) não são páreos às pragas mortais ordinárias, 

                                                 
64 Infelizmente, não consegui acesso à referida entrevista, mencionada por várias leituras que consideram os 

trabalhos de John Updike. Provavelmente trata-se de artigo restrito a acesso pago. 
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tais como ciúme, despeito e desejo por vingança, o autor as alega como pragas tradicionalmente 

associadas às mulheres (JOHNSON, 1984, p. 342, grifo meu). Dessa forma, a consideração de 

que “[t]he three witches, who get together once a week for a friendly coven, have rip-roaring 

and uninhibited conversations that only a male novelist both perceptive and admiring of women 

could manage” [“As três bruxas, que se reúnem uma vez por semana para um coven amigável, 

têm conversas liberais e desinibidas que apenas um romancista homem com percepção e 

admiração pelas mulheres poderia coordenar”] (JOHNSON, 1984, p. 343, grifo meu, tradução 

minha), somada às premissas expostas, ao contrário de convencer, dissuadem a ver The Witches 

of Eastwick “while remaining a high-spirited sexual comedy and caricaturist’s view of women’s 

liberation” [“enquanto uma comédia sexual espirituosa, uma visão caricata da liberação das 

mulheres”] (JOHNSON, 1984, p. 343, grifo meu, tradução minha). 

James Plath estende sua argumentação, ao romance ao qual ele chama “Updike’s secular 

feminist version” [“[A] versão feminista laica de Updike”] (PLATH, 1999, p. 223, grifo meu, 

tradução minha) – afirmação controversa que apenas enfatiza a necessidade de uma releitura de 

tal obra à luz da hipótese de uma leitora mulher –, dizendo que o tempo histórico do romance 

de Updike é tão diferente da Nova Inglaterra de Hester (protagonista de Hawthorne) que, 

segundo o autor, as bruxas mudaram de posição: da periferia para o centro – pois o adultério 

não é mais uma aberração, é endêmico (PLATH, 1999, p. 211). E que tipo de centro é esse? O 

adultério pode acontecer em Eastwick (assim como em todo lugar), porém, ele continua sendo 

punido, não com a lei, mas com o julgamento da comunidade – tanto que, ao fim do romance, 

nenhuma das três bruxas permanece solteira em seus casos extraconjugais, mas casa, assim 

como exige a estrutura familiar tradicional. Não vejo, por essa perspectiva, como se pode 

afirmar que “[i]n a way, Updike had been building toward this fictional moment of sexual 

freedom, where adultery – an act he has said more than once that he felt was natural – could 

exist without guilt” [“De certa forma, Updike estava se aproximando desse momento ficcional 

de liberdade sexual, onde o adultério – um ato que, como afirmou mais de uma vez, ele achava 

natural – poderia existir sem culpa”] (PLATH, 1999, p. 215, grifo meu, tradução minha). 

Não obstante, nem toda a crítica concorda com essa avaliação. Michiko Kakutani, após 

mencionar as desaprovações destinadas a Updike, reflete: “[w]hy shouldn’t he succeed in 

producing a persuasive novel about a woman? After all, many of the most enduring heroines in 

literature have sprung, like Venus, from the brows of men – think of Tolstoy’s Anna Karenina, 

Flaubert’s Emma Bovary, James’s Isabel Archer” [“Por que não poderia ele conseguir produzir 

um romance persuasivo a respeito de uma mulher? Afinal, muitas das heroínas mais sólidas da 

literatura nasceram como Vênus, da fronte dos homens – pense na Anna Karenina de Tolstói, 
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na Emma Bovary de Flaubert, na Isabel Archer de James”] (KAKUTANI, 1988, p. 29, tradução 

minha). E apresenta o contraponto logo em seguida, comparando a representação de Updike, 

inclusive, com os pensamentos misóginos que desencadearam a caça às bruxas em Salem:  

 

Unfortunately, there’s a huge gap between what Mr. Updike says he intended to do in 

“The Witches of Eastwick” [sic] […] and what he’s actually created. In fact these two 

novels [The Witches of Eastwick, The Widows of Eastwick] often read more like 

attacks on women (particularly “liberated” women) than earnest portrayals […] With 

“Witches,” Mr. Updike did, in fact, give his female characters center stage, and he 

made them, in his words, “much more dynamic than the men.” He did it, however, by 

playing upon the very misogynist fears that fueled the original Salem witch trials, and 

by depicting his heroines in the most patronizing of terms.  

 

[Infelizmente, há uma lacuna gigantesca entre o que o Sr. Updike fala que pretende 

fazer em “The Witches of Eastwick” [sic] [...] e o que ele realmente criou. Na 

realidade, esses dois romances [The Witches of Eastwick, The Widows of Eastwick] 

leem-se amiúde mais como ataques às mulheres (em particular mulheres “libertas”), 

do que como representações sérias [...] Com “Witches,” o Sr. Updike realmente deu 

o centro do palco às suas personagens femininas, e as tornou, em suas próprias 

palavras, “muito mais dinâmicas do que os homens”. Ele o fez, todavia, empregando 

os mesmos temores misóginos que alimentaram os primeiros julgamentos de bruxaria 

em Salem e ao retratar suas heroínas nas mais paternalistas das noções] 

 

(KAKUTANI, 1988, p. 29, grifo entre aspas do autor, grifo em itálico meu, tradução 

minha). 

 

A opinião de Nina Baym em sua resenha para o The Iowa Review, ainda em 1984, vai 

ao encontro de Michiko Kakutani. É válido fazer uma longa citação de seu texto: 

 

Witchcraft in John Updike’s new novel is only a gimmick, and it fails to give the book 

spirit or edge. Cartoon characters inhabit a meager plot which is slowed by 

overwrought nature descriptions and deadened by Updike’s obsessive, joyless, 

pornography. This much-touted foray into feminine awareness by a male author 

notoriously unsympathetic to women is badly marred; if it is a good-faith effort (which 

of course it may not be), then Updike shows himself incapable of transcending his 

sense that women are no more than their bodies, and that these bodies are real only if 

they are seen and use by men. Which is to say that, in truth, women do not exist. Set 

in 1970, the only question that The Witches of Eastwick proposes for women is: are 

they more real when seen by one man or by many? The answer is, one; preferably a 

husband. 

It is also better for society when women are parceled out to husbands rather than 

allowed to run loose. In The Witches of Eastwick divorced women are nothing but 

trouble for themselves and other women: in a word, witches. The book shows that no 

women are “good” in any moral sense, they are only good for something; and what 

they are good for is going to bed with any and all men, which they will do if not 

married, thereby creating anger and jealousy among themselves. Hence, marriage as 

an institution serves to keep women from killing each other. Luckily for women and 

society, men are lustful and will marry, and hence the peace of society, though always 

at risk, is always finally assured. Nothing is lost but men’s souls, sacrificed to their 

lust. Married or not, then, women are always trouble for men, which opinion justifies 

Updike’s taking petty revenge on them through futile rhetorical assault. Whether 

Updike believes his own nonsense one cannot tell simply from The Witches of 

Eastwick itself, but it is consistent with his other writing, including his literary 

criticism.  
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[A Bruxaria no romance de John Updike é apenas um dispositivo, e ele não é bem 

sucedido em dar essência ou fio condutor ao livro. Personagens como de cartoon 

habitam um enredo precário que é prolongado por descrições exageradas da natureza 

e enfraquecido pela pornografia obsessiva e desanimada de Updike. Esta muito 

elogiada incursão na consciência feminina por um autor masculino perceptivamente 

não simpático às mulheres é bastante comprometida; se é um esforço de boa fé (o que, 

é claro, pode não ser), então Updike se mostra incapaz de transcender seu próprio 

entendimento de que as mulheres não são mais do que seus corpos e que estes corpos 

são reais apenas se vistos e usados por homens. Circunscrito em 1970, a única questão 

que The Witches of Eastwick propõe às mulheres é: são elas mais reais quando 

observadas por um homem ou por vários? A resposta é um; de preferência o marido. 

Da mesma forma, é melhor para a sociedade quando as mulheres estão vinculadas a 

seus maridos do que quando autorizadas a correr soltas. Em The Witches of Eastwick, 

as mulheres divorciadas são somente problema para elas mesmas e para as demais 

mulheres: em uma palavra, bruxas. O livro mostra que nenhuma mulher é “boa” em 

qualquer sentido moral, elas são boas apenas para uma coisa; isso é, ir para a cama 

com todo e qualquer homem; o que elas farão se não casadas, criando assim raiva e 

ciúmes entre si mesmas. Logo, o casamento é uma instituição que serve para manter 

as mulheres de matarem umas às outras. Por sorte, para elas e para a sociedade, os 

homens são lascivos e casarão, assim, a paz da sociedade, ainda que eternamente em 

risco, é sempre, por fim, garantida. Nada se perde a não ser as almas dos homens, 

sacrificados à sua luxúria. Casadas ou não, portanto, as mulheres são sempre um 

problema para os homens, opinião que justifica Updike se vingando de maneira 

mesquinha sobre elas por meio de uma ofensiva retórica fútil. Se Updike acredita ou 

não em seus próprios disparates, não se pode dizer apenas através de The Witches of 

Eastwick em si, mas é consistente com suas demais obras, incluindo sua crítica 

literária] 

 

(BAYM, 1984, p. 165, grifo meu, tradução minha). 

 

O foco narrativo perpassa as três bruxas, de modo a possibilitar a afirmação de que 

Updike dá voz às personagens relegadas ao pano de fundo do romance de Hawthorne: as bruxas, 

o povo e o “black man himself” [“o demônio em pessoa”] (PLATH, 1999, p. 212, tradução 

minha). No entanto, devemos nos questionar que tipo de voz é essa e como ela é constituída. 

Que imagem ela não apenas retrata bem como constrói? Para a diretora de teatro, ensaísta e 

romancista Anna Shapiro, em seu “Updike’s women” [“Mulheres de Updike”], publicado no 

The Guardian em 2009, a resposta à pergunta “[w]as John Updike really a misogynist?” [“John 

Updike era realmente um misógino?”] é: “[o]n the evidence of the women in his fiction, yes” 

[“De acordo com as mulheres em sua ficção, sim”] (SHAPIRO, 2009, [n. p.], tradução minha): 

 

It wasn’t because of reasonable reservations about a female writer, or even the fact 

that he reviewed many, many more books by men than women, that feminists 

spotlighted him as sexist or that female readers choked a little on his novels and 

stories. It was the way he depicted women. It was the way he described them – us. You 

felt yourself squirming, wanting to pull a blanket over you, preferably lead-lined, to 

shield yourself from the merest stray phrase or casual observation. Not because they 

were sexual and incited one's modesty. It was not like being stripped. It was like being 

splayed open on the examining table under the glare of medical lamps while satirical 

remarks were made; it was being seen looming with comic grotesqueness through a 

telescope; it was the most unfriendly leering by someone saying, You see? You see? 

How could anyone love that?  
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[Não foi por causa de ressalvas sensatas acerca de uma escritora mulher ou mesmo 

por ele ter resenhado um número consideravelmente maior de livros escritos por 

homens do que por mulheres, que feministas apontaram-no como sexista, ou que as 

leitoras engasgaram um pouco com seus romances e histórias. Foi em razão da 

maneira como ele as descreveu– nos descreveu. Você se sente contorcer, querendo 

puxar um cobertor sobre você, preferivelmente um revestido de chumbo, para se 

proteger da mera expressão difusa ou da observação causal. Não porque elas são 

sexuais e incitaram a sua modéstia. Não é o mesmo que ser despida. É como ser 

exposta aberta na mesa de exame sob o clarão das luzes médicas enquanto são feitas 

observações satíricas; ser vista com um caráter grotesco cômico iminente através do 

telescópio; é o olhar mais hostil e malicioso, por alguém que diz: Você vê? Você vê? 

Como poderia alguém amar isso?] 

 

(SHAPIRO, 2009, [n. p.], grifo meu, tradução minha). 

 

Entre as acusações dirigidas a Updike pelas feministas, encontramos a voz de Shulamith 

Firestone (1976, p. 187), que menciona o nome do escritor ao propor um exame de “um 

preconceito mais traiçoeiro (porque menos óbvio) dos escritores que honestamente tentaram 

descrever todo o espectro da experiência masculina/feminina [...] mas que falharam porque, em 

geral, sem se dar conta, descreveram esse todo a partir de um ângulo (masculino) limitado”. 

Quanto às afirmações do próprio autor, sobre as tentativas em responder a acusações como essa, 

Anna Shapiro (2009, [n. p.], grifo meu, tradução minha) reitera: “Updike struggled with what 

he must have recognized as his central failing. For this reader, he didn’t master it by making 

women protagonists, in later books, or anything that programmatic” [“Updike resistiu contra o 

que ele deve ter reconhecido como sua falha central. Para essa leitora, ele não a superou ao 

tornar mulheres protagonistas em livros posteriores, ou qualquer coisa que fosse 

programática”]: 

 

John Updike got an unfair rap as a sexist – but he was a misogynist. Or so his fiction 

reads. He hated this about himself, so far as one can tell from his extreme touchiness 

on the subject. It didn’t seem like the indignation of someone defending himself 

against injustice but the fury of someone caught out. I suspect he would have been 

touchy and angry about any criticism.  

 

[John Updike foi injustamente acusado como sexista – mas ele era um misógino. Ou 

assim se lê em sua ficção. Ele odiava isso em si mesmo, pelo que se pode dizer com 

base em sua extrema sensibilidade com relação ao assunto. Não parecia a indignação 

de alguém se defendendo contra uma injustiça, mas a cólera de alguém apanhado no 

flagra. Suspeito que ele se abalaria e ficaria irritado com qualquer crítica] 

 

(SHAPIRO, 2009, [n. p.], grifo meu, tradução minha).  

 

Como se pode observar, diferente do tópico em que busquei trazer uma leitura das 

interpretações e apontamentos feitos por críticos acerca de The Crucible, no caso de The 

Witches of Eastwick indiquei mais artigos de jornais do que no outro. Isso é decorrência da 
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predominância desse tipo de material na crítica dessa última narrativa. Além disso, no 

levantamento relativo The Crucible, evitei mencionar textos de acesso estritamente pago. No 

entanto, em relação a The Witches of Eastwick, talvez seja válido aludir a um artigo intitulado 

“Sex, Nature, and Dualism in The Witches of Eastwick” [“Sexo, natureza e dualismo em The 

Witches of Eastwick”]. Escrito por Kathleen Verduin e publicado na Modern Language 

Quarterly em 1985, o trabalho comenta a recepção da obra pela crítica e pelo público, dando 

indícios (de acordo com o resumo e seu início) de que discute temas como a acusação de 

misoginia dirigida ao autor. Para mais, há resquícios de uma resenha nomeada “Updike’s Three 

Weird Sisters” [“As três bruxas de Updike”] – título semelhante a uma das outras resenhas –, 

de autoria suposta de Peter S. Prescott. A qual, infelizmente, não fui capaz de rastrear. 

 

1.3 HÉCATE TECE O ENCAMENTO DA TRAMA: 

ELEMENTOS NARRATOLÓGICOS E TRÂNSITO ENTRE NARRATIVAS 

 

Compreendida na mitologia grega, Hécate é a deusa que contém em si a imagem 

noturna, da magia, e da ligação com o oculto. Mãe de todas as sacerdotisas, feiticeiras e bruxas, 

Hécate representa tanto a face ligada ao natural como as faces tornadas negativas nas 

perspectivas de outras crenças. Enquanto o mundo foi dividido em três domínios para três 

divindades masculinas, sendo entregue a Zeus, Poseidon e Hades, Hécate não se restringiu 

jamais a nenhum dos territórios, transitando livremente entre eles, tempo e espaço, sendo, 

portanto, considerada a deusa dos caminhos. Seu alcance expande-se e perpassa o céu, a terra 

e o mar; passado, presente e futuro. Ela é, portanto, a deusa tríplice, lunar, infernal e marinha; 

por vezes representada por três faces: a donzela, a mãe e a anciã. 

Ao contrário de cindir e isolar, a figura de Hécate mescla, funde em si mesma as faces 

de medo e coragem. Beleza e pavor. Escuridão e luz. Delicadeza, sensualidade, sutileza, luxúria. 

Bondosa e, ao mesmo tempo, para alguns, terrível. Ela expressa, assim, o modo como tudo 

ocorre não em pares dicotômicos, mas em conjunção, em um ciclo contínuo. Diferentemente 

dos deuses do mundo patriarcal, estruturados nos recorrentes binarismos, a imagem de Hécate 

é feita do encontro, por isso é a deusa das encruzilhadas. Não obstante, observando-a no 

distanciamento temporal de perspectiva, olhando a mitologia grega após anos de imposição 

cristã, percebe-se como a imagem da deusa e suas associações foram negativadas. 

Possivelmente por que é, como mãe das feiticeiras, a defensora e protetora da independência 

das mulheres, ligada aos rituais e encantamentos do feminino, provocando o temor do mundo 

patriarcal. 
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Hécate contém em si o plural. Mãe daquela da qual falamos, Circe, ela é a 

multiplicidade. Talvez nos mostre, assim, a compulsoriedade desnecessária das distinções, 

aquelas pelas quais se torna quase impossível transitar. A deusa dos caminhos pode expressar 

o significado da transitoriedade entre reinos e mundos diferentes e, por isso, coexistentes 

(complementares?). Literatura, cinema, teatro, pintura, escultura, vida. São narrativas não 

excludentes. Por que deveríamos nós observá-las de forma isolada? Por que deveríamos pensá-

las em uma perspectiva única? Entendo a necessidade em delinear um recorte com a finalidade 

de ter um alcance específico para expor em um trabalho restrito pelas páginas do papel e pelos 

símbolos das palavras. Ainda assim, tento observar meu objeto de estudo como narrativa, de 

modo interdisciplinar. 

Como narrativas, percebo não apenas aquelas denominadas assim pela literatura – 

campo majoritário da minha pesquisa. Entendo que nós, humanos, constituímo-nos por meio 

de narrativas. Diante da necessidade encontrada ao me deparar com tais narrativas para sua 

análise através de algumas ferramentas, debruço-me, portanto, com a narratologia. Porém, faço-

o sob a perspectiva de Mieke Bal, ao afirmar que: 

 

Not everything is narrative; but practically everything in culture has a narrative 

aspect to it, or at least can be perceived, interpreted, as narrative. In addition to the 

obvious predominance of narrative genres in literature, a random handful of places 

where narrative occurs includes lawsuits, visual images, philosophical discourse, 

television, argumentation, teaching, and history writing. 

 

[Nem tudo é narrativa, mas praticamente tudo na cultura tem um aspecto narrativo, 

ou ao menos pode ser percebido, interpretado, como narrativa. Além da 

predominância óbvia de gêneros narrativos na literatura, um punhado aleatório de 

lugares onde a narrativa ocorre, inclui ações judiciais, imagens visuais, discurso 

filosófico, televisão, argumentação, ensino e narrativa histórica] 

 

(BAL, 2017, p. xix, grifo meu, tradução minha). 

 

A narratologia aparece neste trabalho não como centro de discussão, mas como auxílio 

para tornar possível a expressão escrita das análises e reflexões empreendidas acerca do corpo 

de pesquisa. Na realidade, “[n]arratology is not an instrument [...]. Although it is common to 

talk about concepts as tools for analysis, understanding is not an operation that can be 

instrumentally performed. [...] Instead narrative is a cultural attitude; hence, narratology is a 

perspective on culture” [“a narratologia não é um instrumento [...]. Embora seja comum falar 

sobre os conceitos como ferramentas de análise, a compreensão não é uma operação que pode 

ser instrumentalmente realizada. [...] Ao invés disso, a narrativa é uma atitude cultural, logo, 

a narratologia é uma perspectiva sobre a cultura”] (BAL, 2017, p. xx, grifo meu, tradução 
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minha). Como sistematização, ela fornece os modos de acesso à palavra, de maneira a explicitar 

as voltas do pensamento e os caminhos fornecidos pela pesquisa diante das narrativas ficcionais 

e históricas. Por essa perspectiva, não distinguirei, por exemplo, uma peça teatral de um 

romance, de modo que tratarei ambos como artefatos narrativos, ou artefatos culturais que 

contam uma história — campo de estudo ao qual se dedica a narratologia, bem como lembra 

Mieke Bal (2017, p. 3).  

Opto pela narratologia como perspectiva ao olhar a cultura, observando a importância 

da análise narrativa como uma atividade de análise cultural em si, entendendo nas 

possibilidades daí advindas para meu objeto de estudo. A narratologia permite e auxilia ao 

adentrar nas estruturas narrativas que podem revelar as estruturas sociais dominantes, como o 

patriarcado, por meio das diferentes leituras e textos variados. Isso ocorre porque 

 

[...] interpretation is both subjective and susceptible to cultural constraints. Those 

constraints define each reader as a cultural being, as a participant in a continuous 

discussion about meaning. Endorsing that view entails an interest in framings – those 

constraints that make the process of interpretation of more general interest. This turns 

narrative analysis into an activity of cultural analysis, for the subjectivity in analysis 

is a larger cultural issue. 

 

[interpretação é, ao mesmo tempo, subjetiva e suscetível ao condicionamento cultural. 

Tais restrições definem cada leitor como um ser cultural, participante de uma 

discussão contínua sobre significado. Aceitar essa visão acarreta em um interesse em 

enquadramentos – aqueles condicionamentos que tornam o processo de interpretação 

de interesse mais geral. Isso transforma a análise narrativa em uma atividade de 

análise cultural, pois a subjetividade na análise é uma questão cultural mais ampla] 

 

(BAL, 2017, p. 10, grifo da autora, tradução minha). 

 

A narratologia, como ferramenta de análise estrutural, possibilita evidenciar não 

somente o que um texto faz, mas o que nós, como leitoras, fazemos com ele. Assim, não se 

evita os teores ideológicos das narrativas ou desta análise em si, indo ao encontro da reflexão 

empreendida na primeira seção deste trabalho. Posso, portanto, evidenciar os feitos na leitura, 

e pela leitura, trabalhando com a pesquisa localizada, situada, tentando seguir as instruções de 

Donna Haraway. Sem evitar as limitações da palavra e da representação, tentando apontá-las 

de modo reconhecer o espaço ocupado por mim como pesquisadora, e o espaço deste trabalho 

como estudo. Como nos explica Mieke Bal (2017, p. 119, tradução minha), precisamos mostrar 

como as interpretações nos induzem a erros, caso não sejam críticas de seus próprios modelos. 

Por isso, “[...] structural analysis must come with its own critique if it is to avoid the ideological 

manipulations it is meant to counter. To be critically literate is to see not only what the text 

does but also what we do with it” [“[…] a análise estrutural deve vir com sua própria crítica 
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para evitar as manipulações ideológicas que se destina a combater. Ser criticamente letrado é 

ver não apenas o que o texto faz, mas também o que nós fazemos com ele”]. 

Três elementos distintos, como delimitados por Mieke Bal em sua teoria da análise da 

narrativa, serão essenciais para a minha leitura da bruxa nas duas narrativas ficcionais 

escolhidas, em confluência com os demais textos. São eles o narrador, as personagens e o foco 

narrativo. A maior atenção será por mim dada ao último elemento, sendo que os demais 

aparecem como pano de fundo necessário às discussões. 

Em seu percurso teórico para uma sistematização do estudo da narrativa, Mieke Bal 

(2017, p. 5, tradução minha) faz uma distinção tripartite, como delimitada abaixo. Noto: a 

afirmativa de que uma história é contada em um texto narrativo, implica que o texto não é 

idêntico à história, e o mesmo serve para a relação entre história e fábula (BAL, 2017, p. 5-6). 

 

● Texto narrativo: é um texto no qual um agente ou sujeito comunica a um destinatário 

(conta ao leitor, espectador ou interlocutor) uma história em um meio (tal como 

linguagem, imagem, som, escultura, etc.); 

● História [story, no original]: o conteúdo do texto narrativo, que produz uma 

manifestação específica, fornece a colouring da fábula. Entendo o conceito de colouring 

trazido por Bal para explicar a história como as nuances da narração, o tom dado à 

narrativa. Por falta de tradução adequada ao termo, prefiro manter aqui sua versão 

original;   

● Fábula/Enredo: uma série de eventos, em sequência lógica e cronológica, causados ou 

experienciados por atores [actors], ou seja, agentes que realizam ações. 

 

Para ilustrar essas distinções, podemos usar um conto conhecido como algum dos contos 

de fadas, daqueles difundidos há décadas e gerações na tradição ocidental, tal como 

“Cinderela”. Nem todas as pessoas conhecem essa história através do mesmo texto. Assim, há 

diferentes versões, ou seja, distintos textos narrativos nos quais a mesma história [story] é 

relatada, em diferentes modos e sequências. A fábula segue sendo a mesma, a gata borralheira, 

maltratada pela madrasta (ou mãe), perde o sapatinho e casa por fim com o príncipe encantado. 

Porém, em algumas versões [story] (história), as irmãs cortam as pontas dos pés a fim de calçar 

o sapatinho, e em outras não. A história, por conseguinte, na sequência na qual se apresenta, é 

específica de cada um dos textos narrativos: 
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Logically speaking, the reader first sees the text, not the fabula. The fabula is really 

the result of the mental activity of reading; it is the interpretation by the reader, 

influenced both by the initial encounter with the text and by the manipulations of the 

story. The fabula is a memory trace that remains after the reading is completed. 

 

[Falando logicamente, a leitora primeiro vê o texto, não a fábula/enredo. O 

enredo/fábula é na verdade é o resultado da atividade mental de leitura, é a 

interpretação do leitor, influenciada tanto pelo encontro inicial com o texto, como 

pelas manipulações da história. O enredo é o traço de memória que permanece depois 

que a leitura termina] 

 

(BAL, 2017, p. 9, grifo da autora, tradução minha). 

 

Considerando essa divisão tripartite, ao pensarmos nas atividades desempenhadas por 

agentes, Mieke Bal aponta o narrador como agente do texto, a personagem como agente da 

história e o ator como agente da fábula. Nesse sentido, a fim de colocar em relação a presença 

das personagens nos principais textos a serem confrontados nesta pesquisa, no seu vínculo 

dependente com o narrador que as constitui, vejo a necessidade de discorrer brevemente acerca 

dessas perspectivas frente a tais elementos narrativos. 

 

1.3.1 O narrador 

 

O narrador é, como o define Mieke Bal, o agente que profere as marcas linguísticas a 

constituírem o texto. “An agent who relates, who utters the signs, produces them. But this agent 

cannot be identified with the writer, painter, composer, or filmmaker. Rather, the writer 

withdraws and calls upon a fictitious spokesman” [“Um agente que relata, quem profere os 

sinais, os produz. Mas esse agente não pode ser identificado com o escritor, pintor, compositor, 

ou cineasta. Em vez disso, o escritor recua e recorre a um porta-voz fictício”] (BAL, 2017, p. 

8, tradução minha). Ele é um sujeito linguístico, visual, cinematográfico, mas um sujeito-função 

e não uma pessoa. Expressa-se na linguagem ou nas imagens que constituem o texto (BAL, 

2017, p. 11). 

Conhecemos os textos, as personagens e o mundo da ficção através do narrador. 

Portanto, sua identidade (bem como modo como é indicada no texto) fornecem as 

idiossincrasias desse último. Todavia, como ficará mais claro posteriormente, ao falar de foco 

narrativo, o narrador só determina a situação narrativa em conjunto com a focalização. 

Existindo linguagem, há também um locutor a proferi-la; logo, quando esses enunciados 

linguísticos constituem um texto narrativo, existe um narrador, um sujeito narrante [narrating 
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subject]65 (BAL, 2017, p. 13). E, ao contrário do que se repete em análises literárias, Mieke Bal 

aponta a inexistência de um narrador em terceira pessoa. De acordo com ela, o sujeito narrante 

é sempre uma primeira pessoa, pois as frases elaboradas o são sempre por um sujeito falante 

“EU” [“I”], pois, quando me coloco no texto, sou sempre eu a dizer alguma coisa (ainda que 

eu esteja falando sobre outro, sou eu a proferir o discurso). Observe as duas frases: “eu 

enfeitiçarei essas palavras” e “Morgana enfeitiçará essas palavras”. Nos dois casos, sou eu 

quem fala, quem profere o discurso, o que se altera não é o sujeito narrante, e sim o objeto da 

enunciação. Quanto à segunda pessoa, Mieke Bal (2017, p. 23) lembra a impossibilidade lógica 

de um narrador como tal, uma vez que o leitor é a segunda pessoa de uma narrativa. 

Inexistente o narrador em terceira pessoa, sendo ele sempre em primeira pessoa, pode 

ser identificado com uma personagem na história contada, sendo, portanto também um ator na 

fábula. Nesse caso, trata-se de um narrador vinculado à personagem [character-bound 

narrator]. Naquelas situações nas quais o sujeito narrante nunca refere a si mesmo 

explicitamente como uma personagem (não constando na fábula como ator), encontramos um 

narrador externo [external narrator]. “This difference [...] entails a difference for the narrative 

rhetoric of truth. A character-bound narrator usually proclaims or implies that it is recounting 

true facts about her – or himself. [...] The rhetoric of an external narrator can also be used to 

present a story about others as true” [“Essa diferença exige uma narrativa retórica da verdade. 

Um narrador vinculado à personagem geralmente proclama ou implica estar (re)contando os 

verdadeiros fatos sobre ela – ou sobre ele – mesmo. [...] A retórica de um narrador externo 

também pode ser usada para apresentar uma história sobre outros como verdade”] (BAL, 2017, 

p. 13-14, tradução minha). 

Através dessa entidade-função, sujeito narrante, conhecemos a trama da narrativa, bem 

como suas personagens. Sendo assim, esse titeriteiro manipula e controla o discurso por meio 

do qual conhecemos a história. A nossa visão do palco e de seus componentes é circunscrita 

por sua enunciação. Independentemente do que está depois do limite de nossa visão e atrás das 

cortinas, as personagens nos são constituídas por meio de suas palavras. Sobre esses títeres, 

talvez caiba-nos perguntar: o que implica a sua relação com o tal sujeito narrante? 

 

                                                 
65 Não há ainda traduções publicadas para a pesquisa e a teoria desenvolvidas por Mieke Bal. Neste caso, decidi 

traduzir narrating subject com uma expressão diferente do mais óbvio “sujeito que narra” por dois motivos: 

acredito que, sendo a expressão usada por Mieke Bal para definir um elemento do texto narrativo, seria mais 

adequado também cunhar uma expressão diversificada no uso do português; além disso, “sujeito que narra” se 

torna uma expressão demasiadamente longa e inadequada para a repetição. Escolhas semelhantes serão feitas em 

outras menções do trabalho de Bal. Quando possível e adequado, para indicação mais específica e conhecimento 

do leitor, indico entre colchetes, junto à tradução, a expressão do texto em inglês como consultado. 
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1.3.2 As personagens 

 

A personagem faz parte de um dos elementos constituídos no nível da história [story], 

sendo um de seus aspectos. Personagens não são necessariamente seres humanos. Elas são 

figuras antropomórficas com características específicas, conhecidas a nós através do narrador. 

O conjunto dessas características singulares cria o que Mieke Bal (2017, p. 104) chama de efeito 

de personagem [character-effect]. Ou seja, para que exista uma personagem, deve-se criar um 

efeito, ocorrido pela apresentação de características distintas, em sua maioria humanas, criando 

uma unidade semântica complexa. Desse modo, como leitoras, nós vemos as personagens, 

sentimos com elas, e estabelecemos algum tipo de relação afetiva: 

 

On the level of the story, characters differ from one another. In that sense they are 

individual. On the basis of the characteristics they have been allotted, each of them 

functions in a different way with respect to the reader. The latter gets to know them 

more or less than other characters, finds them more or less appealing, identifies more 

or less easily with them. 

 

[No nível da história, as personagens se diferenciam uma da outra. Nesse sentido, elas 

são individuais. Com base nas características atribuídas a elas, cada uma funciona de 

uma maneira diferente em relação à leitora. A última as conhece mais ou menos que 

outras personagens, acha-as mais ou menos atraentes, se identifica mais ou menos 

facilmente com elas] 

 

(BAL, 2017, p. 105, tradução minha). 

 

Essas palavras me provocam, então, a reflexão acerca de como nós, leitoras, interagimos 

com as personagens bruxas nos artefatos narrativos nos quais os narradores foram elaborados 

por escritores homens em uma sociedade patriarcal. E, ainda que as personagens não sejam 

seres humanos, elas se assemelham a um. Possuem características que levam os leitores a 

acreditarem em sua psique, sua personalidade, ideologia e competência para agir. É por isso 

que a personagem é intuitivamente, de acordo com Bal (2017, p. 105), a categoria mais crucial 

da narrativa, bem como a mais sujeita à projeção e às falácias. Por esse motivo, pensando nas 

nossas possíveis projeções com relação às personagens, considerei a necessidade de evidenciá-

la aqui, ainda que o elemento narrativo de maior atenção para este trabalho seja o foco narrativo. 

Os narradores constroem o efeito da personagem no texto, no nível da história. Não 

obstante, nós, leitoras/es construímos nossa ideia da personagem a partir da leitura desse texto. 

Por que, lembro, ler é (re)criar. Nesse sentido, há quase uma orquestra de ideologias depositada 

na criação dessas personagens. Ideologias que convergem no momento da leitura, mas se 

configuram a partir de condições pré-existentes (recordo o horizonte de expectativa das 
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leitoras). O que busco fazer aqui, neste trabalho, não é evitar essa circunstância, como se fora 

uma limitação. Ao contrário. Quero trazer à tona essas idiossincrasias a circundar minha leitura 

crítica, não a disfarçando com um verniz generalista, mas a situando, apontando seu lugar e 

espaço de expressão. Talvez assim, também, faça-se ver a condição de toda e qualquer leitura. 

É importante lembrar: “the description of a character is always strongly coloured by the 

ideology of critics, who are often unaware of their own ideological hang-ups. Consequently, 

what is presented as a description is an implicit value judgment” [“a descrição de uma 

personagem é sempre veementemente revestida/colorida pela ideologia da crítica, que está 

frequentemente inconsciente de suas próprias obsessões ideológicas. Consequentemente, o que 

é apresentado com uma descrição é um valor de julgamento implícito”] (BAL, 2017, p. 107, 

tradução minha). 

O efeito de personagem é criado não apenas pelo narrador. E a personagem não possui 

essas características: sua qualificação é construída e articulada através de um focalizador. Logo, 

chamo atenção ao fato de que a distinção entre os elementos narrativos (dentre texto, história e 

fábula) na realidade funciona para identificá-los em suas relações. A pergunta a ser feita é: 

como o texto chega ao leitor de determinada maneira? Essa pergunta só pode ser respondida na 

observação da confluência entre os elementos articulados entre texto narrativo, história e fábula. 

Ademais, diante da narrativa, confrontamo-nos com uma visão da fábula. O que provoca outra 

questão: como é essa visão? De onde ela vem? Assim, a principal ferramenta para a subjetivação 

da história é a focalização. Ela é a fonte primária de manipulação, pois o ponto de vista a partir 

de qual os elementos da fábula são apresentados tem importância frequentemente decisiva para 

o significado atribuído pelo leitor à fábula (BAL, 2017, p. 66). É a respeito dela – a fábula – a 

última parte desta seção do trabalho. 

 

1.3.3 Focalização 

 

No nível do texto narrativo, encontramos um narrador (externo ou vinculado à 

personagem), a proferir o discurso através do qual temos acesso ao texto. No nível da história, 

há a focalização. Isso significa que, há alguém que fala, um eu narrante, e ela/ele o faz a partir 

de um certo ponto de vista: 

 

Whenever events are presented, it is from within a certain vision. A point of view is 

chosen, a certain way of seeing or otherwise perceiving things, a certain angle, 

whether real historical facts or fictitious events are concerned. Story telling is 

inevitably slanted or subjective in nature, and to deny this constitutes a dubious 

political act, for it means denying narrative responsibility. 
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[Sempre que os eventos são apresentados, o são a partir de um certo ponto de vista. 

Um ponto de vista é escolhido, um certo modo de ver ou perceber as coisas, um 

determinado ângulo, independente se são fatos históricos reais ou eventos fictícios. 

Contação de histórias é inevitavelmente tendenciosa ou subjetiva em sua essência, e 

negá-lo constitui um ato político duvidoso, pois significa negar responsabilidade 

narrativa]  

 

(BAL, 2017, p. 132, tradução minha). 

 

A focalização não é um aspecto isolado; ela se define nas relações com os demais 

elementos da narrativa. Mieke Bal (2017, p. 133, 135, tradução minha) define-a como: 

 

 “the relations between the elements presented and the vision through which they are 

presented” [“as relações entre os elementos apresentados e a visão por meio da qual são 

apresentados”]; 

 “the relation between the vision and what is seen, perceived” [“a relação entre a visão e 

o que é visto, percebido”]; 

 “the relationship between the vision, the agent that sees, and that which is seen” [“a 

relação entre a visão, o gente que vê e aquilo que é visto”]. 

 

Existindo focalização, há um sujeito da focalização, o focalizador [focalizer]: “the point 

from which the elements are viewed. That point can lie within a character (i.e., it can be an 

element of the fabula) or outside it” [“o ponto a partir do qua los elementos são vistos. Esse 

ponto pode estar em uma personagem (i.e, pode ser um elemento da fábula/enredo) ou exterior 

a ela”] (BAL, 2017, p. 135, tradução minha). Todavia, o narrador não deve ser confundido com 

o focalizador, pois são funções diferentes na narrativa. Esse focalizador (assim como o 

narrador) pode ou não estar vinculado à uma personagem. Esses são, respectivamente, um 

focalizador vinculado à personagem [character-bound focalizer], de focalização interna; ou um 

focalizador não vinculado à personagem [non-character-bound focalizer], de focalização 

externa. 

No primeiro caso, “the focalizer coincides with the character, [and] that character will 

have an advantage over the other characters. The reader watches with the character’s eyes and 

will, in principle, be inclined to accept the vision presented by the character” [“o focalizador 

coincide com a personagem, [e] essa personagem terá uma vantagem sobre as outras] (BAL, 

2017, p. 135). O ponto de vista encontra-se em uma personagem que participa na fábula como 

ator (BAL, 2017, p. 136, tradução minha). Esse ponto de vista não é necessariamente de apenas 

uma personagem, ele pode mudar de uma para outra, mesmo que o narrador permaneça o 
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mesmo. No caso da focalização externa, um agente anônimo, situado fora da fábula, funciona 

como focalizador. 

Assim como o narrador estrutura o enunciado através do qual conhecemos o texto 

narrativo, o sujeito focalizador molda a imagem a ser recebida pelo leitor dos objetos por ele 

focalizados. Essas imagens revelam também aspectos do próprio focalizador. Além disso, a 

focalização é também parte importante do efeito de manipulação da narrativa: “the reader is 

manipulated by it informing an opinion about the various characters” [“a leitora é manipulada 

por ela informando uma opinião sobre as várias personagens”] (BAL, 2017, p. 141, tradução 

minha). É por isso que “[f]ocalization has an overarching position with respect to the other 

aspects. The significant of certain aspects cannot be viewed unless it is linked to focalization. 

Moreover, focalization is [...] the most important, most penetrating, and subtlest means of 

manipulation” [“a focalização tem uma posição abrangente em relação aos demais aspectos. A 

significação de certos aspectos não pode ser vista ao menos que seja ligada à focalização. Além 

disso, a focalização é [...] o meio mais importante, penetrante e sutil de manipulação”] (BAL, 

2017, p. 151, tradução minha). Deve, portanto, ser observada atentamente na sua relação com 

os demais elementos, caso queiramos adentrar em um artefato narrativo considerando suas 

posições subjetivas. 

Separar os elementos narrativos para análise serve para compreendê-los em suas 

particularidades. Porém, além disso, trata-se da maneira encontrada para colocá-los em 

conjunção com os demais, estruturando o funcionamento da narrativa como um todo. A 

pergunta: “como os vários elementos e aspectos funcionam na relação entre si na narrativa?” é 

determinada pela focalização, e ela deve ser o foco para entendermos o modo como a narrativa 

pode não apenas representar, mas criar percepções de mundo. Como lemos os textos com os 

quais nos deparamos? Como são constituídos seus enunciados? Como essas narrativas 

determinam as maneiras nas quais lemos o mundo? Como criamos a partir da leitura? E como 

a escrita cria o mundo no qual vivemos? Que tipo de imagem fazemos dos outros e de nós 

mesmos a partir das narrativas? São perguntas a serem pensadas a partir da estrutura das 

narrativas, a partir da leitura possibilitada pelas ferramentas da narratologia. 
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2 INSUBMISSAS FILHAS DE LILITH: (DES)SIGNIFICAR BRUXAS DE ONTEM E 

DE HOJE – NASCIDAS, CRIADAS, TORNADAS VILÃS 

 

As pessoas nunca descobrem como a bruxa se tornou malvada ou se  

essa foi a escolha certa para ela. Será que essa é a escolha certa em  

algum momento? Será que o diabo já se esforçou para ser bom de  

novo ou, se fizer isso, não é um demônio? No mínimo,  

é uma questão de definições. 

(Gregory Maguire) 

 

A witch is always a woman. […] Most women are lovely.  

But the fact remains that all witches are women.  

There is no such thing as a male witch. 

(Roald Dahl) 

 

No princípio Deus criou o céu e a terra (esquecem-se que a deusa veio antes, é claro). A 

lenda perpetuada é a da criação do homem à imagem de Deus, no período da criação do mundo. 

Vivemos permeados no social coletivo cristão e, por isso, mesmo muitos de nós sequer tendo 

lido qualquer parágrafo da Bíblia, esse segue sendo um dos textos a determinar a interpretação 

das vivências humanas em muitos sentidos. Difícil encontrar ouvidos desconhecedores da 

história de Adão e Eva, essa que comeu o fruto e nos levou ao pecado (interpretação não 

atribuída por mim, mas pelo coletivo). Gênesis, capítulo 2, versículo 7 informa-nos da criação 

do homem a partir do barro, ao qual foi inspirado o sopro da vida. Depois,  

 

[...] o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono; e enquanto ele dormia, 

tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado 

do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. “Eis agora 

aqui – disse o homem – o osso de meus ossos e a carne de minha carne; ela se chamará 

mulher, porque foi tomada do homem (Gn 2.21-23). 

 

Essa é Eva, aquela feita da costela de Adão. Nascida e criada para dele ser companhia. 

Aceitou de bom grado seu papel como companheira do primeiro homem. Para a interpretação 

de muitos, isso significou também aceitar-se como ser submisso ao homem, já que criada 

posteriormente. Segundo se compreende nas leituras cristãs, Eva é também quem nos conferiu 

o pecado original. Tentada pela serpente, “o mais astuto de todos os animais”, a lhe dizer que 

ao comer do fruto ela e o homem não morreriam, mas se tornariam conhecedores do Bem e do 

Mal, como deuses (Gn 3.1-6). Eva transmite a proposta a Adão, que aceita sua proposição. 

Curioso é o fato de Deus criar assim, sem explicação maior, o homem previamente à 

mulher – se criou um do barro, por que não criou já os dois? Não admira, todavia, que essa 
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informação não seja questionada em nenhum momento em um contexto de leitura patriarcal. 

Afinal, que razões teria um mundo feito por homens para tentar entender os motivos do pai 

criador em escolhê-los primeiro? Por outro lado, optaram por associar a informação 

automaticamente a um sentido de hierarquia, quando não há nenhum explícito no texto bíblico. 

De qualquer forma, fica-me a questão: por que criar Eva apenas após ter criado já Adão? A não 

ser que houvessem outros motivos contidos (e omitidos) na criação. 

E se Deus criou também uma mulher, ao mesmo tempo e do mesmo material que Adão? 

Uma mulher à sua imagem e semelhança. Afinal, a passagem inicia dizendo “Então Deus disse: 

‘Façamos o homem à nossa imagem e semelhança’” (Gn 1.26, grifo meu); mas continua com 

“Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher” 

(Gn 1.27, grifo meu). Consideremos que a palavra “homem” é, também, no mundo patriarcal, 

utilizada para referir-se ao ser humano (não apenas àqueles nascidos com órgão reprodutor dito 

masculino). Portanto, em conjunto com o restante da passagem, poder-se-ia ler a criação dos 

dois, homem e mulher, à imagem de Deus, concomitantemente. E não a mulher retirada de 

Adão; pois que na primeira passagem mencionada, de seu nascimento a partir da costela, nada 

há de menção dela à imagem de Deus. 

Onde estaria, então, no texto bíblico, essa mulher criada junto a Adão (e não a partir 

dele)? Diversas reinterpretações da mitologia cristã a recuperam: Lilith. Lilith, sem menção 

direta no texto bíblico, tem relação com as religiões pagãs da antiga Babilônia. É possível que 

com a implementação das religiões cristãs, sua figura tenha sido associada a um demônio 

feminino. Textos como o Talmude e a Cabala trazem a figura dessa que seria a primeira esposa 

de Adão. 

Insubmissa, diferente de Eva, Lilith não aceitaria um lugar inferior ao companheiro e, 

por isso, rebelou-se. Foi então expulsa do Paraíso, transformada em demônio. Alguns a 

associam à figura da serpente, que teria vindo depois para tentar Eva – ainda que muitos refutem 

essa interpretação, afirmando a serpente como Satã, tenho uma afeição pessoal por ela: se a 

serpente for Lilith a vir conversar com Eva, sinto-me esperançosa nessa relação de sororidade 

entre as duas; Lilith teria vindo para auxiliá-la, mostrando-lhe o caminho do conhecimento. Sua 

presença é registrada em mitologias como a mesopotâmica e a suméria. 

Após deixar o Paraíso (seja como exilada, seja como desertora), diz-se que Lilith teve 

vários filhos. Torna-se mãe de íncubos e súcubos variados. Mãe do pecado. Mãe de tudo aquilo 

que é indômito perante as normativas cristãs. Mãe, é claro, das mulheres inconvenientes. Mãe, 

por fim, de todas as bruxas. Elas (nós) que são (somos) todas insubmissas, inoportunas. 
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Devemos, assim, fazer jus à nossa herança. Escrevo, portanto, acerca dessas nossas irmãs: 

bruxas. 

Lembro-me da primeira vez na qual assisti ao filme, de título homônimo, baseado na 

peça de Arthur Miller, The Crucible, com roteiro adaptado pelo próprio dramaturgo. Isso a uns 

oito anos atrás. Ainda que o filme tenha sido lançado há bem mais tempo e eu o conhecesse por 

olhadelas na programação da televisão brasileira, essa foi a primeira vez na qual vi a famosa 

atuação de Daniel Day-Lewis por inteiro. Recordo de ficar interessada rapidamente, pois se 

tratava de uma história de bruxas. Qual não foi a minha surpresa ao perceber que, na realidade, 

as bruxas pareciam ser o menos importante naquele enredo. 

Diante do distanciamento temporal da época de seu lançamento, havia já uma opinião 

bem formada a respeito do filme pela crítica cinematográfica, e ela era positiva. Sendo assim, 

deveria ser um bom filme, em termos gerais. Não obstante, ficou-me uma sensação esquisita, 

algo indigerível. Daquela forma como quando, com fome, alimentamo-nos de algo, porém, após 

comer, não nos sentimos satisfeitos, mesmo o alimento sendo agradável. Fica um vazio. Um 

querer mais. Ausência de algo que não sabemos nomear. 

Alguns anos mais tarde, quando no mestrado em literatura, na mesma disciplina sobre 

feminismo(s) citada por mim aqui em algum momento, tivemos a oportunidade de discutir o 

filme, em conjunção com o livro de Maryse Condé, Eu, Tituba, feiticeira… negra de Salém. Ao 

ver o programa da disciplina com as possibilidades de escolha de trabalho de pesquisa para os 

seminários, agarrei-me rapidamente à primeira chance que encontrei para discutir, é claro, 

bruxas. Felizmente, acabei por adentrar o mundo criado por Maryse Condé (que me instigou, 

por fim, a esta pesquisa do doutorado). Todavia, articulamos as discussões em torno também 

do filme de Arthur Miller e Nicholas Hytner, diante do sucesso de tal produção. Assim, 

preencheu-se a lacuna. A lacuna não estava (só) no enredo, mas, essencialmente, na minha 

própria leitura. 

Sendo levada pela mão por todas aquelas escritoras/es trabalhadas na disciplina, com as 

leituras a esclarecerem o nosso contexto de vivência patriarcal sob viés feministas, compreendi 

de onde vinha a ausência. Havia algo que me faltava no momento do primeiro encontro com o 

filme, esse algo era repertório de leitura e discussão feministas. A partir daí, percebi, havia algo 

que continuava (me) faltando ao ver o filme, e esse algo talvez fosse identificação. 

Via John Proctor circular entre os ambientes da narrativa, como sendo o herói que 

contém em si a voz da razão. Elizabeth Proctor, a esposa indefesa de pouco fazer ou falar na 

narrativa, ainda que pareça ser um exemplo de bondade. E Abigail Williams, com aquela 

maldade inerente e algo meio sem explicação. Isso para lembrar apenas o trio principal de 
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personagens que articulam a narrativa. Via a todos eles e não compreendia o porquê de John 

Proctor ser tão evidenciado como herói. Tampouco via o porquê de Elizabeth (assim como 

outras personagens mulheres) falarem tão pouco (ou nada) diante de tudo que lhes acontecia. 

Não compreendia o porquê de Abigail Williams ser retratada com uma pessoa má e pronto, sem 

construção maior a respeito de seu caráter. Eram essas as lacunas. Está bem, o filme retratava 

um período histórico no qual as mulheres pouco ou nada tinham de voz. E essa foi a primeira 

justificativa encontrada por mim lá atrás, daquela primeira vez. Entretanto, após o novo olhar 

diante do filme, percebi: essa justificativa era simplista, para não dizer pobre. Estamos diante 

de ficção, de narrativa. E narrativa (mesmo histórica) tem ponto de vista e é sempre inventada 

por algo ou por alguém. Portanto, mesmo as mulheres não tendo voz em 1690 (período histórico 

retratado no enredo de Miller), isso não impede à ficção articular as vivências de tais 

personagens, diante de suas inúmeras e criativas estratégias narrativas. Elas não tinham voz 

pública, mas tinham vidas, pensamentos, sentimentos, existência. 

E isso não basta. O mais agravante é perceber, ao longo da fortuna crítica dedicada à 

obra, a reiterada atenção, leitura e construção de John Proctor como um herói. Um herói nascido 

do mundo patriarcal branco (e o que dizer da resistência de Tituba?). Ao lê-lo assim, 

restringindo às mulheres aqueles papéis secundários pelos quais John precisa falar, ou diante 

dos quais deve se opor, o que faz a crítica? O que fazem essas leituras para as nossas percepções 

da subjetividade e individualidade dos sujeitos? O que nos faz acreditar “ser mulher” nesse 

mundo misógino? O enredo de Arthur Miller é sintomaticamente representativo das narrativas 

produzidas pelo mundo no qual vivemos, mas, em confluência com o trabalho da crítica, tudo 

se torna ainda mais significativo. 

Nesta pesquisa, devo destacar, não pretendo analisar a narrativa fílmica dirigida por 

Nicholas Hytner. Apenas a mencionei até aqui por ser ela o meu primeiro contato com o enredo 

desenvolvido por Arthur Miller. A partir do filme, cheguei à peça escrita. Infelizmente, 

tampouco tive a oportunidade de assistir à peça encenada. Portanto, gostaria de evidenciar o 

meu estudo aqui da peça como apresentada escrita, em livro. Tenho consciência da natureza da 

peça teatral como algo a ser encenado para um público; ainda assim, percebo que, tendo ela 

sido publicada, ela também alcança o público, de modo significativo, nesse formato 

(principalmente diante de suas traduções para outras línguas, em uma mídia consideravelmente 

mais acessível a um maior número de pessoas). 

Foi também através da narrativa fílmica que conheci The Witches of Eastwick, dirigido 

por George Miller com título homônimo ao romance de John Updike. Quem não tem as imagens 

dos poderes de Cher, Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon encarnando o trio de feiticeiras 
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levemente histéricas? Imagens passadas também na televisão brasileira. Não obstante, devo 

dizer, a esse filme conheci propriamente depois de The Crucible, quando já no mestrado. 

No primeiro momento, a expectativa era de ver um filme ao qual eu iria adorar. Como 

poderia ser diferente? Eram bruxas, e um trio delas! Sempre me encantou, desde pequena, a 

ideia de que as bruxas formava algum tipo de elo especial, para o qual hoje tenho um nome: 

sororidade. Com esse misto de potencial realização, assisti ao filme com uma amiga. Potencial, 

adianto, frustrado. 

De início não percebi de forma imediata quais eram minhas frustrações diante da 

narrativa, mas hoje, com este trabalho, as identifiquei. Uma vez mais, menciono o filme porque 

a partir dele cheguei ao livro. Fiquei curiosa e em busca de saber se o livro preencheria alguma 

lacuna na minha leitura do enredo. E é por isso que dele trata a minha pesquisa, em articulação 

com o texto de Arthur Miller. 

Reconheço também as diferenças de gênero textual entre o romance de John Updike e 

a peça de Arthur Miller. Sei das características específicas e idiossincrasias de cada um. 

Entretanto, o que mais me interessa aqui são as possíveis leituras criadas com o acesso a tais 

narrativas, e sua presença no que percebemos como a imagem da bruxa na nossa cultura. Sendo 

assim, é esse o motivo de observá-los em confluência a partir da perspectiva da narratologia, 

como artefatos culturais narrativos, considerando que narrativa é uma história em um meio. E 

o que mais importa para a minha análise, portanto, é observar os seus sistemas narrativos, como 

uma descrição da maneira na qual cada texto narrativo é construído. 

A fim de pensar a respeito da construção da imagem da bruxa como a conhecemos hoje, 

na articulação entre os dois textos ficcionais, esta metade final da tese está dividida em três 

capítulos, cada qual refletindo com atenção sobre a figura da bruxa. Este segundo capítulo 

discute a presença daquelas a quem chamo de insubmissas filhas de Lilith, mulheres que 

nasceram e/ou foram criadas bruxas, a quem o mundo escolheu tornar vilãs, por achá-las 

impróprias. O capítulo de número três contém uma temática pessoalmente cara a mim, uma vez 

que acredito na fala da sexualidade e do corpo feminino (com e sem vulva) como um ato 

político. Não se pode (e não se deve) evitar falar das maneiras na qual a sexualidade feminina 

representou (representa) uma ameaça ao mundo patriarcal, tendo sida reincidentemente 

reprimida ao ponto de deixar marcas sociais, culturais e psicológicas nas mulheres e nos 

homens. Freya aparece, portanto, na luta pela libertação da sexualidade e dos corpos femininos. 

Por fim, o último capítulo contém as degradadas filhas de Eva. Os exemplares de que, mesmo 

seguindo as orientações culturais nos papéis sociais destinados às mulheres, a nenhuma resta 
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qualquer alternativa. Ao fim e ao cabo, o que mais importa ao mundo dos homens não é o que 

escolhemos, mas sim insistir para que não tenhamos escolha. 

Como se pode delinear a partir dessa estrutura, optei pelo foco exclusivo nas 

personagens mulheres em suas relações nas duas narrativas. Tenho consciência de negligenciar, 

com essa escolha, alguns elementos simbólicos que poderiam ser abordados a partir dos dois 

textos. No entanto, em função da extensão textual da tese e da necessidade de optar por um foco 

a ser melhor desenvolvido, escolhi por manter minha atenção nessas personas tantas vezes 

apagadas ou omitidas das narrativas (especialmente as históricas), essas que foram envolvidas 

por um “estereótipo social nascido do medo” (HANCIAU, 2004, p. 84). Como lembra Silvia 

Federici (2017, p. 330-331, grifo meu), procurar entender a perspectiva das mulheres, 

colocando-se no lugar delas, “nos possibilita evitar as especulações sobre as intenções dos 

perseguidores e concentrar nossas atenções, por outro lado, nos efeitos que a caça às bruxas 

provocou sobre a posição social das mulheres”. E, conforme aponta Carlo Ginzburg (2012, p. 

15, grifo meu), falta-nos ainda “uma exame do significado que as crenças na feitiçaria tinham 

não para as vítimas dos malefícios, para os acusadores e para os juízes, mas para os acusados”. 

Publicada pela primeira vez em 1953, a peça de Arthur Miller traz uma trama envolvida 

com as acusações de bruxaria ocorridas na década de 1690, em Massachusetts, Nova Inglaterra, 

nos Estados Unidos da América. Lá, na região entre a cidade e o vilarejo de Salem (atualmente, 

a localidade do vilarejo é conhecida como Danvers, enquanto a cidade conserva o nome 

conhecido), “in the middle of January 1692, strange events began to take place in the Salem 

Village parsonage” [“no meio do mês de Janeiro de 1692, eventos estranhos começaram a 

acontecer na casa do vigário no vilarejo de Salem”] (BAKER, 2015, p. 154, tradução minha). 

Entre os anos 1692 e 1693, ocorreram uma série de acusações de bruxaria. Dentre as pessoas 

condenadas, dezenove foram executadas na forca e uma (um homem) foi executado com o peso 

de pedras sobre seu corpo, por não ter confessado. Além disso, algumas das pessoas presas 

acabaram morrendo na prisão. Totalizaram a morte de vinte e cinco pessoas inocentes (BAKER, 

2015, p. 12): 

 

Em 1692, o governador de Massachusetts autorizou o enforcamento de dezenove 

feiticeiras, mas houve mais de 150 prisões, o que era considerável para uma 

comunidade tão pequena. Se a tortura foi mais suave [...], os interrogatórios foram 

conduzidos com violência. O pequeno mundo de Salem acreditava também em 

sortilégios (HANCIAU, 2004, p. 170). 

 

A narrativa de Miller enlaça os acontecimentos históricos à ficção, fazendo uma 

releitura das pessoas encontradas nos registros históricos, concedendo-lhes novos motivos e 
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emoções demasiadamente humanas. Possivelmente esse seja um dos motivos de maior sucesso 

da obra: o fato de podermos identificar ali o sofrimento advindo das tramas de traição dentro 

de um grupo qualquer. O autor brinca com as idades e os impulsos das personagens históricas, 

concedendo-lhes novos relacionamentos e sentimentos intensos, prontos a eclodir e a gerar uma 

catástrofe. Informações mais detalhadas a respeito dos aspectos essencialmente históricos desse 

período em Salem podem ser encontradas no livro A Storm of Witchcraft: the Salem trials and 

the American Experience [Uma tempestade de bruxaria: os julgamentos de Salem e a 

experiência americana] (2015), de Emerson W. Baker. Foi este o livro por mim consultado, a 

esclarecer e fundamentar meu processo de leitura diante de outros textos, principalmente por se 

tratar de uma pesquisa recente, mostrando algumas das imprecisões tradicionais nas formas nas 

quais esses eventos foram retratados (BAKER, 2015, p. 5). Sobre a presença da bruxa na 

história e cultura da América, enfatizo A feiticeira no imaginário ficcional das Américas (2004), 

de Nubia Hanciau. Com relação a registros de inquéritos e afins, pode-se consultar The Penguin 

Book of Witches [O livro de bruxas da Penguin] (2014), editado por Katherine Howe. E o 

principal livro sobre o qual se fundamentou minha leitura, Calibã e a bruxa (2017), de Silvia 

Federici, para quem a história das mulheres e da reprodução deve ser situada  

 

[...] na transição do feudalismo para o capitalismo, porque as mudanças que a chegada 

do capitalismo introduziu na posição social das mulheres – especialmente entre as 

proletárias, seja na Europa, seja na América – foram impostas basicamente com a 

finalidade de buscar novas formas de arregimentar e dividir a força de trabalho 

(FEDERICI, 2017, p. 126). 

 

Outras leituras são citadas ao longo da análise, talvez com menos ênfase. Entretanto, 

ressalto que este trabalho tem como foco o estudo da imagem da bruxa nos artefatos culturais, 

com relação à representação das personagens mulheres. Nesse sentido, infelizmente, a escolha 

de uma temática precisou ser feita em detrimento de outra. O contexto histórico perpassa a 

pesquisa porque não há como se afastar os fatos humanos e a cultura de uma dimensão cultural, 

pois resultaria um sentido deformado, depurado das relações de força (GINZBURG, 2012, p. 

32). 

Obviamente, falar de bruxas é falar de história das mulheres. Desde que “[d]e todos os 

pontos de vista – social, econômico, cultural, político –, a caça às bruxas foi um momento 

decisivo na vida das mulheres” (FEDERICI, 2017, p. 203). A caça às bruxas, não me referindo 

apenas aos eventos de Salem, mas à moção iniciada na Europa e depois levada à América, 

moldou a nossa compreensão acerca da mulher e do feminino, através de uma campanha 

terrorista patrocinada pelo próprio Estado (FEDERICI, 2017), e não apenas uma questão 
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puritana, no caso de Salem (BAKER, 2015, p. 5), ou “um produto do fanatismo papal ou das 

maquinações da Inquisição Romana”, como sugere o estereótipo em contexto mais abrangente 

(FEDERICI, 2017, p. 302). “A caça às bruxas foi uma iniciativa política de grande importância” 

(FEDERICI, 2017, p. 301), um projeto político preciso com o objetivo de deixar as mulheres 

sem qualquer autonomia nem poder social (FEDERICI, 2017, p. 203). E suas ações podem ser 

observadas em heranças socioculturais que sobrevivem até hoje. Foi uma perseguição com 

intrínseca relação com os movimentos sociais que buscavam igualdade econômica e o 

comunismo dos bens (FEDERICI, 2017, p. 91). Reitero, sob essa afirmação, a minha frase do 

início do parágrafo. Falar de bruxas é não apenas falar de história das mulheres, é falar de 

história da humanidade. Sendo assim, é impossível evitar um trabalho interdisciplinar, que 

considera em sua leitura as perspectivas históricas, que aparecem na minha pesquisa com 

reincidência. No entanto, longe de trazê-las como foco, elas servem como fundo, habitam a 

construção do meu horizonte de expectativa, na construção da minha leitura feminista, uma vez 

que, aqui, o foco são as mulheres. 

Ao trazer essas leituras da narrativa histórica em intertexto com a ficcional, o faço 

considerando a imagem das bruxas e da grande caça como um todo, sem o separar entre a 

América e a Europa. Entendo que, no mundo contemporâneo, essas imagens da bruxa e da 

mulher são compartilhadas, ainda que não sejam, é claro, sempre as mesmas. Muito do que 

entendemos da presença das mulheres na sociedade ocidental é uma imagem, no mínimo, 

semelhante. Isso se repete no caso da bruxa. Além disso, conforme discorre Nubia Hanciau 

(2004, p. 166), as suspeitas surgiram no Novo Continente em uma mistura dos ingredientes 

clássicos do Velho Mundo, em função da expansão ultramarina do fim do século XV, assim 

como as concepções europeias sobre a demonização transladaram-se via travessia marítima. 

Dessa forma, “a acusação de adoração ao demônio foi levada ao Novo Mundo pelos 

missionários e conquistadores como uma ferramenta para a subjugação das populações locais” 

(FEDERICI, 2017, p. 290). E a imagem inglesa de quem era a bruxa, e o que ela provavelmente 

fazia, viaja com os colonizadores até a América do Norte (HOWE, 2014, p. xii). 

Arthur Miller escreveu a peça, assim como se pode acompanhar pela leitura da fortuna 

crítica, como uma alegoria aos acontecimentos do macartismo, período pelo qual passaram os 

norte-americanos moradores dos Estados Unidos da América, na década de 1950. Diante da 

iminente possibilidade de acusação como comunista, os americanos viviam sob uma pressão, 

por vezes invisível, mas com certeza palpável. A cada dia que se passava, o Comitê de 

Atividades Antiamericanas chamava mais e mais pessoas, para que essas pudessem fornecer 

outros nomes para a lista de comunistas ou simpatizantes da causa. Esse receio perpassou um 
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período importante da vida de Miller e de outros artistas, colocando-os sob o risco de perderem 

o seu trabalho ou até mesmo de serem extraditados do país. Sendo assim, o texto do autor surge 

como crítica ferrenha às ações tomadas na época referida, considerando a proporção 

desenfreada e inimaginável que tais iniciativas podem desencadear. A relação entre a obra e o 

período histórico se tornou tão conhecida a ponto de uma expressão lembrar automaticamente 

do outro evento. Para Nubia Hanciau (2004, p. 174): 

 

A atualidade da feitiçaria tem origem no que ocorreu no Ocidente bem depois que as 

fogueiras apagaram-se, já no século XX. O termo “caça às feiticeiras” ou “às bruxas” 

inspira-se nos processos ocorridos em Salem e designa especificamente os anos 1950 

nos Estados Unidos, atribuído à perseguição contra os comunistas (sobretudo os 

progressistas), desencadeada pelo senador republicano Joseph McCarthy (19090-

1957) [...]. A famosa crise do macartismo [sic] estadunidense (1947-1954) entrou para 

a história com o nome de “caça às bruxas”. 

 

Concordo parcialmente com Hanciau no que diz respeito à afirmação da atualidade do 

tema. Acredito que a discussão reiterada da caça às bruxas esteja muito mais associada à 

recorrente e incessável repressão à mulher, ainda no século XXI. Os séculos passaram, o mundo 

girou, as sociedades mudaram, a tecnologia evoluiu, e as mulheres continuam sujeitas ao 

patriarcado. A atualidade da bruxaria, então, mantém-se na necessidade de ainda hoje discutir 

essa hierarquia. A própria Silvia Federici (2017, p. 25) afirma a importância da temática na 

escrita de seu livro perante a “intensificação da violência contra as mulheres”. Se a temática é 

atual, é porque ela não foi abordada o suficiente; pelo contrário, foi omitida. Se ela é ainda 

relevante, é porque as mulheres continuam debatendo-se com a luta por um mundo mais 

plausível para sua existência, uma existência digna. 

De qualquer modo, diante do panorama do elo entre macartismo e caça às bruxas, muitos 

são aqueles que leem a obra de Miller sob esse viés, considerando a alegoria pensada pelo autor. 

Ainda assim, é importante lembrar, o próprio autor afirma que a peça é notoriamente encenada 

com mais afinco em períodos e locais onde há situações semelhantes de coerção. Nesse sentido, 

entendo que a importância da narrativa também transcendente à sua produção original. A trama, 

como de costume, escorreu e transpassou seus limites originais, ganhando novas e maiores 

perspectivas. Portanto, percebo a necessidade e preocupação de discussão acerca do conteúdo 

relacionado à alegoria, daquele período conhecido significativamente como caça às bruxas. 

Ainda assim, o próprio Christopher Bigsby (2003, p. xxiv, grifo meu, tradução minha), na 

introdução escrita para a peça, publicada na abertura do livro, escreve: 
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Today, compilers of program notes feel as great a need to explain the history of 

Senator McCarthy and the House Un-American Activities Committee as they do the 

events of seventeenth-century Salem. In fact, the play’s success now owes little to the 

political and social context in which it was written. It stands, instead, as a study of the 

debilitating power of guilt, the seductions of power, the flawed nature of the individual 

and of the society to which the individual owes allegiance. It stands as testimony to 

the ease with which we betray those very values essential to our survival, but also the 

courage with which some men and women can challenge what seems to be a ruling 

orthodoxy. 

 

[Hoje, compiladores de notas de programa sentem uma necessidade tão grande de 

explicar a história do senador McCarthy e o Comitê de Atividades Antiamericanas, 

como de falar dos eventos do século XVII em Salem. De fato, o sucesso da peça agora 

pouco deve ao contexto político e social no qual foi escrita. Ela aparece como 

testemunho da facilidade com qual nós traímos aqueles valores essenciais para nossa 

sobrevivência, mas também a coragem com qual alguns homens e mulheres podem 

desafiar o que parece ser uma ortodoxia dominante]. 

 

Dessa forma, a discussão referente à alegoria não caberá a este trabalho. Aqui, pretendo 

observar o modo como o texto de Arthur Miller acabou por perpetuar a imagem do evento 

histórico ainda anterior, aquele ocorrido em 1692. Não diminuo a importância daquela história 

da década de 1950; apenas percebo que tal questão, diante já do tamanho e extensão da história 

da bruxaria, não caberá aqui nas reflexões deste trabalho. Fazer um trabalho é selecionar, passar 

pela peneira. Dentro do meu objeto de pesquisa, considerando a bruxa como representação e 

criação de uma imagem, precisei fazer um recorte, e o recorte não poderá incluir esse outro 

debate paralelo. Ainda assim, mantenho, na fortuna crítica, as referências aos trabalhos que o 

fizeram, para aqueles que queiram consultá-los. 

A partir do próprio comentário de Bigsby, noto como a questão da representação se 

tornou determinante para a percepção acerca do texto de Miller. Através dela se promove a 

identificação por meio da qual o público consegue notar sensações e situações de dinâmica 

semelhante na sua própria vivência, claro, independentemente da relação com a caça às bruxas 

em 1692. Ainda assim, quando se cria essa associação, é promovida uma perpetuação na 

memória do público. Uma vez estabelecida uma conexão, por meio de qual imagem os 

leitores/espectadores acessarão em sua lembrança o conteúdo da peça? Penso que, de imediato, 

o acesso através da história de Salem envolvida com as bruxas seja mais rápido e direto ― 

lembro que boa parte das pessoas, apesar de conhecerem a obra de Miller, talvez não conheçam 

a história do macartismo nos EUA, mas conhecerão ao menos em parte algo do que foi a história 

de Salem na década de 1690, através da narrativa de The Crucible. 

No texto de Arthur Miller, temos a informação de que algumas meninas e jovens da vila 

foram encontradas dançando em meio à floresta junto da mulher negra escravizada na casa do 

reverendo Samuel Parris, Tituba. Tituba é originária de Barbados e, portanto, há um consenso 
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de conhecimento das artes do voodoo por parte dela. Após o ocorrido, a filha mais nova de 

Samuel Parris e a filha de um outro casal da vila apresentam sintomas atípicos, ficando 

desacordadas, sem responder a estímulos. Quando o fazem, agem de forma estranha, reagindo 

mal ao nome de Deus. A partir daí se desenrola a conspiração. Sob pressão, Tituba acaba 

confessando ter feito pacto com o diabo, e fornece os primeiros nomes de outras possíveis 

bruxas. 

Enquanto isso, Abigail, uma sobrinha de Samuel Parris, moradora agregada de sua casa, 

percebe a oportunidade e passa a auxiliar nas acusações. O grupo formado por Abigail e outras 

meninas passa a reger a orquestra de acusações contra inúmeras pessoas, em sua maioria 

mulheres, nos arredores da vila. Em meio ao tumulto, descobrimos que Abigail Williams, antes 

criada na casa de um importante casal do vilarejo, Elizabeth e John Proctor, teve um caso 

amoroso com o último e, possivelmente por isso, tem intenção de vingar-se da esposa e ficar 

com Proctor. John Proctor é o protagonista da peça. Ele é um dos poucos a tentar trazer atenção 

às loucuras envolvidas nas acusações sem provas, pelas quais pessoas estavam sendo mortas e 

executadas. Ele tenta proteger a esposa. Todavia, ambos são presos, e ele é executado ao final 

da obra. 

The Witches of Eastwick traz um contexto histórico bastante diferenciado, em um local 

próximo. No estado de Rhode Island, também na região da Nova Inglaterra, vivem as 

protagonistas na cidade de Eastwick, assim como informa o título do romance. Não estamos 

mais no século XVII, e sim no século XX. No contexto pós-guerra do Vietnã, essas três 

mulheres bruxas tentam levar a vida como mães solteiras nessa pequena cidade suburbana dos 

Estados Unidos. Cada uma a seu modo, são separadas ou viúvas, e foi a partir de estarem nessa 

nova condição que descobriram seus novos poderes. 

As três usam as artimanhas mágicas ao seu alcance de forma consciente entre si, 

fazendo-o porém de forma velada na frente do restante dos moradores. Ali em Eastwick, elas 

trabalham, criam os filhos, têm casos amorosos com diferentes homens (em sua maioria 

casados), e reúnem-se todas às quintas-feiras para o seu sabá. Repentinamente, um forasteiro 

chega à cidade: Darryl Van Horne. E a vida das três adquire uma dinâmica diferenciada, talvez 

mais emocionante. 

Na mansão de Van Horne, as três se divertem e experienciam um tipo de liberdade até 

então por elas desconhecida, especialmente no que tange a suas vidas sexuais. Não é difícil 

imaginar: o conteúdo de suas aventuras torna-se o assunto da cidade. O problema maior não 

são seus poderes (os quais os demais habitantes não têm como provar), e sim a conduta das 

mulheres, considerada “inadequada” para a população. Após um tempo considerável dividindo 



131 

 

experiências com Darryl, ele se casa com uma conhecida e, após a morte dessa, foge com o 

irmão dela, deixando a cidade sem qualquer rastro. Por fim, o romance se encaminha para o 

final com cada uma das três encontrando um novo pretendente, e efetivando o matrimônio. Em 

razão dos casamentos, Alexandra, Sukie e Jane mudam-se cada uma para um município 

diferente, deixando Eastwick para trás. 

A abertura de The Crucible contém uma nota acerca da precisão histórica da peça, 

escrita por Arthur Miller (2003, p. 2): “[t]his play is not history in the sense in which the word 

is used by the academic historian. […] However, I believe that the reader will discover here the 

essential nature of one of the strangest and most awful chapters in human history” [“Esta peça 

não é história no sentido em que a palavra é usada pelo historiador acadêmico. [...] No entanto, 

acredito que o leitor descobrirá aqui a natureza essencial de um dos mais estranhos e horrendos 

capítulos da história humana” (MILLER, 2009, p. 271)]66. Por esse excerto, imagino Arthur 

Miller querendo esquivar-se da problemática possivelmente insurgente da presença dos nomes 

de pessoas registradas em documentos históricos, como aqueles de Tituba, Sarah Good, Sara 

Osburn, Abigail Williams, John Proctor e Samuel Parris. Distanciar autor e obra para não criar 

aquele vínculo estrito esperado da narrativa dita histórica, aquela que, em teoria, teria como 

princípio a veracidade do fato. 

A nota de Miller e o distanciamento, porém, não excluem o feito de ter construído uma 

representação que alcançou um número considerável perante o público. A obra, sabemos, tem 

vida independente e foge às vontades do autor. Ela se liberta e escorre de suas amarras, tomando 

seu próprio corpo e imensidão. Arthur Miller pode não ter criado uma narrativa histórica, mas 

a pertinência do conteúdo ficou gravada no imaginário norte-americano e, é claro, mundial. 

 

In 1692 nineteen men and women and two dogs were convicted and hanged for 

witchcraft in a small village in eastern Massachusetts. By the standards of our own 

time, if not of that, it was a minor event, a spasm of judicial violence that was 

concluded within a matter of months.  

 

[Em 1692, dezenove homens e mulheres e dois cachorros foram condenados e 

enforcados por bruxaria em um pequeno vilarejo no leste de Massachusetts. Pelos 

parâmetros de nosso tempo, senão também daquele, é um evento menor, um espasmo 

da violência judicial concluído dentro de alguns meses] 

 

(BIGSBY, 2003, p. vii, grifo meu, tradução minha). 

 

                                                 
66 Os excertos traduzidos da peça foram retirados da versão brasileira publicada em 2009, As Bruxas de Salem, 

como indicada nas referências. 
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Para os padrões daquilo que constituiu a grande caça às bruxas, com foco principal na 

Europa, em países como a Alemanha, França e Inglaterra, as vinte execuções de Salem foram 

um evento menor, em números. Não menos significativo, é claro. “Salem and the trials are still 

very much a part of the public discourse” [“Salem e os julgamentos ainda são uma parte 

importante do discurso público”] (BAKER, 2015, p. 11, tradução minha). Por que, então, esse 

evento segue marcado no imaginário coletivo com demasiada força? Se um número ainda 

inestimado de pessoas (em sua maioria mulheres) foram executadas em nome desse “crime”, 

por que essa vila tão pequena da Nova Inglaterra segue carimbada em nossas mentes? 

Possivelmente porque, nesse caso, conseguimos dar corpo(s) e forma aos acontecimentos. 

Conseguimos fornece-lhes rostos, nomes, vozes, e tudo se torna mais apreensível, concreto, 

pessoal. Talvez colocamos todo o horror da caça às bruxas como um todo em cima desse 

“pequeno” acontecimento (a palavra não é adequada, impossível sê-lo diante de tamanhas 

injustiças), tornando-o algo mais apreensível. É como quando tentamos falar de um número 

muito grande, ou de um lugar muito extenso, um animal gigantesco… precisamos de referências 

para nossa mente conseguir criar algum limite de compreensão. 

Quando Arthur Miller propôs a ideia de sua narrativa, alguns objetaram a temática 

escolhida para a alegoria, apontando uma falsidade no paralelo, na alegação de que bruxas não 

existem, mas comunistas sim. Entretanto, essa objeção foi refutada por Miller porquanto, 

palavras do autor (não minhas), não apenas Tituba provavelmente praticava vodu naquela noite 

em 1692, mas também a bruxaria era aceita como um fato pelas autoridades (BIGSBY, 2003, 

p. x). Deixo o comentário sobre Tituba para discussão posterior. Desejo chamar atenção aqui: 

mesmo diante da nota de precisão histórica, o próprio Miller reconhece a forma como a bruxaria 

tinha caráter real, à época da caça em Salem. Isso significa que “the question is not the reality 

of witches but the power of authority to define the nature of the real, and the desire, on the part 

of individuals and the state, to identify those whose purging will relieve a sense of anxiety and 

guilt” [“a questão não é a existência ou não de bruxas reais, mas o poder da autoridade para 

definir a natureza do real, e o desejo, por parte dos indivíduos e do estado, para identificar 

aqueles cuja purificação ira aliviar uma sensação de ansiedade e culpa”] (BIGSBY, 2003, p. xi, 

tradução minha). 

Real ou não real, quem confere às autoridades o poder para punir algum tipo de crença? 

Trago essas passagens aqui também para delimitar, para este trabalho isso também não é uma 

questão. Quando ouço alguém discutindo a existência de bruxaria, ao pensar em uma das 

maiores perseguições da história da humanidade, percebo na pergunta algum modo de 

justificativa para as punições, torturas e execuções. Em um paralelo possivelmente mais 
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palpável, me soa como aquelas perguntas: “por que ela estava sozinha na rua a essa hora da 

noite?”; “o que ela fazia lá sozinha?”; “que roupa ela usava?”. Longe de mim afirmar uma 

acusação plenamente consciente daquele a questionar. Isso tampouco significa a ausência da 

culpabilização da vítima na qual todos fomos criados a replicar. O importante, se assim 

precisamos chamá-lo, é que “[o]s monges da primeira Idade Média semearam, os inquisidores 

perseguiram e os juristas dos séculos XVI e XVII ceifaram nove milhões de pessoas [...] 

executadas por feitiçaria no Velho Continente” (HANCIAU, 2004, p. 165, grifo meu). 

Nada disso, todavia, colocou em cheque qualquer caráter de autenticidade da peça. De 

acordo com Christopher Bigsby (2003, p. xxii, tradução minha), “[i]t is authentic in that it 

makes fully believable the words of those who speak out of a different time and place but whose 

human dilemmas are recognizably our own” [“ela é autêntica porque torna completamente 

crível as palavras daqueles que falam de outro tempo e lugar, mas de quem os dilemas humanos 

são reconhecidamente os mesmos que os nossos”]. A afirmação talvez evoque um dos 

principais pontos nos quais quero tocar. Está certo, Miller se coloca em posição de 

distanciamento histórico, reafirmando o caráter ficcional de sua trama. Pergunto-me, porém, se 

nosso cérebro faz essa dissociação no que se refere à representatividade de gênero dentro dos 

artefatos culturais aos quais temos acesso diariamente. Mesmo as personagens encontradas ali 

não sendo as mesmas, elas se constituem, de modo inegável, em seus “papéis sociais”. Se os 

seus “dilemas sociais são também os mesmos nossos” (para parafrasear Bigsby), o que essa 

representação de gênero, especificamente, da mulher, faz-nos compreender a partir da 

narrativa? Aliás, que comportamentos nos faz entender como naturais, e que tipo de 

mentalidade somos impulsionados a perpetuar? 

Para Christopher Bigsby (2003, p. xvii, tradução minha), no texto de Miller,  

 

Those ignored by history become its motor force. Those socially marginalized move 

to the very center of social action. Those whose opinions and perceptions carried 

neither personal nor political weight suddenly acquire an authority so absolute that 

they come to feel they can challenge even the representatives of the state. 

 

[Aqueles ignorados pela História se tornam sua força motora. Aqueles socialmente 

marginalizados se deslocam para o centro da ação social. Aqueles de quem as opiniões 

e percepções não tinham qualquer peso pessoal ou político, repentinamente 

adquiriram uma autoridade tão absoluta que começaram a sentir que poderiam 

desafiar até mesmo os representantes do estado]. 

 

Sinto-me na necessidade de discordar de Bigsby. Isso pode acontecer em casos como 

como o de John Proctor, acusado e por fim executado por bruxaria. Não obstante, pergunto a 

título de lembrança: quais foram as maiores vítimas da grande perseguição às bruxas em Salem, 
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assim como em outros locais? Foram as mulheres aquelas de maior número entre as acusadas e 

executadas, na América e na Europa. Cerca de 80% das pessoas julgadas e acusadas por 

bruxaria (isso considerando apenas a Europa) eram mulheres (HANCIAU, 2004, p. 165; 

FEDERICI, 2017, p. 323). Portanto, convido a uma leitura que perceba que tipo de voz têm 

essas mulheres na peça de Arthur Miller e no romance de John Updike. 

No caso de The Crucible, preciso apontar algumas idiossincrasias. Pelo texto de Miller, 

como se há de perceber, existem apenas duas bruxas efetivamente praticantes, dentre as 

personagens. De restante, há as acusadoras e as injustamente acusadas (não se caracterizando, 

portanto, efetivamente como bruxas). Todavia, tratarei delas também aqui na tese, por três 

motivos: (1) as acusadas foram assim consideradas pela comunidade, muitas vezes procedendo 

em execução e/ou prisão; (2) independente se bruxas ou não na história, todas foram envolvidas 

no mesmo contexto de representação para construção do que se entende por gênero feminino; 

(3) no caso daquelas acusadoras, como demonstro, acabam por se constituir vilãs, ou aquilo a 

que se chama “bruxa”, no senso comum. Por essas condições, considerei, ao longo destes três 

últimos capítulos, tanto Tituba, Sarah Osburn e Sarah Good, como Elizabeth Proctor e Abigail 

Williams. 

O próprio Bigsby (2003, p. xviii, grifo meu, tradução minha), ainda na nota introdutória, 

informa: “[t]he first three witches named were a slave, a laborer’s wife who had become little 

more than a tramp, and a woman who had absent herself from church and reportedly lived in 

sin” [“as primeiras três bruxas nomeadas eram uma escrava, uma esposa de operário que havia 

se tornado pouco mais que uma mendiga, e uma mulher que havia se ausentado da igreja e 

supostamente vivia em pecado”]. Esse era o padrão das acusações:  

 

Witches tended to be poor and marginalized women. They often possessed a 

quarrelsome or troubled nature or had broken with the norms of society. To have a 

Native American slave, a distracted pauper, and a scandalous woman all charged with 

witchcraft meant they rounded up the “usual suspects”. 

 

[Bruxas eram normalmente mulheres pobres e marginalizadas. Elas frequentemente 

possuíam uma natureza briguenta e problemática ou haviam rompido com as normas 

da sociedade. Ter uma escrava nativa americana, uma mendiga distraída e uma mulher 

escandalosa todas acusadas de bruxaria significava que elas reuniam as “suspeitas 

usuais”] 

 

(BAKER, 2015, p. 15, tradução minha). 

 

Volto à afirmação prévia de Bigsby, de que os ignorados pela história, os socialmente 

marginalizados, tornavam-se o centro das atenções. Há uma oportunidade narrativa para que 

isso aconteça, mas não a vemos efetivada. Dentre Tituba, Sarah Osburn e Sarah Good, essas 
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três primeiras acusadas de bruxaria, Tituba e Sarah Good têm pouquíssimas falas na peça, 

enquanto Sarah Osburn sequer aparece. Sendo assim, as três essencialmente marginalizadas na 

comunidade pouco tem de suas histórias abordado ao longo do texto. 

Ao tratarmos de uma peça de teatro, com alternância e presença (ou ausência) de 

personagens, é pertinente considerarmos a ordem de aparição dos elementos, principalmente 

porque o funcionamento da peça (em comparação com o romance The Witches of Eastwick) 

tem uma estrutura mais dinâmica, a fim de desenrolar a trama de modo mais rápido, já que seu 

objetivo maior é ser encenada. Chamo atenção, então, ao fato de que, quem convida à confusão 

ao enredo da narrativa são, precisamente, as mulheres, ou meninas.  

De início, quem faz a primeira menção a essa palavra na narrativa, bruxaria [witchcraft] 

é a própria Abigail, ao direcionar a palavra a seu tio, o reverendo Samuel Parris: “Uncle, the 

rumor of witchcraft is all about; I think you’d best go down and deny it yourself. The parlor’s 

packed with people, sir” (MILLER, 2003, p. 9) [“Tio, estão falando de bruxaria por todo lado; 

acho melhor o senhor sair e desmentir o senhor mesmo. O salão está cheio de gente” (MILLER, 

2009, p. 277)]. Isso poderia passar despercebido, mas recordo que Abigail é tratada como 

antagonista dentro da história. Aqui, o antagonismo não vem apenas das autoridades e das 

acusações injustas, mas da vingança de uma garota em sua insatisfação amorosa. Parece-me 

portanto significativo ser essa mesma garota a lançar as desconfianças a respeito da bruxaria no 

enredo. 

Ademais, as garotas tomam a iniciativa de ir até a floresta com Tituba, em um momento 

de dança, aludindo ao sabá. Um estereótipo formado provavelmente ainda no século XIV: o tão 

temido conciliábulo noturno: 

 

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

ou na montanha. Às vezes, chegavam voando, depois te ter untado o corpo com 

unguentos, montando bastões ou cabos de vassoura; em outras ocasiões, apareciam 

em garupas de animais ou então transformados eles próprios em bichos. Os que 

vinham pela primeira vez deviam renunciar à fé cristã, profanar os sacramentos e 

render homenagem ao diabo, presente sob a forma humana ou [...] animal ou 

semianimal. Seguiam-se banquetes, danças, orgias sexuais. Antes de voltar para casa, 

bruxas e feiticeiros recebiam unguentos maléficos, produzidos com gordura de criança 

e outros ingredientes (GINZBURG, 2012, p. 9). 

 

Essa foi a imagem cristalizada do sabá, imaginado por aqueles que caçavam e temiam 

as bruxas. Seus elementos representam os medos e as incertezas de seu contexto de criação, e 

sua cristalização (na repetição de características muito semelhantes) provavelmente se deve à 

ação dos próprios inquisidores: 
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Por intermédio do simbolismo do sabá, essa sociedade formulava em negativo os 

próprios valores. A escuridão que envolvia os encontros das bruxas e feiticeiros 

exprimia uma exaltação da luz; a explosão da sexualidade feminina nas orgias 

diabólicas, uma exortação à castidade; as metamorfoses animalescas, uma fronteira 

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

 

O que escapa à análise de Carlo Ginzburg (2012) é a conexão essencial entre o sabá67 e 

a ação da implementação do regime de trabalho capitalista. E ele se revela também, ainda que 

não explicitamente, no texto de Miller. Não é aleatória a presença de Tituba, mulher 

escravizada, a gerir o encontro com as garotas: “o sabá noturno aparece como uma demonização 

da utopia encarnada na rebelião contra os senhores e como uma ruptura dos papéis sexuais, 

representando também um uso do espaço e do tempo contrário à nova disciplina capitalista do 

trabalho” (FEDERICI, 2017, p. 321). 

Logo na primeira cena de The Crucible encontramos Betty, a filha de Samuel Parris e 

prima de Abigail, em algum tipo de alucinação. Tomamos conhecimento do ocorrido, por meio 

do diálogo entre Samuel e Abigail68, descobrindo a respeito do encontro noturno: 

 

PARRIS, pressed, turns on her: And what shall I say them? That my daughter and my 

niece I discovered dancing like heathen in the forest? 

ABIGAIL: Uncle, we did dance; let you tell them I confessed it — and I’ll be whipped 

if I must be. But they’re speakin’ of witchcraft. Betty’s not witched […] We did dance, 

uncle, and when you leaped out of the bush so suddenly, Betty was frightened and 

then she fainted. And there’s the whole of it (MILLER, 2003, p. 9). 

 

[PARRIS (aflito, vira-se para ela) E o que digo a eles? Que minha filha e minha 

sobrinha foram encontradas dançando feito pagãs na floresta? 

ABIGAIL Tio, a gente dançou mesmo; diga para eles que eu confessei – e que vou 

ser chicoteada como tem de ser. Mas estão falando de bruxaria. Betty não está 

enfeitiçada. [...] A gente dançou mesmo, tio, e quando o senhor apareceu no meio do 

mato tão de repente, Betty se assustou e desmaiou. E foi só isso (MILLER, 2009, p. 

277)] 

 

Não somente Abigail fala das suspeitas dos moradores, como também afirma com 

certeza o fato de Betty não estar enfeitiçada, pois o que fizeram nada tinha de relação com 

bruxaria. Ainda assim, observe-se que em si o simples ato de dançar é impróprio, colocando as 

garotas em posição de culpadas: 

 

PARRIS: Why, sir — I discovered her — indicating Abigail — and my niece and ten 

or twelve of the other girls, dancing in the forest last night. 

                                                 
67 De qualquer modo, Carlo Ginzburg faz uma extensa pesquisa que compreende um longo período histórico a fim 

de investigar as origens e a imagem do sabá. Para mais informações, consultar História Noturna (2012). 
68 Na versão do texto disponível no livro que utilizo, entre cada fala ou comentário há um espaço de parágrafo em 

branco. Todavia, para transcrever os trechos aqui, optei por omitir tais espaços, por considerar não serem 

necessários e evitar aumentar a extensão do texto por um elemento que, para fins da análise, me parece supérfluo. 

Portanto, todos os demais excertos aparecem, da mesma forma, sem o referido espaçamento. 
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HALE, surprised: You permit dancing? 

PARRIS: No, no, it were [sic] secret — (MILLER, 2003, p. 36, grifo do original, 

sinaliza as didascálias; os demais grifos de mesma função não serão especificados). 

 

[PARRIS Ora, reverendo... eu encontrei... ela (aponta Abigail) e minha sobrinha com 

mais dez ou doze outras meninas dançando na floresta ontem à noite. 

HALE (surpreso) O senhor permite dança? 

PARRIS Não, não era em segredo... (MILLER, 2009, p. 300)] 

 

Pega-se talvez o público pensando: mas, se elas não podiam dançar, o que foram fazer 

na floresta, à noite, sozinhas? Para aqueles a estranhar essa pergunta (absurda, por certo), 

incoerente, ou mesmo a duvidar de sua presença na mente do público contemporâneo (ainda 

que não convidada), eu recordo: e aquelas mesmas perguntas a respeito de andar em um local, 

à noite, sozinha, usando determinada roupa? Essas perguntas se associam ao que escreve Carlo 

Ginzburg (2012, p. 115-116): 

 

Não obstante a solidariedade emocional que sentimos pelas vítimas da perseguição, 

tendemos a identificar-nos, de um ponto de vista intelectual, com os inquisidores e os 

bispos [...] nossas perguntas coincidem em boa parte com aquelas que também eles 

faziam a si mesmos. À diferença deles, não temos condição de interrogar diretamente 

os acusados. 

 

Não iria tão longe em afirmar que nós todos sentimos solidariedade emocional pelas 

vítimas. Não vejo isso ocorrendo quando a sociedade patriarcal trata de crimes cometidos 

majoritariamente contra as mulheres. Há com frequência a culpabilização da vítima. No enredo 

de The Crucible, as meninas parecem ter culpa de algo, principalmente quando as percebemos 

escondendo algum tipo de informação dos demais no recinto, quando Abigail conversa com 

outras das mais velhas entre elas: “He knows Tituba conjured Ruth’s sisters to come out of the 

grave. / MERCY: And what more? / ABIGAIL: He saw you naked” (MILLER, 2003, p. 17) 

[“Ele sabe que Tituba conjurou as irmãs de Ruth para saírem do túmulo. / MERCY E que mais? 

/ ABIGAIL Ele viu você nua” (MILLER, 2009, p. 284)]69. 

Diante do receio das outras, é Abigail quem articula toda a mentira: 

 

ABIGAIL: Now look you. All of you. We danced. And Tituba conjured Ruth 

Putnam’s dead sisters. And that is all. And mark this. Let either of you breathe a word, 

or the edge of a word, about the other things, and I will come to you in the black of 

some terrible night and I will bring a pointy reckoning that will shudder you. And you 

know I can do it; I saw Indians smash my dear parents’ heads on the pillow next to 

mine, and I have seen some reddish work done at night, and I can make you wish you 

had never seen the sun go down! (MILLER, 2003, p. 19). 

                                                 
69 A primeira parte desse excerto, “He knows Tituba conjured Ruth’s sisters to come out of the grave”, foi omitida 

da edição traduzida consultada por mim. Provavelmente em um engano, porque a fala de Mercy, “E que mais?/ 

And what more?”, se repete entre as falas. Assim, preenchi as lacunas com uma tradução minha. 
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[ABIGAIL Agora escute aqui. Vocês duas. Nós dançamos. E Tituba conjurou as irmãs 

mortas da Ruth Putnam. E só isso. Escutem bem uma coisa. Se qualquer uma de vocês 

falar uma palavra, um começo de palavra das outras coisas, eu vou atrás de vocês no 

escuro de uma noite horrível e a gente acerta as contas direitinho até vocês tremerem. 

E vocês sabem do que eu sou capaz. Eu vi os índios esmagarem a cabeça dos meus 

pais no travesseiro ao lado do meu, e já vi muita coisa feia feita durante a noite, e sou 

capaz de fazer vocês desejarem nunca ter visto o sol se pôr! (MILLER, 2009, p. 285)] 

 

Encontramos aí motivos para culpar Abigail. Lembro, logo acima, ela havia afirmado 

que nada tinha relação com bruxaria. Ademais, ela mente cinicamente para o tio: “we never 

conjured spirits” (MILLER, 2003, p. 10) [“nós nunca invocamos espíritos” (MILLER, 2009, p. 

277)]. E agora sente a necessidade de esconder informações, além de admitir a invocação de 

espíritos na noite da dança. Mais do que isso: Abigail, diante das demais garotas, se mostra algo 

perigosa, ao ameaçá-las assim tão abertamente. Ela começa a ser construída como uma jovem 

dissimulada, pronta a organizar uma confusão, a fim de livrar-se das culpas de bruxaria. Diante 

disso, vejo pouca possibilidade de empatia por ela por parte do público. Que tipo de garota 

encontramos aqui? Não digo isso apenas àquelas que se identificam como mulheres, mas 

também ao público de modo geral: às pessoas. Além disso, aqui está um dos motivos pelos 

quais considero essas personagens mulheres-meninas-garotas compreendidas como bruxas 

pois, não só foram elas as acusadoras, mas foram aquelas a iniciarem o que se poderia chamar 

de sabá. 

Essas garotas, portanto, não apenas teriam praticado bruxaria, como tomaram a situação 

para si, por meio da liderança de Abigail, e mudaram o jogo, acusando às demais do vilarejo, 

àquelas com quem, aparentemente, tinham alguma desavença pessoal. Tornam-se bruxas as 

acusadas, em nome desse tribunal desgovernado, e tornam-se bruxas, além de vilãs, as próprias 

acusadoras. Devo lembrar, é claro, que não estamos tratando de um texto histórico; não 

obstante, recordo que, tradicionalmente, os homens constituíram a maioria dos acusadores em 

casos de bruxaria na Nova Inglaterra antes de 1692, e mesmo de pois disso (BAKER, 2015, p. 

5), ali e na Europa. 

Por que Arthur Miller faz a escolha por depositar boa parte da responsabilidade pelas 

acusações sobre essas mulheres? É uma escolha narrativa. Mas uma escolha a ser localizada, 

em um contexto patriarcal, misógino, a fazer-nos distanciar de qualquer possível empatia por 

aquelas garotas que, do mesmo modo, pouco tinham voz. É um texto sem acuidade histórica, 

que nos faz, porém, refletir a respeito daqueles eventos. Independente da nota sobre a precisão 

histórica da narrativa, como falei, a obra toma proporções maiores. E, no caso de personagens 

e contextos históricos (a partir de agora me referirei ao último como background), isso se torna 
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bastante significativo. Há uma relação extratextual relevante a ser considerada. Como afirma 

Mieke Bal (2017, p. 107, tradução minha): 

 

[…] extra-textual situation creates [...] ambiguity. This concerns the influence of 

reality on the story, insofar as reality plays a part in it. Even if we do not wish to study 

the relations between text and context as a separate object of analysis, we cannot 

ignore the fact that direct or indirect knowledge of the context of certain characters 

contributes significantly to their meaning. 

 

[situações extratextuais criam ambiguidade. Isso diz respeito à influência da realidade 

na história, na medida em que a realidade desempenha um papel nela. Mesmo que não 

queiramos estudar as relações entre texto e contexto como objeto separado de análise, 

não podemos ignorar o fato de que o conhecimento direto ou indireto do contexto de 

determinadas personagens contribui significativamente para a sua significação]. 

 

Assim, no caso de uma personagem com referencial histórico, a impressão recebida a 

partir do contato com ela depende consideravelmente do confronto resultante entre nossa 

própria imagem a seu respeito e a imagem oferecida pela história, que por si é formada por 

outro contexto. Quanto à imagem formada em nosso repertório, preciso lembrar, ela é 

constituída igualmente pelo imaginário patriarcal misógino, e é sempre reformulada pelos 

novos contatos com diferentes artefatos culturais. Sendo assim, as narrativas de Miller e Updike 

não somente se inserem em uma situação extratextual evocada pela caça e perseguição às 

bruxas, como constroem nosso imaginário (e, portanto, nossa perspectiva futura) acerca do ser 

bruxa, assim como da condição do ser mulher. Pensar o background, portanto, tem relação com 

àquilo que chamamos anteriormente de horizonte de expectativa, um horizonte sempre em 

movimento, pois a leitura é como aquela viagem no carro: importa o que passou e trazemos 

conosco, para o modo como iremos olhar o que virá, e todas essas perspectivas se alteram 

constantemente. “The influence of data from reality is all the more difficult to determine since 

the personal situation, knowledge, background, historical moment, and so on of the reader are 

involved here” [“A influência dos dados da realidade é tanto mais difícil de determinar porque 

a situação pessoal, o contexto, o momento histórico e outros elementos semelhantes 

concernentes ao leitor estão envolvidos aqui”] (BAL, 2017, p. 107, tradução minha). 

Não tendo nós acesso às mentes daquelas garotas acusadoras, passamos a entender e 

construir que tipo de imagem a seu respeito? Que tipo de imagem nos é proposta acerca das 

personagens mulheres? Elas se tornarão ainda mais conclusivas em comparação com as demais 

personagens, tanto da peça, como do romance. Se ainda não possuímos imagens bem formadas 

acerca dessas personas fictícias (mas com referencial histórico), formaremos a partir do texto 

de Miller. Nosso background é misógino, bem como o quadro de referência no qual se insere a 

obra, pois produzidos, ambos, no mundo patriarcal. A nós cabe o distanciamento e 
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estranhamento diante das narrativas construídas nesse contexto. Precisamos falar a partir delas, 

e reformular as imagens por elas formadas em uma longa tradição, em uma perspectiva pensada 

nas palavras de Elaine Showalter (1994, p. 47): 

 

Os grupos silenciados tanto quanto os dominantes geram crenças ou ideias 

ordenadoras da realidade social no nível inconsciente, mas os grupos dominantes 

controlam as formas ou estruturas nas quais a consciência pode ser articulada. Assim, 

o grupo dos silenciados deve mediar suas crenças por meio das formas permitidas 

pelas estruturas dominantes. Dir-se-ia de outra forma que toda linguagem é a 

linguagem da ordem dominante, e as mulheres, se falarem, devem falar através dela. 

 

É Abigail, uma vez mais, quem inicia as acusações, por meio de Tituba. No excerto 

prévio do texto de Miller, do mesmo modo, podemos ver a relação com o mistério, com a ideia 

do forasteiro, provocada pela convivência próxima à população nativo-americana. Acredito ser 

desnecessário entrar aqui em méritos sobre os forasteiros serem, ali, os puritanos, moradores 

posteriores àqueles que ali já estavam há gerações. Ainda assim, não há, na peça, nada que 

indique criticidade em relação a esse convívio e ao preconceito por parte da comunidade 

puritana branca, diante daqueles que essa comunidade considera selvagens, tal como é revelado 

pelo comentário de Abigail. Convoco, igualmente, a ideia do selvagem, diferente, misterioso 

porque distinto dessa comunidade branca, justamente porque Abigail faz as primeiras acusações 

de bruxaria por meio do nome de Tituba, a mulher negra nascida em Barbados, escravizada na 

casa de Samuel Parris que, de acordo com a narrativa, presidia o ritual de dança na floresta.  

 

PARRIS: […] I saw Tituba waving her arms over the fire when I came on you. Why 

was she doing that? And I heard a screeching and gibberish coming from her mouth. 

She were swaying like a dumb beast over that fire! 

ABIGAIL: She always sings her Barbados songs, and we dance (MILLER, 2003, p. 

10, grifo meu). 

 

[PARRIS […] Eu vi a Tituba sacudindo os braços na fogueira quando encontrei vocês. 

Por que ela estava fazendo aquilo? E ouvi os guinchos e resmungos que saíam da boca 

de Tituba. Ela balançando feito um bicho xucro naquela fogueira! 

ABIGAIL Ela sempre canta as músicas de Barbados e a gente dança (MILLER, 2009, 

p. 278)] 

 

A linguagem aqui é elemento crucial, pois a língua falada por Tituba é inacessível não 

apenas para as personagens, como para nós, leitoras/leitores. Não apenas recebemos a 

informação de estranhamento diante da fala dela, como não temos acesso a essa fala. Ela se 

torna estranha também a nós. É uma escolha de roteiro e perspectiva a nos colocar no escuro, 

no desconhecimento, provocando em nós o mesmo mistério despertado nos demais, que 
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acreditam no vínculo entre Tituba e o demônio. Somos colocados, portanto, em uma posição 

na qual temos também a tendência a desconfiar de Tituba, pois não sabemos nada a seu respeito. 

Talvez seja importante recobrar as noções de narrativa como abordadas por Mieke Bal. 

Como mencionado, optei por essa abordagem metodológica diante da narrativa a fim de 

considerar, em um mesmo paralelo, a peça e o romance como artefatos narrativos. Quando 

pensamos a focalização, essa escolha se revela em sua adequação. Ao discutirmos um romance, 

automaticamente pensamos em um narrador. No texto dramático, no entanto, não encontramos 

um narrador. Não ao menos nos termos aos quais normalmente nos referimos a um narrador em 

um romance. Deparamo-nos com os diálogos em discurso direto, e com os comentários contidos 

nas didascálias70. Não obstante, não há a presença desse elemento abertamente narrante, 

componente do sistema da narrativa, naquilo que se refere aos sinais textuais. 

Isso não exclui a possibilidade de pensarmos. Pelo contrário. Se, na história, os 

elementos são apresentados de uma forma específica, há uma mediação com a qual nos 

confrontamos. “The fabula is ‘treated’, and the reader is being manipulated by this treatment” 

[“O enredo é ‘tratado’, e o leitor é manipulado por esse tratamento”] (BAL, 2017, p. 65, 

tradução minha). É nesse momento pertinente pensar: de onde vem essa visão? A focalização 

pertence à história, na camada entre o texto (os sinais textuais escritos) e a fábula. A focalização 

se define, portanto, nessa relação, entre texto e fábula, entre sujeito e objeto da focalização 

(BAL, 2012, p. 135). Sendo assim, é crucial observar não apenas as presenças no texto, mas as 

ausências. E por isso a ausência de acesso à linguagem de Tituba é tão importante. Ele denota 

uma escolha e, portanto, uma focalização. 

Trago um questionamento de Mieke Bal (2012, p. 143, tradução minha): “[w]ho, allows 

who, to watch whom?” [“quem, permite quem a assistir quem?”]. De acordo com ela, essa é a 

pergunta a fazer a fim de perceber a relação entre os focalizadores. Ela se refere aos modos nos 

quais os focalizadores podem funcionar entre si, dentro de um mesmo texto, mostrando ou não 

os elementos para determinados personagens. Porém, aqui, referindo-me especificamente ao 

texto dramático, as escolhas realizadas pela focalização são aquelas a nos permitirem, ou não, 

ver algo, ouvir alguém, conhecer um ponto de vista. Colocados naquele quarto onde Betty tem 

                                                 
70 As rubricas ou didascálias são um elemento crucial de percepção na escrita dramática. Tratam-se, em uma 

consideração deveras rápida e simplista, dos comentários feitos pelo autor do texto, e têm o objetivo de apresentar 

o ponto de vista do escritor, além de indicar a atenção maior à teatralidade do texto, como apontamentos de 

comportamento e disposição na cena. Elas fornecem indicações de cena aos atores e ao diretor, ao concretizar a 

peça escrita no teatro, assim como escreve Viviane Araújo Alves da Costa Pereira (2016), em artigo indicado na 

lista de referências. Ao analisar o texto dramático (e não a encenação dramática), percebo a importância das 

didascálias também para o leitor. Não podendo observar a encenação, o leitor tem um outro (não menos 

significativo) acesso à narrativa, através dessas inserções textuais. Ademais, como demonstro em outros 

momentos, as rubricas são indícios de pontos de vista, ou focalização, dentro do texto dramático. 
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algum tipo de distúrbio, não temos conhecimento do que se passa na cozinha da casa de Samuel 

Parris, onde provavelmente se encontrava Tituba. Chegando à história após o ritual de dança na 

floresta, nunca saberemos o ocorrido naquela noite. A história sendo-nos contada em inglês, 

por quem não entende as “Barbado’s words”, interdita o leitor de entender (ou mesmo de ter 

acesso) às palavras pronunciadas por Tituba.  

A não nomeação do idioma falado por ela mantém o distanciamento ainda maior. 

Quando falamos em focalização, “the point is to keep sight of the difference between the spoken 

and unspoken words of the characters” [“a questão é se manter atenta à diferença entre as 

palavras ditas e as não ditas pelas personagens”] (BAL, 2017, p. 141, tradução minha). Ao 

considerarmos um romance, as palavras não ditas em diálogos, pelas personagens, podem ser 

lidas pelo leitor, através da voz do narrador. Todavia, no caso da peça, temos acesso somente 

àquilo que a personagem efetivamente fala, e, portanto, a ausência é também extremamente 

significativa. Tituba é então convidada à cena somente através da acusação feita por Abigail. 

Inclusive as músicas cantadas por Tituba são do terreno do desconhecido, do mistério. 

Essa personagem carrega consigo o estranho, não compreendido pelas outras personagens e, 

por conta da focalização, tampouco por nós. Sua língua, seus costumes, sua cultura, tudo isso 

deixa de ser apreendido no universo diegético criado por Miller71. Ademais, há uma recorrência, 

indicando não ser a primeira vez das meninas dançando sob a liderança de Tituba, quase que 

sendo reincidentes na “culpa”: Tituba e as garotas. Pressionada agora, Abigail tende a 

direcionar o foco à Tituba: 

 

PARRIS, to Abigail: Then you were conjuring spirits last night. 

ABIGAIL, whispering: Not I, sir — Tituba and Ruth. 

PARRIS […]: Oh, Abigail, what proper payment for my charity! Now I am undone 

(MILLER, 2003, p. 15). 

 

[PARRIS (para Abigail) Então vocês estavam conjurando espíritos ontem à  noite. 

ABIGAIL (sussurra) Eu não, meu senhor... Tituba e Ruth. 

PARRIS [...] Ah, Abigail, que pagamento pela minha caridade! Agora estou arruinado 

(MILLER, 2009, p. 282)] 

 

O centro do sabá direcionado a Tituba oferece uma oportunidade de crítica e reflexão 

acerca da origem mesma da crença no ritual noturno, intrinsecamente ligada às acusações de 

bruxaria. Observe-se: há algum outro momento da vida social em Salem no qual Tituba, uma 

escrava negra vinda de Barbados, é papel central de algum acontecimento? As demais meninas 

                                                 
71 A escritora Maryse Condé traz Tituba como protagonista em seu romance intitulado Eu, Tituba, feiticeira… 

negra de Salem (1997), publicado primeiramente na França em 1986. Mais informações sobre a edição brasileira 

podem ser encontradas na lista de referências. 
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dançam sobre sua orientação, ritmadas por seus cantos. É o único momento no qual se torna 

figura principal. O sabá representa insurgência em vários aspectos, e um deles é esse: trata-se 

de uma ocasião na qual a escrava negra não está submetida às vontades do senhor branco. 

“Witches [...] undermine class hierarchy by claiming unearned power for themselves” [“Bruxas 

comprometem a hierarquia de classe ao reivindicar poder imerecido para si mesmas”] (HOWE, 

204, p. xii, tradução minha). Não é coincidência o número de executados ser consideravelmente 

maior dentre os camponeses, pessoas de baixa renda, indivíduos não relacionados ao poder e à 

detenção de renda. A perseguição às bruxas foi, afinal, “uma guerra de classes levada a cabo 

por outros meios. Não podemos deixar de ver, nesse contexto, uma conexão entre o medo da 

revolta e a insistência dos acusadores no sabá ou na sinagoga das bruxas, a famosa reunião 

noturna” (FEDERICI, 2017, p. 316). O medo do misterioso, do desconhecido, e do 

incontrolável que impera nas acusações, impera também na pressão sobre Tituba: 

 

HALE, grasping Abigail: Abigail, it may be your cousin is dying. Did you call the 

Devil last night? 

ABIGAIL: I never called him! Tituba, Tituba... 

PARRIS, blanched: She called the Devil? 

HALE: I should like to speak with Tituba. […] How did she call him? 

ABIGAIL: I know not — she spoke Barbados. 

HALE: Did you feel any strangeness when she called him? A sudden cold wind, 

perhaps? A trembling below the ground? 

ABIGAIL: I didn’t see no Devil! Shaking Betty: Betty, wake up. Betty! Betty! 

HALE: You cannot evade me, Abigail. Did your cousin drink any of the brew in that 

kettle? 

ABIGAIL: She never drank it! 

HALE: Did you drink it? 

ABIGAIL: No, sir! 

HALE: Did Tituba ask you to drink it? 

ABIGAIL: She tried, but I refused. 

HALE: Why are you concealing? Have you sold yourself to Lucifer? 

ABIGAIL: I never sold myself! I’m a good girl! I’m a proper girl! 

Mrs. Putnam enters with Tituba, and instantly Abigail points at Tituba. 

ABIGAIL: She made me do it! She made Betty do it! 

TITUBA, shocked and angry: Abby! 

ABIGAIL: She makes me drink blood! 

PARRIS: Blood! 

[…] 

TITUBA: […] chicken blood. I give she [sic] chicken blood! 

HALE: Woman, have you enlisted these children for the Devil? 

TITUBA: No, no, sir, I don’t truck with no Devil! 

HALE: Why can she not wake? Are you silencing this child? 

TITUBA: I love me Betty! (MILLER, 2003, p. 40-41). 

 

[HALE (agarra Abigail) Abigail, pode ser que sua prima esteja morrendo. Você 

invocou o Diabo na noite passada? 

ABIGAIL Não invoquei nada! Tituba, Tituba... 

PARRIS (branco) Ela invocou o Diabo? 

HALE Eu gostaria de falar com Tituba. [...] Como ela chamou o Diabo? 

ABIGAIL Eu não sei... ela falou língua de Barbados. 
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HALE Sentiu alguma coisa estranha quando ela chamou? Um frio de repente, talvez? 

Um tremor embaixo da terra? 

ABIGAIL Não vi Diabo nenhum! (sacode Betty) Betty, acorde. Betty! Betty! 

HALE Não pode escapar de mim, Abigail. Sua prima tomou a sopa que havia naquele 

cadeirão? 

ABIGAIL Não tomou nada! 

HALE Você tomou? 

ABIGAIL Não, senhor! 

HALE Tituba pediu para você tomar? 

ABIGAIL Ela tentou, mas eu disse não. 

HALE Por que está escondendo? Você vendeu sua alma para Lúcifer? 

ABIGAIL Eu não me vendi nada! Sou uma boa moça! Uma moça honesta! 

Ann Putnam entra com Tituba e imediatamente Abigail aponta para ela. 

ABIGAIL Foi ela que me forçou a fazer aquilo! Ela que forçou a Betty a fazer! 

TITUBA (chocada e zangada) Abby! 

ABIGAIL Ela me fez beber sangue! 

PARRIS Sangue! 

[...] 

TITUBA [...] Sangue de galinha eu di [sic] pra ela! 

HALE Mulher, você entregou estas crianças ao Diabo? 

TITUBA Não, não, senhor, não tem nada com Diabo nenhum! 

HALE Por que ela não consegue acordar? Você está calando esta criança? 

TITUBA Eu adoro a minha Betty! (MILLER, 2009, p. 303-304)] 

 

A partir de então, posso talvez presumir a leitora/leitor como conhecedora da 

personagem Abigail. Espera-se pela mentira, pela falsidade, pela artimanha. Não conseguindo 

arcar com as consequências, Abigail joga as acusações sobre um dos elos mais frágeis: a relação 

entre escrava e senhor. Há uma certa previsibilidade na construção de personagens, e ela pode 

ser construída pela combinação entre o quadro de referência e a determinação dada pelo texto. 

No caso da determinação: “[o]n the basis of bits of information, the character becomes more or 

less predictable. These data determine him or her, mostly so inconspicuously that the reader 

processes the information without giving it a thought” [“com base em um pouco de informação 

a personagem se torna mais ou menos previsível. Esses dados a determinam, na maioria das 

vezes tão imperceptivelmente que a leitora processa as informações sem se preocupar”] (BAL, 

2017, p. 108, tradução minha). Ao processarmos a informação de forma praticamente 

automática, criamos a nossa imagem de Abigail. Uma imagem desfavorável, diante da 

focalização. Na relação com o quadro de referência, lidamos com uma informação não presente 

no texto, uma seção da realidade ou do mundo exterior ― um background, como há de se 

esperar, patriarcal, porque neste mundo exterior. Entretanto, o artefato narrativo não terá 

somente sua interpretação baseada nesse quadro de referência, bem como há de formar os 

quadros de referência a se manterem no imaginário do leitor. O que devemos fazer, portanto, é 

observar como se formam, e localizar (assim como instigou Donna Haraway com a produção 

científica) a nossa posição e a nossa formação como leitores. 
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O leitor já pode perceber Abigail como uma pessoa mentirosa, e foi ela a denunciar 

Tituba. Ela deu os primeiros indícios das práticas “inadequadas” da última, além de acrescentar 

outras informações até então não mencionadas pelo tribunal inquisidor: 

 

HALE: You have sent your spirit out upon this child, have you not? Are you gathering 

souls for the Devil? 

ABIGAIL: She sends her spirit on me in church; she makes me laugh at prayer! 

PARRIS: She have [sic] often laughed at prayer! 

ABIGAIL: She comes to me every night to go and drink blood! 

TITUBA: You beg me to conjure! She beg me make a charm —  

ABIGAIL: Don’t lie! To Hale: She comes to me while I sleep; she’s always making 

me dream corruptions! 

TITUBA: Why you say that, Abby? 

ABIGAIL: Sometimes I wake and find myself standing in the open doorway and not 

a stitch on my body! I always hear her laughing in my sleep. I hear her singing her 

Barbados songs and tempting me with — 

TITUBA: Mister Reverend, I never — 

HALE: You must certainly do, and you will free her from it now! When did you 

compact with the Devil? 

TITUBA: I don’t compact with no Devil! 

PARRIS: You will confess yourself or I will take you out and whip you to your death, 

Tituba! 

PUTNAM: This woman must be hanged! She must be taken and hanged! (MILLER, 

2003, p. 41-42, grifo do autor). 

 

[HALE Você enviou o seu espírito sobre esta criança, não enviou? Está recolhendo 

almas para o Diabo? 

ABIGAIL Ela mandou o espírito dela para cima de mim na Igreja. Ela me faz dar 

risada na oração! 

PARRIS Muitas vezes ela ri durante a oração! 

ABIGAIL Ela me chama toda noite para beber sangue! 

TITUBA Você implorou pra eu conjurar! Ela implorou que eu faz feitiço... 

ABIGAIL Não minta! (para Hale) Ela vem para mim quando eu estou dormindo. 

Sempre me faz sonhar sujeira! 

TITUBA Por que fala isso, Abby? 

ABIGAIL Às vezes eu acordo e me vejo parada na frente da porta sem roupa nenhuma 

no corpo! Eu sempre escuto ela dar risada quando estou dormindo. Ouço ela cantar 

músicas de Barbados para me tentar com... 

TITUBA Seu reverendo, nunca que eu... 

PARRIS (decidido agora) Tituba, quero que você acorde esta criança. 

TITUBA Não tenho poder nenhum com essa criança, não, senhor. 

HALE Com toda certeza tem, sim, e vai libertar essa criança agora mesmo! Quando 

você fez o pacto com o Diabo? 

TITUBA Não fiz pacto com Diabo nenhum! 

PARRIS Vai confessar senão eu levo você para fora e te mato no chicote, Tituba! 

PUTNAM Essa mulher tem de ser enforcada! Tem de ser levada e enforcada! 

(MILLER, 2009, p. 304-305)] 

 

Tituba teria alguma alternativa? Eles a interrogam, mas sequer deixam-na falar ou 

terminar suas frases. Diante da negação de qualquer contato com o demônio, ela segue sendo 

pressionada. Sua voz é diminuída. Em comparação com Abigail, a garota branca e sobrinha de 

Samuel Parris, sua palavra perde força e sentido. Esses momentos de encontro entre as falas de 

Tituba e Abigail todavia, cria-se uma situação inusitada. A focalização do enredo segue 
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construindo Abigail como essa pessoa dissimulada, mentirosa, ardilosa. Então, fica a dúvida: 

está ela falando a verdade, ou mente a respeito de Tituba? Aí se insere a pequena menção de 

Samuel Parris, em um momento prévio: ele também viu Tituba no centro da dança do sabá, 

com os braços sobre o fogo. Essa fala de um homem branco, autoridade na vila, parece validar 

a informação acerca da posição central de Tituba no ritual. Assim como valida a informação 

acerca da risada no momento da oração. Há um embate de veracidade e falsidade entre as duas 

falas, e cabe à leitora a decisão. Cabe à leitora: mas as pistas visíveis estão no texto, enquanto 

as mais sutis estão na focalização. E nessas últimas reside parte considerável do teor ideológico 

da produção narrativa. 

Abigail poderia estar mentindo a respeito de algumas coisas: as risadas no momento da 

oração, as visitas noturnas de Tituba ao seu quarto; mas não quanto ao papel de Tituba no sabá. 

Ainda assim, em ambas reside alguma culpa: Tituba parece ter preparado o encantamento, mas 

quem o solicitou foi a própria Abigail. Dessa forma, independentemente do que se desenrole ao 

longo do texto, às duas parece atribuir-se alguma responsabilidade. Afinal, elas realmente 

estavam praticando algum tipo de ritual e iniciaram alguma “desordem”, envolvendo agora toda 

a comunidade. Enquanto isso, os homens, autoridades, responsáveis pelo vilarejo e pelas 

famílias, assistem ao caos provocado, veja bem, inteiramente por essas figuras femininas 

nocivas, e procurando pela presença do demônio. 

Frente à ameaça da forca, Tituba cede: 

 

TITUBA, terrified, falls to her knees: No, no, don’t hang Tituba! I tell him I don’t 

desire to work for him, sir. 

PARRIS: The Devil? 

HALE: Then you saw him! Tituba weeps. Now Tituba, I know that when we bind 

ourselves to Hell it is very hard to break with it. We are going to help you tear yourself 

free — 

TITUBA, frightened by the coming process: Mister Reverend, I do believe somebody 

else be witchin’ these children. 

HALE: Who? 

TITUBA: I don’t know, sir, but the Devil got him numerous witches. 

HALE: Does he! It is a clue. Tituba, look into my eyes. Come, look into me. She 

raises her eyes to his fearfully. You would be a good Christian woman, would you 

not, Tituba? 

TITUBA: Aye, sir, a good Christian woman. 

HALE: And you love these little children? 

TITUBA: Oh, yes, sir, I don’t desire to hurt little children. 

HALE: And you love God, Tituba? 

TITUBA: I love God with all my bein’. 

HALE: Now, in God’s holy name — 

TITUBA: Bless Him. She is rocking on her knees, sobbing in terror. 

HALE: And to His glory — 

TITUBA: Eternal glory. Bless Him — bless God... 

HALE: Open yourself, Tituba — open yourself and let God’s holy light shine on you. 

TITUBA: Oh, bless the Lord (MILLER, 2003, p. 42-43). 
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[TITUBA (apavorada, cai de joelhos) Não, não, não enforca a Tituba! Eu digo para 

ele que não quero trabalhar para ele, reverendo. 

PARRIS O Diabo? 

HALE Então você viu o diabo! (Tituba chora) Agora, Tituba, eu sei que quando a 

gente se liga com o Inferno é muito difícil romper com ele. Nós vamos ajudar você a 

se libertar... 

TITUBA (assustada pelo possível processo) Reverendo, eu acho mesmo que tem 

alguém enfeitiçando essas criança. 

HALE Quem? 

TITUBA Eu não sei não, senhor, mas o Diabo tem muitas bruxa. 

HALE Tem mesmo! (é uma pista) Tituba, olhe nos meus olhos. Venha e olhe dentro 

de mim. (ela levanta os olhos para ele, cheia de temor) Você podia ser uma boa cristã, 

não podia, Tituba? 

TITUBA É, sim, senhor, uma boa cristã. 

HALE E você ama essas criancinhas? 

TITUBA Ah, sim, senhor, não quero machucar criancinha. 

HALE E você ama a Deus, Tituba? 

TITUBA Amo Deus de todo coração. 

HALE Agora, em nome de Deus sagrado... 

TITUBA Bendito seja. Bendito seja. (balança ajoelhada, soluçando de terror) 

HALE E para Sua glória... 

TITUBA Glória eterna. Bendito seja... Deus bendito... 

HALE Abra o coração, Tituba... abra e deixe a luz sagrada de Deus brilhar em você. 

TITUBA Ah, bendito o Senhor (MILLER, 2009, p. 305)] 

 

O que acaba ficando em consideração não é a verdade de Abigail acerca de Tituba, mas 

o fato de que a verdade sobre Tituba estar praticando algum tipo de bruxaria implica que ela, 

Abigail, também está praticando bruxaria. Essa idiossincrasia não é levantada no texto; 

contudo, fica-nos essa informação: elas estavam participando do que parece ser um sabá. Tituba 

praticara bruxaria. As garotas fazem parte de algum ritual e, portanto, tornam-se, na narrativa, 

bruxas, culpadas. Ainda assim, são elas a acusarem os demais. 

Nesse excerto se inicia uma tendência repetida em outras falas de personagens mulheres 

na peça. Nos trechos anteriores, Tituba, mesmo quando questionada, quase não responde às 

perguntas devidamente, sendo interrompida por outros. Aqui, ela tem uma maior abertura de 

fala. Entretanto, a maioria de suas falas são como ecos das de Mr. Hale. John Hale é um 

especialista na busca de bruxas, já esteve em outros casos semelhantes e, por isso, chega à vila 

e à casa de Parris para auxiliar no caso. Nesse momento, é possível notar Tituba respondendo 

a ele quase em uma repetição cega, falando o que se espera ouvir dela.  

Ainda assim, logo no início, toma-se quatro turnos de fala, antes de Tituba efetivamente 

começar a responder. As falas dos demais, homens, precisam se sobrepor. E aí identifiquei uma 

daquelas inquietações quando do meu primeiro contato com a narrativa: a angústia ao não 

conseguir ouvi-las falar, a angústia da voz que não lhes é dada. Eu sei, mulheres não precisam 

esperar ninguém lhes dar a fala. Todavia, neste caso, no sistema narrativo, a focalização precisa 

lhes dar espaço: 
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HALE: When the Devil comes to you does he ever come — with another person? She 

stares up into his face. Perhaps another person in this village? Someone you know. 

PARRIS: Who came with him? 

PUTNAM: Sarah Good? Did you ever see Sarah Good with him? Or Osburn? 

PARRIS: Was it man or woman came with him? 

TITUBA: Man or woman. Was — was woman. 

PARRIS: What woman? A woman, you said. What woman? […] You could see him, 

why could you not see her? 

TITUBA: Well, they was always talking; they was always runnin’ round and carryin’ 

on — 

PARRIS: You mean out of Salem? Salem witches? 

TITUBA: I believe so, yes, sir. 

Now Hale takes her hand. She is surprised. 

HALE: Tituba. You must have no fear to tell us who they are, do you understand? We 

will protect you. The Devil can never overcome a minister. You know that, do you 

not? 

TITUBA — she kisses Hale’s hand: Aye, sir, oh, I do. 

HALE: You have confessed yourself to witchcraft, and that speaks a wish to come to 

Heaven’s side. And we will bless you, Tituba. […] with rising exaltation: You are 

God’s instrument put in our hands to discover the Devil’s agents among us. You are 

selected, Tituba, you are chosen to help us cleanse our village. So speak utterly, 

Tituba, turn your back on him and face God — face God, Tituba, and God will protect 

you. 

TITUBA, joining with him: Oh, God, protect Tituba! (MILLER, 2003, p. 43-44). 

 

[HALE Quando o Diabo vem para você, ele alguma vez vem... com outra pessoa? (ela 

olha para o rosto dele) Talvez outra pessoa da cidade? Alguém que você conhece. 

PARRIS Quem veio com ele? 

PUTNAM Sarah Good? Já viu alguma vez Sarah Good com ele? Ou Osburn? 

PARRIS Era homem ou mulher que vinha com ele? 

TITUBA Homem ou mulher. Era... era mulher. 

PARRIS Qual mulher? Uma mulher, você disse. Qual mulher? [...] Você conseguia 

ver o Diabo, por que não conseguiria ver a mulher? 

TITUBA Bom, elas estavam sempre falando. Estavam sempre correndo e indo... 

PARRIS De Salém você diz? Bruxas de Salém? 

TITUBA Acho que sim, senhor. 

Hale pega a mão dela. Ela se surpreende. 

HALE Tituba. Você não deve ter medo de nos dizer quem eram, entende? Nós vamos 

proteger você. O Diabo não pode vencer um ministro. Você sabe disso, não sabe? 

TITUBA (beija a mão de Hale) Sim, senhor, ah, eu sei, sim. 

HALE Você confessou que fez bruxaria, e isso mostra um desejo de vir para o lado 

do Céu. E nós abençoamos você, Tituba (MILLER, 2009, p. 305-306)] 

 

É visível a repetição e o eco na voz de Tituba, como se ela fosse instigada e pressionada 

a responder dessa forma. Mesmo que uma mulher escrava não tivesse espaço de voz no 

determinado contexto, o texto não é histórico, como o próprio Miller diz, não como a narrativa 

da História a denominaria. Colocar Tituba apenas nessa situação confere-lhe um lugar submisso 

nos estratos social e cultural. Repetindo somente as falas do outro, ela não tem expressão 

própria, necessita que alguém fale por ela. Independentemente da situação frágil na qual se 

encontram os escravos em tal contexto, sabemos que esse não é o caso. Basta averiguarmos um 

pouco da cultura, se for o caso, dos escravos levados de Barbados até os Estados Unidos da 
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América. Ela possuía expressão própria. Uma identidade, uma individualidade, negadas à 

personagem nessa estrutura narrativa. Fica-nos apenas a imagem simplista, da “submissa 

escrava negra” vinda de Barbados, praticante de vodu. 

As indicações de cuidado de Mr. Hale mostram como alguém precisa conceder o espaço 

e a situação possível para a fala de Tituba ― conferem também a ele um status de bondade, 

tirando-lhe a carga negativa de um caçador de bruxas. O único momento do texto no qual um 

branco foi atencioso com ela, vide-se por sua surpresa ao perceber Hale pegando sua mão, e na 

resposta ao beijá-la. Logo em seguida, ele a trata gentilmente. Assim Tituba parece acolhida 

para finalmente falar. Um homem branco precisa validar seu espaço: 

 

HALE, kindly: Who came to you with the Devil? Two? Three? Four? How many? 

Tituba pants and begins rocking back and forth again, staring ahead. 

TITUBA: There was four. There was four. 

PARRIS, pressing on her: Who? Who? Their names, their names! (MILLER, 2003, 

p. 44). 

[HALE (bondoso) Quem veio a você com o Diabo? Dois? Três? Quatro? Quantos? 

Tituba ofega e começa de novo a balançar para a frente e para trás, olhando em 

frente. 

TITUBA Tinha quatro. Tinha quatro. 

PARRIS (pressiona) Quem? Quem? Os nomes, os nomes! (MILLER, 2009, p. 306)] 

 

Ademais, não apenas Tituba perde sua individualidade, como é ela a próxima a trazer 

outros nomes de potenciais bruxas para as acusações. Primeiro, ela revela a vontade do demônio 

de que ela matasse Samuel Parris. Vontade à qual ela se nega a realizar: 

 

But he say, “You work for me, Tituba, and I make you free! I give you pretty dress to 

wear, and put you way high up in the air, and you gone fly back to Barbados!” […] 

And then he come one stormy night to me, and he say, “Look! I have white people 

belong to me.” And I look—and there was Goody Good. 

PARRIS: Sarah Good! 

TITUBA, rocking and weeping: Aye, sir, and Goody Osburn. 

MRS. PUTNAM: I knew it! Goody Osburn were midwife to me three times. I begged 

you, Thomas, did I not? I begged him no to call Osburn because I feared her. My 

babies always shriveled in her hands! (MILLER, 2003, p. 44).  

 

[Mas ele diz: “Você trabalha para mim, Tituba, e eu te dou a liberdade! Dou vestido 

bonito pra você usar e ponho você lá no alto no ar e você voa de volta pra Barbados!” 

[...] E então ele vem uma noite de tempestade pra mim e ele fala: “Olhe! Eu tenho 

gente branca que é minha”. E eu olho e lá está a irmã Good. 

PUTNAM Sarah Good! 

TITUBA (balança o corpo e chora) É, sim, senhor, e a irmã Osburn. 

ANN PUTNAM Eu sabia! A irmã Osburn foi minha parteira três vezes. Eu implorei 

para você, Thomas, não implorei? Implorei para ele não chamar a Osburn porque eu 

tinha medo dela. Meus bebês sempre definharam nas mãos dela! (MILLER, 2009, p. 

307)] 
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A centralidade daqueles (sobre)viventes à margem da estrutura social na realização do 

sabá junta-se a um elemento presente neste outro excerto. O diabo, Tituba informa, oferece-lhe 

vestidos bonitos para usar, assim como a liberdade. Vestidos aos quais ela não teria acesso de 

outra maneira. Isso revela a exclusão social e de classe contida nas acusações às bruxas. A 

moeda de troca para o diabo se torna baixa, um simples vestido. Um vestido, porém, a 

demonstrar um status nos quais estavam inseridas tais personagens. As vestimentas dos 

escravos mostravam também sua posição social inferior. Permitir o acesso a um vestido bonito 

não é só melhorar a vestimenta; é permitir acesso ao privilégio disponível apenas àqueles em 

classes sociais superiores. É, portanto, subversivo. Assim como o é a oferta de liberdade, 

acompanhada pelo retorno ao país de nascimento, onde se encontram seus pares. Diante da 

relação entre senhor e escravo, há o receio do branco escravizador perante a liberdade do 

escravizado. Isso altera a dinâmica de poder, tirando-o do senhor, possibilitando uma posição 

diferenciada ao escravo. Ademais, o distanciamento de seus pares, a separação da cultura, da 

língua, o deslocamento excludente do escravo se caracteriza pela locomoção forçada por parte 

do comércio de escravização. Portanto, o retorno ao país de nascimento implica outra 

insubmissão. 

Essas características são reveladoras da relação entre a caça às bruxas e o 

estabelecimento da economia capitalista. Como lembra Silvia Federici (2017, p. 318): 

 

A revolta de classe, somada à transgressão sexual, era um elemento central nas 

descrições do sabá, retratado como uma monstruosa orgia sexual e como uma reunião 

política subversiva, que culminava com a descrição dos crimes que os participantes 

haviam cometido e com o diabo dando instruções às bruxas para se rebelarem contra 

seus senhores. Também é significativo […] o fato de que, na visão dos acusadores, o 

diabo representava uma promessa de amor, poder e riquezas pelas quais uma pessoa 

estava disposta a vender sua alma, ou seja, infringir todas as leis naturais e sociais 

(FEDERICI, 2017, p. 318). 

 

Não há sequer uma chance de que algo no enredo indique qualquer interpretação nesse 

sentido. Tudo isso parece passar despercebido no texto de Miller, com o apagamento da 

individualidade de Tituba. Além disso, um dos raros momentos nos quais ela detém a fala para 

si no texto dramático é ao acusar outras. Do contrário, sua voz não aparece. São significativos 

os nomes citados por Tituba. Eles são repetidos por ela após a sua menção pelos homens à sua 

volta. Ainda assim, é uma escolha, uma manipulação narrativa. Sarah Good e Sarah Osburn 

foram as outras duas, dentre as três primeiras acusadas de bruxaria, de acordo com os registros 

históricos, no vilarejo de Salem, em 1692: 
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The warrant for Sarah Good marked the legal beginning of the Salem witch trials. She, 

Sarah Osburn, and Tituba were the first three women in Salem accused of witchcraft. 

In many respects, Good and Osburn were the usual suspects, as witchcraft trials went. 

Good was a beggar. She was married with children, but did not conform to standard 

religious practice, missing church regularly because she had no suitable clothes. She 

was on the margin and disreputable; with her these infamous trials began.  

 

[O mandado para Sarah Good marcou legalmente o início dos julgamentos das bruxas 

de Salem. Ela, Sarah Osburn e Tituba foram as três primeiras mulheres acusadas de 

bruxaria em Salem. Em muitos aspectos, Good e Osburn era as suspeitas usuais 

conforme os julgamentos se desenvolveram. Good era uma mendiga. Ela era casada e 

tinha filhos, mas não se conformava com a prática religiosa padrão, perdendo a missa 

com frequência porque não possuía roupas adequadas. Ela vivia à margem e tinha má 

reputação; com ela os famigerados julgamentos iniciaram] 

 

(HOWE, 2014, p. 128, tradução minha). 

 

São nomes perpetuados no imaginário, principalmente norte-americano, e aí se encontra 

a pertinência do quadro de referência. Tituba, a mulher escravizada negra vinda de Barbados, 

entra na narrativa e ganha fala apenas para assumir seu pacto com o demônio e denunciar outras 

duas mulheres, efetivamente aprisionadas pelo dito crime. Por que esses nomes são colocados 

na boca de Tituba? O que isso faz dela? 

Algumas alternativas podem pairar na mente da leitora. Ou Tituba não é bruxa, e admite 

tal “crime” para escapar à forca. Além de denunciar as outras duas pelo mesmo motivo, ao ser 

pressionada. Ou Tituba é bruxa e, do mesmo modo, resolveu assumir a culpa, para pagar por 

seu “crime” sem ser chicoteada ou enforcada. E, no processo, acabou fornecendo nome de 

outras possíveis bruxas. A fim de pensar as confissões, recorro às palavras consideradas 

também no período da caça. 

O Malleus Maleficarum, ou o Martelo das bruxas, escrito em 1487 pelos inquisidores 

Heinrich Kramer e James Sprenger, foi utilizado por três séculos como o documento orientador 

para a procura, investigação e punição das bruxas. É “indubitavelmente a mais demente, a mais 

misógina” obra “jamais proposta a qualquer leitor” (HANCIAU, 2004, p. 91). Somente antes 

do fim do século XV ele foi reeditado nove vezes, e outras seis antes de 1520. Venderam-se 

mais de trinta mil exemplares em toda a Europa, até a extinção das fogueiras (HANCIAU, 2004, 

p. 99). Em suas instruções, lemos: 

 

[Às bruxas] pode-se prometer-lhe a vida sob as condições seguintes: que seja 

condenada à prisão perpétua, a pão e água, desde que forneça prova que leve à 

condenação de outras bruxas. E não se lhe dirá, ao prometer-se-lhe a vida, que será 

aprisionada dessa forma; que se deixe a acusada imaginar que alguma outra pena, 

como o exílio, lhe será imposta como castigo [...] Outros pensam que, depois de ter 

sido condenada à prisão perpétua, a promessa de poupar-lhe a vida deverá ser mantida 

por algum tempo, mas que depois seja queimada (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 

444-445). 
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Qualquer das alternativas torna Tituba, de alguma forma, um caráter corrompido na 

trama. Ou ela está mentindo, ou ela está falando a verdade e, diferente de outros, “personagens 

honrados” (como John Proctor), cede à pressão e fornece nomes de outras pessoas. Nenhuma 

das possibilidades oferece-nos a chance de conhecer as intenções de Tituba. Seus pensamentos. 

Suas ações. Não, Christopher Bigsby, não vejo os marginalizados podendo falar na trama de 

Arthur Miller. As bruxas são a personificação da margem, desde sua menção no texto bíblico, 

que fundamentou muitas das perspectivas dos inquisidores e magistrados, incluindo o Malleus 

Maleficarum. Sem embargo, sua voz não prevalece na narrativa de Miller. Em questões 

práticas, como estou falando de uma peça teatral, pude contabilizar de forma objetiva a 

quantidade de falas divididas entre personagens homens e personagens mulheres ao longo do 

texto. É perceptível que as falas dos homens são maiores e mais eloquentes, além de serem em 

maior quantidade; ainda assim, não deixei de ficar surpresa com o número total. Há 1149 falas 

de personagens homens, para somente 508 falas das personagens mulheres! No terceiro ato, por 

exemplo, o total de falas deles é mais do que o triplo delas. A bruxa, a maior vítima do período 

retratado, não tem lugar no enredo. Ali, é também o outro, como o é desde o texto bíblico: 

 

The witch appears first, in biblical terms, as the Other, as that which is not doctrinaire. 

Witchcraft is less a set of defined practices than a representation of the oppositional, 

as the intentional thwarting of the machinery of power, whether that power lies with 

the church, with the king, or with the dominant cultural group.  

 

[A bruxa aparece primeiro, em termos bíblico, como o Outro, pois aquela bruxa não 

é doutrinária. Bruxaria é menos um conjunto de práticas definidas do que uma 

representação da oposição, a objeção intencional da máquina do poder, independente 

se o poder está com a Igreja, com o rei, ou com o grupo cultural dominante]  

 

(HOWE, 2014, p. xii, tradução minha). 

 

Gostaria aqui de inverter um pouco esse lugar, colocar a atenção sobre Tituba, como 

sujeito, não objeto. Porquanto a conhecemos bruxa apenas pela visão desse outro branco, 

estranho a ela. Não obstante, as considerações a seu respeito não se encerram aí. Nas didascálias 

encontramos um comentário, no primeiro ato: 

 

I have no doubt that people were communing with, and even worshiping, the Devil in 

Salem, and if the whole truth could be known in this case, as it is in others, we should 

discover a regular and conventionalized propitiation of the dark spirit. One certain 

evidence of this is the confession of Tituba, the slave of Reverend Parris, and another 

is the behavior of the children who were known to have indulged in sorceries with her 

(MILLER, 2003, p. 33, grifo do autor). 
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[Não tenho dúvida de que as pessoas estavam comungando com ele e até mesmo 

adorando o Diabo em Salém, e se toda a verdade pudesse ser conhecida neste caso, 

como o é em outros, descobriríamos uma expiação regular e convencionalizada do 

espírito das trevas. Uma prova certa disso é a confissão de Tituba, a escrava do 

reverendo Parris, e outra é o comportamento das crianças que se sabia terem praticado 

bruxarias com ela (MILLER, 2009, p. 297)] 

 

A culpa de Tituba foi prescrita, bem como o foi a culpa das garotas a acompanhá-la. 

Esse comentário do autor nas rubricas se refere a uma confissão de Tituba contida nos registros 

históricos acerca do caso em Salem72. Ele desconsidera todas as condições nas quais foram 

conseguidas esses tipos de confissões. Trago as palavras de Nubia Hanciau (2004, p. 64), acerca 

desse modus operandi: 

 

[...] o interrogatório se iniciava sem tortura física, mas quando não provocava a 

confissão desejada, apelava-se ao suplício. Se a acusada confessasse, era preciso fazê-

la reafirmar sua confissão em vinte e quatro horas, em lugar diferente. Mas, se voltasse 

atrás, era novamente submetida ao martírio. 

 

Não bastasse a liberação e legitimação da tortura como meio válido para se obter 

qualquer informação, os investigadores, homens, poderiam ousar dos meios que lhes prouvesse. 

O texto do Malleus deixa espaço à interpretação individual, revelando o descaso, a 

desumanidade e a crueldade com as quais estavam autorizados a agir com as acusadas, ou, 

melhor, chamo-as pelo termo adequado, vítimas. Entre as sessões de tortura, 

 

[d]urante o intervalo, antes da sessão de tortura seguinte, o próprio juiz ou outros 

homens honestos deverão tentar persuadi-la, por todos os meios que estiverem ao seu 

alcance, para que confesse a verdade [...] dando-lhe, se parecer conveniente, a 

promessa de que sua vida será poupada (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 446, grifo 

meu). 

 

Após todas essas afirmações, é atroz percebê-los dizendo que não é do conhecimento 

deles “que alguma pessoa inocente já tenha sido punida por mera suspeita de bruxaria: Deus 

nunca há de permitir que isso aconteça” (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 286). Havia 

qualquer possibilidade de sair inocentada em interrogatórios desses? De acordo com Katherine 

Howe (2014, p. 132, tradução minha), o caso de Tituba é deveras específico: 

 

The trials took a unique turn [...] in the examination and subsequent confession of 

Tituba. In this first examination, Tituba, like the other women, denied being a witch 

but then almost immediately confessed, blaming Good and Osburn for making her do 

                                                 
72 O mandado para apreensão de Tituba, a examinação executada e suas alegadas confissões ou depoimentos 

podem ser encontrados entre as páginas 130 e 139 do The Penguin Book of Witches (2014), editado por Katherine 

Howe (sem versão traduzida para o português até o momento da escrita desta tese). 
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it. She described the other witches who are part of the conspiracy, but did not name 

them save for Good and Osburn. The Devil who made her do it is described as a man 

in a tall hat with white hair and black clothes. More than one historian has pointed out 

that this description could apply quite well to her owner (and possible tormentor), 

Samuel Parris. 

 

[Os julgamentos tomaram um caminho único na examinação e subsequente confissão 

de Tituba. Na primeira vez, Tituba, como as outras mulheres, negou ser uma bruxa, 

mas, então, quase imediatamente confessou, culpando Good e Osburn por forçarem-

na a fazê-lo. Ela descreveu as outras bruxas que eram parte da conspiração, mas não 

as nomeou, com exceção de Good e Osburn. O demônio que a havia forçado ser uma 

bruxa é descrito como um homem com um chapéu alto, cabelo branco e roupas pretas. 

Mais de um historiador destacou que essa descrição poderia se aplicar diretamente 

para o seu dono (e possível algoz), Samuel Parris] 

 

Afirmar o vínculo de Tituba como evidência nessa confissão é, no mínimo, ingênuo, e 

ao propor uma representação e criar uma imagem, eu diria irresponsável de alguma maneira. 

Ao contrário do que Miller e a opinião popular acreditam, não há qualquer evidência de que 

Tituba e as garotas Parris estiveram envolvidas em qualquer forma de magia73 (BAKER, 2015, 

p. 15). Miller em nenhum momento diz crer na efetividade de rituais e nem nada semelhante a 

isso, mas, ao usar as palavras dela, possivelmente conseguidas por métodos coercitivos, como 

indício da culpabilidade, ele coaduna com as acusações, e revela o teor ideológico da 

focalização na narrativa. Esquece, assim como muitas considerações históricas, de levar em 

conta características e detalhes que podem iluminar nossa compreensão acerca das palavras de 

Tituba: 

 

If the expansion of the Salem witch trials was ignited by Tituba’s confession, then we 

must ask her reason for confessing and condemning these other women. It is tempting 

to say that Tituba confessed to save herself, but when she did, she did not know that 

she would be spared because of it. Usually in an early modern witch trial, if one 

confessed it would only hurry one to the gallows [...]. It has been argued that Parris 

beat Tituba’s confession out of her; the descriptions of her body, when it was 

examined looking for her witch’s teat, also include evidence of bruising. We may 

never fully understand why she confessed. She was a slave and a woman in a rigidly 

hierarchical society. Her questioning was leading at best and aggressive at worst. 

Tituba confessed for the same reason that people confess to crimes they did not 

commit today ― because she had been hounded into it by people in a position of 

power.  

 

[Se a expansão dos julgamentos de Salem foi provocada pela confissão de Tituba, 

então devemos nos perguntar a razão dela para confessar e condenar aquelas outras 

mulheres. É tentador falar que Tituba confessou para salvar a si mesma, mas quando 

o fez, ela não sabia que seria poupada por isso. Normalmente, nos primeiros 

julgamentos modernos de bruxaria, se alguém confessasse, a confissão apenas 

acelerava sua chegada à forca [...] Alguns alegaram que Parris arrancou a confissão 

de Tituba com violência; as descrições de seu corpo, quando examinado à busca da 

marca da bruxa, incluíam evidências de hematomas. Podemos nunca entender 

completamente o porquê de ela ter confessado. Ela era uma escrava e uma mulher em 

                                                 
73 Emerson W. Baker (2015) utiliza a expressão “white magic” [magia branca]. Em razão de sua conotação racista, 

a exclui deliberadamente, ainda que tenha escolhido manter o dado histórico importante para a ocasião. 
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uma sociedade hierárquica rígida. Seu interrogatório foi induzido na melhor das 

hipóteses e agressivo na pior. Tituba confessou pela mesma razão que pessoas 

confessam por crimes que não cometeram hoje em dia – porque ela havia sido 

perseguida por pessoas em posições de poder] 

 

(HOWE, 2014, p. 140, tradução minha). 

 

Apesar de não conhecer suas motivações, há um ponto bastante pertinente nas 

confissões de Tituba que foram, de alguma forma, entremeados às suas falas proferidas na 

narrativa de Arthur Miller. “Her statements were all the more believable because she described 

a textbook example of witchcraft: making a covenant with Satan, flying on a broomstick, 

attending witches’ assemblies, and using witches’ familiars. All had been described in detail by 

English authorities” [“Suas declarações eram ainda mais verossímeis porque ela descreveu um 

exemplo clássico de bruxaria: fazer um pacto com Satã, voar em uma vassoura, participar de 

reuniões de bruxas e usar os familiares de bruxas. Todos haviam sido descritos em detalhe por 

autoridades inglesas”] (BAKER, 2015, p. 20, tradução minha). Desde que partimos sempre do 

texto, vale a pena dar atenção a esses elementos discursivos: 

 

What we can understand is how she confessed, which may tell us something about 

why. Tituba’s confession displays a deep knowledge of English witchcraft: the 

covenanting with the Devil, the spirit familiars in the forms of animals, riding on a 

stick to the Sabbath, and sending out a spirit to do harm (often against children) are 

wholly consistent with English thinking about witchcraft. These details are perfectly 

consistent with English witchcraft manuals ― too consistent. For someone who could 

not read (Tituba made her mark rather than sign her name) this kind of knowledge 

could only have come from someone else. Such details about witchcraft were 

scholastic, rather than common folk knowledge. These details coming from the mouth 

of an illiterate slave from Barbados strongly suggests coercion both in the act of the 

confession, as well as instruction in what specifically to say.  

 

[O que nós podemos entender é como ela confessou, o que pode nos contar um pouco 

do porquê. A confissão de Tituba exibe conhecimento profundo da bruxaria inglesa: 

o pacto com o Diabo, os familiares espíritos na forma de animais, cavalgar um bastão 

para o Sabá e mandar um espírito para prejudicar (normalmente crianças), são 

inteiramente consistentes com os manuais ingleses de bruxaria – absurdamente 

consistentes. Para alguém que não podia ler (Tituba deixou sua digital em vez de 

assinar seu nome), esse tipo de conhecimento só poderia ter vindo de outra pessoa. 

Tais detalhes sobre bruxaria eram escolásticos, e não conhecimento popular. Ao virem 

da boca de uma escrava não alfabetizada de Barbados, sugerem vigorosamente tanto 

coerção no ato da confissão como instrução para o que dizer especificamente] 

 

(HOWE, 2014, p. 140-141, grifo meu, tradução minha). 

 

Os elementos presentes na perquirição frente à Tituba, tão consistentes com aqueles 

encontrados na bruxaria britânica, foram talvez os maiores responsáveis por sua rápida 

condenação. Também pela dita “veracidade” dos fatos com relação às demais bruxas 

denunciadas. Contudo, essa semelhança, tal qual Katherine Howe discorre, não é fortuita. 
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Segundo Carlo Ginzburg (2012, p. 21), “uma longa tradição que remonta às polêmicas 

iluministas contra os processos de feitiçaria e ainda está bem viva, identificou nas confissões 

das bruxas a projeção das superstições e obsessões dos juízes, extraídas dos acusados por meio 

de tortura e pressões psicológicas”. Palavras na boca de Tituba não eram, claramente, suas. 

As garotas participantes da dança noturna em Salem também se tornam culpadas, 

praticantes de bruxaria ou, no mínimo, simpatizantes da causa. Isso é feito não apenas através 

do excerto prévio da peça, como pelo restante da estrutura narrativa. Abigail Williams, umas 

das personagens principais da história, aparece-nos de pior caráter, muitas vezes, do que os 

homens pertencentes às autoridades a executarem as sentenças contra as acusadas: esses não 

têm consciência da falsidade das acusações, acreditam plenamente na influência do diabo. 

Abigail, por outro lado, é dissimulada, sabe que mente e o faz conscientemente. Não só fez 

parte do ritual de bruxaria, como, para livrar-se da culpa, levou outras à prisão e execução. Ela 

faz jus à imagem da bruxa (e das mulheres, pois todos eram potenciais bruxas) conceitualizada 

por Kramer e Sprenger, que “estão entre os primeiros a apontar o caráter frágil, o sentido moral 

deficiente e a lascívia natural do conjunto das filhas de Eva, aspectos que as levavam [sic] a 

sucumbir mais facilmente do que os homens às artimanhas do demônio” (HANCIAU, 2004, p. 

50). 

Há uma dinâmica oferecida diante da fala tomada por Tituba. Trata-se de um dos poucos 

momentos nos quais pode expressar algo e tem sua voz, de alguma maneira, ouvida. E ela surge 

através da acusação. Abigail (da mesma forma que Betty) percebe essa oportunidade, e assim 

começa acusar outros nomes do vilarejo. Essa percepção por parte de Abigail é inclusive 

indicada pela didascália, segundo a qual ela parece “inspirada”: 

 

HALE: Take courage, you must give us all their names. […] the Devil is out and 

preying on her [Betty] like a beast upon the flesh of the pure lamb. God will bless you 

for your help. 

Abigail rises, staring as though inspired, and cries out. 

ABIGAIL: I want to open myself! They turn to her, startled. She is enraptured, as 

though in a pearly light. I want the light of God, I want the sweet love of Jesus! I 

danced for the Devil; I saw him; I wrote in his book; I go back to Jesus; I kiss His 

hand. I saw Sarah Good with the Devil! I saw Goody Osburn with the Devil! I saw 

Bridget Bishop with the Devil! 

As she is speaking, Betty is rising from the bed, a fever in her eyes, and picks up the 

chant. 

BETTY, staring too: I saw George Jacobs with the Devil! I saw Goody Howe with 

the Devil (MILLER, 2003, p. 45). 

 

[HALE Tenha coragem, você tem de nos dar todos os nomes. [...] O Diabo está solto 

e consumindo a criança como uma fera consome a carne do mais puro cordeiro. Deus 

vai te abençoar pela sua ajuda. 

Abigail se levanta, parecendo inspirada, e grita. 
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ABIGAIL Eu quero me abrir! (viram-se para ela, perplexos. Ela está tomada, como 

se envolta numa luz perolada) Eu quero a luz de Deus, quero o doce amor de Jesus! 

Eu dancei para o Diabo; eu vi o Diabo; escrevi no livro dele; eu volto para Jesus; beijo 

Sua mão. Eu vi Sarah Good com o Diabo! Vi a irmã Osburn com o Diabo! Vi Bridget 

Bishop com o Diabo! 

Enquanto ela fala, Betty vai se levantando da cama, olhos febris, e junta-se ao coro. 

BETTY (olhando também) Eu vi George Jacobs com o Diabo! Vi a irmã Howe com 

o Diabo! (MILLER, 2009, p. 307)] 

 

O trecho continua, com outros nomes sendo lançados à sorte, enquanto a rubrica indica 

a descida da cortina. E, embora não se encontre um narrador, como uma figura presente no texto 

dramático, atrevo-me a pensar nas rubricas (didascálias) como um princípio no mínimo 

semelhante. De acordo com Mieke Bal (2017, p. 11, tradução minha), “o” narrador é: “that 

agent which utters the (linguistic or other) signs which constitute the text” [“aquele agente que 

profere os sinais (linguísticos ou outros) que constituem os texto”]. Todavia, ele não é um 

he/she [ele/ela], é um it, uma coisa, ou melhor, “a function and not a person, which express 

itself in the language or images that constitute the text” [“uma função e não uma pessoa, que se 

expressa na linguagem ou imagens que constituem o texto”]. Assim, percebo esses comentários 

das rubricas como uma função narrativa, pois indicam posicionamentos, tendências, caminhos 

para a história. Bem como o fez o comentário anterior acerca da culpabilidade de Tituba. 

Bem como afirmou Christopher Bigsby em comentário prévio, a autenticidade da peça 

consiste em tornar críveis as palavras e os dilemas das personagens, semelhantes aos nossos 

próprios dilemas humanos. E concordo com Mieke Bal (2017, p. 105, tradução minha) quando 

ela afirma: “when the resemblance between human beings and fabricated figures is so strong 

that we forget the fundamental difference: we even go so far as to identify with the character, 

to cry, to laugh, and to search for or with it – or event against it” [“quando a semelhança entre 

seres humanos e seres inventados é tão forte que esquecemos a diferença fundamental: 

chegamos até mesmo a nos identificar com a personagem, chorar, rir e procurar por ela ou com 

ela – ou até mesmo contra ela”]. As personagens de Arthur Miller são absurdamente críveis, 

absurdamente humanas, tornando praticamente impossível algum princípio de empatia do 

público com Abigail, por exemplo. Somos levadas/os a torcer contra ela, e contra as demais 

meninas. Somos levadas/os a compreender as efetivas bruxas sob os olhos do mundo cristão, 

patriarcal.  

Abigail não apenas participa de um ritual de bruxaria, aparentemente algo sinistro, pois 

envolve sangue, bem como mente deliberadamente para escondê-lo:  

 

BETTY: You drank blood, Abby! You didn’t tell him that! 

ABIGAIL: Betty, you never say that again! You will never — 
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BETTY: You did, you did! You drank a charm to kill John Proctor’s wife! You drank 

a charm to kill Goody Proctor! (MILLER, 2003, p. 18). 

 

[BETTY Você bebeu sangue, Abby! Isso você não contou! 

ABIGAIL Betty, você nunca mais diga isso! Eu não vou nunca mais... 

BETTY Você bebeu, bebeu! Você bebeu um feitiço para matar a mulher do John 

Proctor! Você bebeu um feitiço para matar a irmã Proctor! (MILLER, 2009, p. 285)] 

 

Encontramos, por fim, a aparente motivação de Abigail para praticar magia. Seus 

desígnios tem relação com John e Elizabeth Proctor, um casal de fazendeiros conhecido no 

vilarejo. Querendo ela matar a senhora Proctor, caímos na suspeita da relação entre Abigail e 

John. A revelação está ainda no primeiro ato, quando os dois se encontram, no mesmo quarto 

onde está Betty, e Abigail fala com ele: 

 

Winningly she comes a little closer, with a confidential, wicked air. We were dancin’ 

in the woods last night, and my uncle leaped in on us. She took fright, is all. 

PROCTOR, his smile widening: Ah, you’re wicked yet, aren’t y’! A trill of expectant 

laughter escapes her, and she dares come closer, feverishly looking into his eyes. 

You’ll be clapped in the stocks before you’re twenty. 

He takes a step to go, and she springs into his path. 

ABIGAIL: Give a word, John. A soft word. Her concentrated desire destroys his 

smile. 

PROCTOR: No, no, Abby. That’s done with. 

ABIGAIL, tauntingly: You come five mile to see a silly girl fly? I know you better. 

PROCTOR, setting her firmly out of his path: I come to see what mischief your uncle’s 

brewin’ now. With final emphasis: Put it out of mind, Abby. 

ABIGAIL, grasping his hand before he can release her: John — I am waitin’ for you 

every night. 

PROCTOR: Abby, I never give you hope to wait for me. 

ABIGAIL, now beginning to anger — she can’t believe it: I have something better 

than hope, I think! 

PROCTOR: Abby, you’ll put it out of mind. I’ll not be comin’ for you more. 

ABIGAIL: You’re surely sportin’ with me. 

PROCTOR: You know me better. 

ABIGAIL: I know how you clutched my back behind your house and sweated like a 

stallion whenever I come near! Or did I dream that? It’s she put me out, you cannot 

pretend it were you. I saw your face when she put me out, and you loved me then and 

you do now! 

PROCTOR: Abby, that’s a wild thing to say — 

ABIGAIL: A wild thing may say wild things (MILLER, 2003, p. 20-21). 

 

[(sedutora ela avança um pouco mais, com um ar confiante, malicioso) A gente 

dançou na floresta ontem à noite e meu tio nos pegou de surpresa. Ela se assustou, só 

isso. 

PROCTOR (cresce o sorriso dele) Ah, você está de molecagem, não é! (um trinar de 

riso e expectativa escapa dela e ela ousa chegar mais perto, olha ardentemente nos 

olhos dele) Você ainda vai levar umas palmadas antes de fazer vinte anos. 

Ele dá um passo para ir embora e ela salta na frente dele. 

ABIGAIL Diga alguma coisa para mim, John. Uma coisa doce. (o desejo concentrado 

dela destrói o sorriso dele) 

PROCTOR Não, não, Abby. Isso já acabou. 

ABIGAIL (provocante) Você viajou sete quilômetros para ver uma boba de uma 

menina voar? Eu conheço você muito bem. 

PROCTOR (tira-a de seu caminho com firmeza) Vim para ver que maldade seu tio 

está aprontando agora. (com ênfase definitiva) Tire isso da cabeça, Abby. 
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ABIGAIL (agarra a mão dele antes que ele a solte) John... eu quero você toda noite. 

PROCTOR Abby, nunca te dei nenhuma esperança de ficar comigo. 

ABIGAIL (começa a zangar-se, não consegue acreditar) Eu tenho alguma coisa 

melhor que esperança, acho! 

PROCTOR Abby, tire isso da cabeça. Não venho mais ver você. 

ABIGAIL Está brincando comigo, claro. 

PROCTOR Você me conhece muito bem. 

ABIGAIL Eu sei como você me agarrava por trás atrás da sua casa e suava feito um 

garanhão sempre que eu chegava perto! Ou será que eu sonhei com isso? Foi ela que 

me expulsou, você não pode fingir que foi você. Eu vi a sua cara quando ela me 

mandou embora e você me amava naquela hora e me ama agora! 

PROCTOR Abby, que loucura você dizer isso... 

ABIGAIL Uma louca diz muita coisa louca (MILLER, 2009, p. 286-287)] 

 

As didascálias desse trecho revelam com mais intensidade o porquê me atrevo a 

considerá-las função narrativa. Abigail aproxima-se de John Proctor com um ar de 

confidencialidade, indicando a intimidade e a possível discrição intencionada de sua parte, 

sugerindo algo escondido dos demais. A palavra wicked reafirma sua constituição como 

personagem ardilosa, tramando para alcançar seus objetivos. Opinião compartilhada entre a 

função narrativa e Proctor e, portanto, destaco a focalização tendenciosa à perspectiva de John. 

A risada advinda de Abigail parece confirmar a opinião, pois ela não se sente ameaçada ou 

tampouco coibida pela sugestão de John. Ela o desafia, zombeteira e, ao fazê-lo, mostra-se 

verdadeiramente como é: perversa. Ao menos é tão só essa Abigail que conhecemos. Algo 

selvagem, como ela mesmo revela, concretizando seu papel dentro da narrativa. Uma mulher-

menina selvagem, sem medir consequências para obter seu desejo. Como as mulheres descritas 

nos Malleus, “a fonte e o prolongamento do pecado, um ser inferior por natureza, a tentadora 

por excelência, aliada de Satã e encarnação do mal” (HANCIAU, 2004, p. 89). E seu objetivo 

maior de vida é, como não poderia deixar de ser por essa focalização, um homem. Ora, não é 

exclusivamente isso que uma mulher busca na vida? 

De qualquer forma, a palavra de John Proctor não parece negar o encontro mencionado 

por Abigail. Da fala dele depreende-se a negação a partir de agora. O que ocorreu estaria 

somente no passado. O contato entre os dois é também indicado pela intimidade com a qual se 

dirigem um ao outro: Abby e John (enquanto os demais o chamam pelo sobrenome e a chamam 

pelo nome todo). A culpa e a negatividade do caso recaem, pela boca de Abigail, na esposa de 

John, que a expulsou da casa, onde Abigail era serva. Começa-se a estabelecer a rivalidade 

feminina, ainda que a traição tenha se originado do próprio John. Aqui, ele parece apenas resistir 

ao infeliz erro, enquanto Abigail volta a insistir nele. 

Abigail parece não medir esforços para se livrar de Elizabeth. Dela se origina a acusação 

de bruxaria direcionada à esposa de Proctor. Ainda assim, como no caso das demais mulheres, 
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Abigail também tem suas falas reduzidas e reproduzidas por homens, aqueles com mais falas 

ao longo de toda a peça: 

 

The girl, the Williams girl, Abigail Williams, sir. She sat to dinner in Reverend 

Parris’s house tonight, and without word nor warnin’ she falls to the floor. Like a 

struck beast, he says, and screamed a scream that a bull would weep to hear. And he 

goes to save her, and, stuck two inches in the flesh of her belly, he draw a needle out. 

And demandin’ of her how she come to be so stabbed, she — to Proctor now — testify 

it were your wife’s familiar spirit pushed it in. 

PROCTOR: Why, she done it herself! To Hale: I hope you’re not takin’ this for proof, 

Mister! (MILLER, 2003, p. 70-71). 

 

[A moça, a moça Williams, Abigail Williams, meu senhor. Ela sentou hoje para jantar 

na casa do reverendo Parris, e sem nem uma palavra de aviso ela caiu no chão. Feito 

um bicho abatido, ele falou, e deu um grito que até um touro chorava de ouvir. E ele 

vai atender a moça e enfiada um tanto assim na carne da barriga dela ele tirou uma 

agulha. E quando ele perguntou como era que tinham enfiado aquilo nela, ela (agora 

para Proctor) testemunhou que foi o espírito familiar da sua mulher que enfiou aquilo. 

PROCTOR Ora, foi ela mesma que fez isso! (para Hale) Eu espero que o senhor não 

aceite isso como prova, reverendo! (MILLER, 2009, p. 327-328)] 

 

Tanto a bruxaria como as artimanhas de Abigail têm apenas um propósito, um foco: 

John Proctor. Para isso ela mobiliza todas as suas ações na peça. Ela não parece ter outro 

objetivo de vida, outras ambições, outras caracterizações. Sua individualidade, quando aparece 

(na maioria das vezes nas vozes dos outros ou da função narrativa), se resume a enganar e tentar 

recuperar o homem, um homem que a renega. 

Ao mesmo tempo, John Proctor faz o que está ao seu alcance para desmentir Abigail e 

as demais acusadoras a acompanhá-la. As mesmas garotas da noite do sabá. Tendo o 

conhecimento da armação de Abigail ao fingir ser machucada através de bruxaria por Elizabeth 

(uma vez que viu a serva da casa, Mary Williams, colocar um agulha na boneca na qual 

supostamente a esposa de Proctor haveria ‘enfeitiçado’), John vai até a corte para tentar 

esclarecer a verdade a todos – não sem dificuldades, porém, para convencer Mary Warren a 

testemunhar contra Abigail. O medo demonstrado por ela integra a visão negativa de Abigail 

para a leitora-espectadora/leitor-espectador. É bastante significativo que, em uma sociedade 

onde as mulheres são claramente reprimidas e os homens tenham frente e preferência em 

qualquer situação, mesmo sendo serva da família, Mary Warren demonstra mais medo de 

Abigail, neste momento, do que do próprio John Proctor. Isso confere à Abigail um caráter 

deveras distorcido: 

 

MARY WARREN: I cannot charge murder on Abigail. 

PROCTOR, moving menacingly toward her: You will tell the court how that poppet 

come here and who stuck the needle in. 



161 

 

MARY WARREN: She’ll kill me for sayin’ that! Proctor continues toward her. 

Abby’ll charge lechery on you, Mr. Proctor! (MILLER, 2003, p. 75-76). 

 

[MARY WARREN Não posso acusar Abigail de um crime. 

PROCTOR (vai para ela, ameaçador) Vai contar no tribunal como a boneca veio 

parar aqui e quem enviou a agulha nela. 

MARY WARREN Ela vai me matar se eu falar isso! (Proctor continua em cima dela) 

Abby vai acusar o senhor de devassidão, senhor Proctor! (MILLER, 2009, p. 332)] 

 

Na corte, aparentemente, quem rege as acusações são as referidas garotas. No entanto, 

outra vez não temos conhecimento de sua fala. A focalização opta por desviar essa situação, 

colocando-nos de fora, em uma sala paralela, onde os homens falam mais, componentes das 

autoridades que conferem o espaço àquelas meninas. Até mesmo Mary Warren, a quem John 

Proctor acaba por convencer a admitir as referidas mentiras ao acusar outras de lançar sobre 

elas seus espíritos, não tem muita expressão própria. John Proctor leva-a até lá para falar, mas 

quando o juiz Danforth a questiona, é John quem fala por Mary Warren. Aparentemente, nós, 

mulheres, necessitamos todas de um homem que fale por nós, e John Proctor está sempre 

disponível para essa tarefa. Observe-se, a pergunta é feita a Mary Warren, mas tanto Proctor 

como Giles (amigo de Proctor, também fazendeiro) sentem a necessidade de interferir.  

 

DANFORTH: […] What would you tell us, Mary Warren? 

Proctor looks at her, but she cannot speak. 

PROCTOR: She never saw no spirits, sir. 

DANFORTH, with great alarm and surprise, to Mary: Never saw no spirits! 

GILES, eagerly: Never (MILLER, 2003, p. 81-82). 

 

[DAFORTH […] O que você nos conta, Mary Warren? 

Proctor olha para ela, mas ela não fala. 

PROCTOR Ela nunca viu espírito nenhum, meu senhor. 

DANFORTH (muito alarmado e surpreso, para Mary) Nunca viu nenhum espírito! 

GILES (empenhado) Nunca (MILLER, 2009, p. 337-338)] 

 

Quando Mary Warren finalmente consegue expressar algo, é na maneira recatada, quase 

silenciosa, como, aparentemente, espera-se que as mulheres se expressem. Afinal, a 

contraposição na peça, a garota que finalmente falará algo em alto e bom som, é Abigail, aquele 

ser selvagem, indomável, vilã. John Proctor, uma vez mais, se vê falando por Mary Warren: 

 

DANFORTH […]: And you, Mary Warren, how came you to cry out people for 

sending their spirits against you? 

MARY WARREN: It were pretense, sir. 

DANFORTH: I cannot hear you. 

PROCTOR: It were pretense, she says (MILLER, 2003, p. 82). 

 

[DANFORTH […] E você, Mary Warren, por que você veio gritar que as pessoas 

mandavam seus espíritos contra você? 

MARY WARREN Era mentira, meu senhor. 
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DANFORTH Não escutei. 

PROCTOR Era mentira, ela disse (MILLER, 2009, p. 338)] 

 

Diante do novo posicionamento de Mary Warren (se assim podemos chamá-lo, já que 

ela não parece posicionar-se efetivamente), Danforth mostra-se desconfiado, considerando a 

possibilidade de Mary estar sendo coibida pelo patrão. Ainda assim, nesse momento no qual há 

mais alternância e o nome da Mary Warren é mais numeroso nas falas, suas respostas são 

extremamente curtas, praticamente sem expressão. Ela responde apenas ao que lhe é 

perguntado, sem tentar acrescentar qualquer informação. Aqui está uma das outras angústias 

minhas, como leitora, diante da narrativa: dada a situação na qual se encontra, por que Mary 

Warren não tenta se expressar melhor? Como ela sequer o tenta fazer? Seria por que não a 

deixam falar? Da mesma maneira como na maioria das mulheres na peça, nada sabemos de 

suas intenções, de suas particularidades; não temos conhecimento acerca de sua subjetividade. 

Ao falar sobre a investigação acerca das personagens, Mieke Bal (2017, p. 106) sugere restringir 

as investigações ao que nos é apresentado nas palavras do texto. O problema é que as 

personagens mulheres possuem pouquíssimas falas a seu próprio respeito: 

 

DANFORTH: […] Has Mr. Proctor threatened you for this deposition? 

MARY WARREN: No, sir. 

DANFORTH: Has he ever threatened you? 

MARY WARREN, weaker: No, sir. 

DANFORTH, sensing a weakening: Has he threatened you? 

MARY WARREN: No, sir. 

DANFORTH: Then tell me that you sat in my court, callously lying, when you knew 

that people would hang by your evidence? She does not answer. Answer me! 

MARY WARREN, almost inaudibly: I did, sir (MILLER, 2003, p. 94). 

 

[DANFORTH […] O senhor Proctor ameaçou você para conseguir esse 

depoimento? 

MARY WARREN Não, senhor. 

DANFORTH Ele alguma vez ameaçou você? 

MARY WARREN (mais fraco) Não, senhor. 

DANFORTH (sente o enfraquecimento) Ele ameaçou você? 

MARY WARREN Não, senhor. 

DANFORTH Então você me diz que sentou no meu tribunal, mentindo friamente, 

quando sabia que aquelas pessoas seriam enforcadas por causa das suas provas? (ela 

não responde) Responda! 

MARY WARREN (quase inaudível) Foi, sim, senhor (MILLER, 2009, p. 347-348)] 

 

O diálogo continua por mais algumas linhas, entre Mary Warren e Danforth. Não é 

necessário transcrevê-lo, porém, uma vez que as falas dela continuam da mesma forma, quase 

como do mesmo modo espelhado no qual respondia Tituba a John Hale. Mesmo quando ela 

teria a chance de se expressar melhor, quando ela necessita fazê-lo para provar o que fala, Mary 

Warren continua não conseguindo se posicionar. Ao ser questionada acerca dos momentos nos 
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quais desmaiou diante da corte, dizendo serem fingimento, ela parece não saber quais palavras 

usar para expressar alguma coisa a seu favor. A angústia dela em fazer algo se expressa quando 

ela se levanta, ao final. Ainda assim, não é capaz de defender a si mesma devidamente. As falas 

dela são tão interpostas por interrupções, chegando a causar angústia na leitura. Dá-nos o ímpeto 

de “arrancar” alguma afirmação concreta da personagem. As marcas textuais, repletas de 

travessões, indicam essas interrupções, inclusive por parte dos homens, novamente, que a 

questionam, mas não chegam a deixá-la responder: 

 

PARRIS: Aye, faint. Prove to us how you pretended in the court so many times. 

MARY WARREN, looking to Proctor: I — cannot faint now, sir. 

PROCTOR, alarmed, quietly: Can you not pretend it? 

MARY WARREN: I — She looks about as though searching for the passion to 

faint. I — have no sense of it now, I — 

DANFORTH: Why? What is lacking now? 

MARY WARREN: I — cannot tell, sir, I — 

DANFORTH: Might it be that here we have no afflicting spirit loose, but in the 

court there were some? 

MARY WARREN: I never saw no spirits. 

PARRIS: Then see no spirits now, and prove to us that you can faint by your own 

will, as you claim. 

MARY WARREN, stares, searching for the emotion of it, and then shakes her 

head: I — cannot do it. 

PARRIS: Then you will confess, will you not? It were [sic] attacking spirits made 

you faint! 

MARY WARREN: No, sir, I — 

PARRIS: Your Excellency, this is a trick to blind the court! 

MARY WARREN: It’s not a trick! She stands. I — I used to faint because I — I 

thought I saw spirits (MILLER, 2003, p. 99). 

 

[PARRIS É, desmaie. Prove para nós que fingiu na corte tantas vezes. 

MARY WARREN (olha para Proctor) Eu... não consigo desmaiar agora, meu 

senhor. 

PROCTOR (alarmado, baixo) Não pode fingir? 

MARY WARREN Eu... (olha em torno, como em busca do arrebatamento para 

desmaiar) Eu... não sinto o desmaio agora, eu... 

DANFORTH Por quê? O que está faltando? 

MARY WARREN Eu... não sei dizer, meu senhor, eu... 

DANFORTH Pode ser porque aqui não temos nenhum espírito à solta, mas na corte 

havia alguns? 

MARY WARREN Eu nunca vi espírito nenhum. 

PARRIS Então não veja nenhum espírito agora e prove para nós que você é capaz de 

desmaiar a hora que quiser, como afirma. 

MARY WARREN (olha fixamente, em busca da emoção para isso, e sacode a 

cabeça) Eu... não consigo fazer isso. 

PARRIS Então você confessa, não? O ataque dos espíritos é que fazia você 

desmaiar! 

MARY WARREN Não, senhor, eu... 

PARRIS Excelência, é um truque para cegar os olhos do tribunal! 

MARY WARREN Não é truque! (ela se levanta) Eu... desmaiava porque eu... eu 

achava que via espíritos (MILLER, 2009, p. 351-352)] 
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Na última linha da passagem Mary Warren informa: “Eu pensei ter visto espíritos”. Um 

dos poucos momentos no qual sua voz é escutada, e ela tenta desesperadamente afirmar sua 

inocência, ao mesmo tempo assumindo alguma “culpa”, dizendo que não exatamente mentira 

na sua primeira declaração. Ela realmente pensou ter visto espíritos. Isso significa que a 

afirmação é real para ela, quem a transforma em mentira são as vozes dos homens. Como se ela 

fora convencida, tanto da mentira, como da verdade. Nenhuma das situações é irreal para ela. 

Nem mentira, tampouco verdade. A realidade construída pelo seu discurso. Quando falou ter 

visto espíritos, foi levada pelas vozes das outras personagens, e assim acreditou tê-los visto. 

Agora, ao admitir o erro, o faz pela influência das vozes dos homens que a induzem. A simples 

frase de Mary Warren revela a distorção do discurso, diante da vulnerabilidade da personagem. 

Em uma réplica um pouco medonha, a frase de Mary Warren poderia ser a frase da população 

convencida pelo Estado e pela Igreja da existência e perversidade das bruxas. Se encurralados 

depois na cobrança de terem levado à execução inúmeras mulheres inocentes, eles poderiam 

responder: “Eu pensei ter visto bruxas”. 

Enquanto essa cena se desenrola e a acompanhamos, supostamente a corte está em 

sessão ao lado, com o grupo de garotas acusadoras. Entretanto, nós não temos acesso a essa 

ocorrência. Assim, Danforth convoca o grupo de garotas. Quem fala por elas, como já se espera, 

é Abigail, funcionando como líder do grupo. Mesmo sendo a personagem mulher que mais fala 

nessas situações, diante dos personagens homens, suas falas são significativamente reduzidas:  

 

DANFORTH: […] Sit you down, children. Silently they sit. […] The law, based upon 

the Bible, and the Bible writ by Almighty God, forbid the practice of witchcraft, and 

describe death as the penalty thereof. But likewise, children, the law and Bible damn 

all bearers of false witness. Slight pause. Now then. It does not escape me that this 

deposition may be devised to blind us; it may well be that Mary Warren has been 

conquered by Satan, who sends her here to distract our sacred purpose. If so, her neck 

will break for it. But if she speak true, I bid you now drop your guile and confess your 

pretence, for a quick confession will go easier with you. Pause. Abigail Williams, 

rise. Abigail slowly rises. Is there any truth in this? 

ABIGAIL: No, sir. 

DANFORTH, thinks, glances at Mary, then back to Abigail: Children, a very augur 

bit will now be turned into your souls until your honesty is proved. Will either of you 

change your positions now, or do you force me to hard questioning? 

ABIGAIL: I have naught to change, sir. She lies. 

DANFORTH, to Mary: You would still go on with this? 

MARY WARREN, faintly: Aye, sir (MILLER, 2003, p. 95). 

 

[DANFORTH […] Sentem-se, meninas. (em silêncio, elas se sentam) [...] A lei, 

baseada na Bíblia, e a Bíblia, escrita por Deus Todo Poderoso, proíbe a prática de 

bruxaria e descreve a morte como pena para tal. Mas da mesma forma, meninas, a 

lei e a Bíblia condenam todos os que prestam falso testemunho. (ligeira pausa) Pois 

então. Não escapa à minha observação que este depoimento possa ter por finalidade 

nos cegar os olhos. Pode muito bem ser que Mary Warren tenha sido conquistada 

por Satã, que manda que ela venha aqui para nos desviar do nosso sagrado 
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propósito. Se assim for, desistam agora de seu engano e confessem sua mentira, 

porque uma confissão rápida será melhor para vocês. (pausa) Abigail Williams, de 

pé. (Abigail levanta-se devagar) Existe nisso alguma verdade? 

ABIGAIL Não, senhor. 

DANFORTH (pensa, olha para Mary, depois de volta para Abigail) Meninas, um 

mau agouro pesará sobre suas almas até que sua honestidade seja comprovada. 

Alguma de vocês vai mudar de posição agora, ou vão me obrigar a um interrogatório 

duro? 

ABIGAIL Não tenho nada a mudar, excelência. Ela está mentindo. 

DANFORTH (para Mary) Quer continuar com isto? 

MARY WARREN (baixo) Sim, senhor (MILLER, 2009, p. 348-349)] 

 

Quero lembrar da comparação feita antes entre Mary Warren e Abigail Williams. 

Enquanto Mary Warren pouco consegue se expressar, mostrando-se quieta e manipulável, 

Abigail, aquela que manipula, é também uma das poucas mulheres que tenta impor sua voz, 

ainda que em poucas situações. Fica-nos aquela sensação de que as mulheres que buscam ter 

sua voz ouvida são atreladas a uma negatividade de caráter. Assim se constroem as 

idiossincrasias (aparentemente) sutis do mundo patriarcal. Assim, as mulheres deixam-se calar 

ou interpor-se menos em situações cotidianas, enquanto os homens (às vezes mesmo sem pensar 

ou perceber) sentem-se à vontade para interrompê-las ou falar por elas. 

 

DANFORTH, turning worriedly to Abigail: Abigail. I bid you now search your heart 

and tell me this — and beware of it, child, to God every soul is precious and His 

vengeance is terrible on them that take life without cause. Is it possible, child, that the 

spirits you have seen are illusion only, some deception that may cross your mind when 

— 

ABIGAIL: Why, this — this — is a base question, sir. 

DANFORTH: Child, I would have you consider it — 

ABIGAIL: I have been hurt, Mr. Danforth; I have seen my blood runnin’ out! I have 

been near to murdered every day because I done my duty pointing out the Devil’s 

people — and this is my reward? To be mistrusted, denied, questioned like a — 

DANFORTH, weakening: Child, I do not mistrust you — 

ABIGAIL, in an open threat: Let you beware, Mr. Danforth. Think you to be so 

mighty that the power of Hell may not turn your wits? Beware of it! There is — 

Suddenly, from an accusatory attitude, her face turns, looking into the air above — it 

is truly frightened. 

DANFORTH, apprehensively: What is it, child? 

ABIGAIL, looking about in the air, clasping her arms about her as though cold: I — 

I know not. A wind, a cold wind, has come. Her eyes fall on Mary Warren. 

MARY WARREN, terrified, pleading: Abby! 

MERCY LEWIS, shivering: Your Honor, I freeze! 

PROCTOR: They’re pretending! 

HATHORNE, touching Abigail’s hand: She is cold, Your Honor, touch her! 

MERCY LEWIS, through chattering teeth: Mary, do you send this shadow on me? 

MARY WARREN: Lord, save me! 

SUSANNA WALCOTT: I freeze, I freeze! 

ABIGAIL, shivering visibly: It is a wind, a wind! 

MARY WARREN: Abby, don’t do that! 

[…] 

ABIGAIL, crying to Heaven: Oh, Heavenly Father, take away this shadow! 

(MILLER, 2003, p. 100-101). 
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[DANFORTH (preocupado, para Abigail) Abigail. Peço agora que pergunte ao seu 

coração e me diga o seguinte – e saiba, menina, que para Deus toda alma é preciosa e 

a vingança Dele é terrível sobre aqueles que tiram uma vida sem causa. É possível, 

menina, que os espíritos que você viu sejam só ilusão, algum engano que atravessou 

sua mente quando... 

ABIGAIL Ora, essa... essa... é uma pergunta grosseira, meu senhor. 

DANFORTH Menina, tenho de considerar que você... 

ABIGAIL Eu fui ferida, senhor Danforth. Vi o meu sangue correr! Quase fui morta 

todos os dias porque cumpri o meu dever apontando as pessoas do Diabo... e essa é a 

minha recompensa? Desconfiança, ser desmentida, questionada como uma... 

DANFORTH (fraquejando) Menina, eu não desconfio de você... 

ABIGAIL (numa ameaça aberta) O senhor se cuide, senhor Danforth. Acha que é tão 

poderoso que a força do Inferno não pode se voltar contra a sua inteligência? Cuidado! 

Existe... (de repente, de uma atitude acusatória, o rosto dela se volta, olha o ar acima, 

e está realmente assustada) 

DANFORTH (apreensivo) O que foi, menina? 

ABIGAIL (olha o ar, aperta os braços em torno do corpo como se sentisse frio) Eu... 

não sei. Um vento, um vento frio. (os olhos dela pousam em Mary Warren) 

MARY WARREN (apavorada, implora) Abby! 

MERCY LEWIS (tremendo) Excelência, estou gelada! 

PROCTOR Estão fingindo! 

HATHORNE (toca a mão de Abigail) Ela está fria, excelência, toque! 

MERCY LEWIS (batendo os dentes) Mary, você mandou essa sombra para mim? 

MARY WARREN Valha-me Deus! 

SUSANNA WALCOTT Estou gelada, gelada! 

ABIGAIL (tremendo visivelmente) É um vento, um vento! 

MARY WARREN Abby, não faça isso! (MILLER, 2009, p. 352-353)] 

 

De acordo com Mieke Bal (2017, p. 114), há quatro princípios que trabalham juntos na 

construção da imagem da personagem: a repetição; a acumulação de características; as 

relações com outros personagens; e as transformações (pois personagens podem mudar). Até 

esse momento na peça, por meio da utilização desses princípios, temos a construção de Abigail 

já cristalizada: ela parece ser a corrupção e a desonestidade em forma de mulher (será gratuito 

o fato de ambas as palavras serem substantivos femininos na língua portuguesa?), ou de garota, 

como se depreende de child. A rubrica informa que Abigail ameaça Danforth abertamente, mas, 

aparentemente, apenas nós como leitoras/es notamos a ousadia desse ato, pois esse diálogo 

trata-se de um dos poucos momentos no qual vemos Danforth coibido, como se expressa na 

palavra weakening [enfraquecendo]. Abigail começa uma vez mais a orquestrar sua mentira, e 

a mentira, por si, é evidenciada pelo caráter negativo atribuído a ela, inclusive pela forma como 

se dirige a Danforth. Somos levados a entender que uma mulher, defendendo a si mesma, pode 

ofender aos demais. Os personagens homens tampouco demonstram tanto tato e sutileza em 

suas conversas. Ainda assim, nem por isso são caracterizados como wicked, wild ou qualquer 

termo semelhante. 

As maiores chances de fala para as outras garotas (talvez a única chance) ocorrem 

quando começam as acusações, como no excerto anterior. Mercy Lewis e Susanna Walcott 

sequer haviam aparecido em algum momento prévio da peça. No entanto, é interessante notar 
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que não há diálogo entre elas, entre as garotas. Suas falas são apenas lançadas a todos da sala, 

sem interlocutor específico. Essa é uma das características mais relevantes para se pensar a 

focalização e a manipulação das falas das personagens nessa narrativa: as mulheres 

praticamente não conversam entre si, especialmente quando há algum homem no recinto com 

elas. Não há registro de sororidade. Não há indício de solidariedade entre as mulheres. 

Diferentemente dos homens, que trabalham juntos, e se unem (como John Proctor e Giles; 

Samuel Parris e Putnam), para suas ações, as mulheres parecem isoladas. O único grupo 

formado é o das garotas acusadoras, aquelas mesmas que fizeram parte do sabá, ou seja, as 

mesmas tornadas vilãs dentro da história. O que isso nos diz sobre as mulheres? Que a união e 

a solidariedade feminina é negativa, ou passível de punição, de alguma forma. Tratam-se 

daqueles aspectos às vezes sutis, que às vezes passam despercebidos na primeira olhadela, mas 

também são aqueles a perdurarem na construção da imagem coletivo. 

Nesse caso, é uma união que serve apenas para organizar a confusão e orientar a 

injustiça. Mesmo quando Mary Warren está à sua frente, Abigail diz ver um pássaro acima de 

suas cabeças. Ele seria um “familiar” de Mary Warren, com desejo de machucá-las. Aparece 

aqui um elemento comum nas acusações de bruxaria: a sua relação com animais, ou bestas:  

 

Witches were traditionally believed to have supernatural familiar spirits — imps, sent 

by Satan who aided them in their cruel acts. In return, the familiar, which usually took 

the form of an animal, sucked blood from the witch and thus gained nourishment. 

Witches were also believed to be able to assume the shapes of animals. Thus, unusual 

behaviour in an animal, especially a strange one, might suggest the presence of a 

witch.  

 

[Tradicionalmente, acreditava-se que bruxas tinham espíritos familiares sobrenaturais 

– demônios, enviados por Satã que as ajudavam em seus atos cruéis. Em troca, o 

familiar, que normalmente assumia a forma de um animal, sugava sangue da bruxa e 

assim se nutria. Também acreditava-se que as bruxas assumiam formas de animais. 

Dessa forma, comportamentos incomuns em animais, especialmente os estranhos, 

poderiam sugerir a presença de uma bruxa] 

 

(BAKER, 2015, p. 19, tradução minha). 

 

Por consequência, as “bruxas eram frequentemente acusadas de mudar de forma e tomar 

a aparência animal”, e “o excesso de presenças animais na vida da bruxa sugere também que as 

mulheres se encontravam em uma encruzilhada (escorregadia) entre os homens e os animais, e 

que não somente a sexualidade feminina, mas também a sexualidade como tal, se assemelhava 

à animalidade” (FEDERICI, 2017, p. 349). A associação das mulheres, no caso garotas, aos 

animais, não é, portanto, fortuita. Ela reitera uma visão constituída na relação entre feminilidade 

e sexualidade. 
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Olhando para o passarinho, Abigail incentiva as demais garotas a imitá-la. Assim, o 

grupo de meninas parece um coro do teatro grego, repetindo as falas de Mary Warren em 

uníssono. Trata-se de um dos momentos nos quais elas mais têm espaço de fala, funcionando 

este apenas para as mentiras e acusações injustas. Aparentemente é só com esse fim que usam 

sua voz. Cito o trecho relativamente longo porque é interessante perceber a dinâmica nele, onde 

as meninas passam a ser construídas, cada vez mais, como mentirosas astuciosas que 

enlouquecem aos demais. E isso é conferido pelo ritmo das cenas e das falas. Observe-se que, 

outra vez, elas não conversam entre si, apenas proferem as palavras aos outros. Além disso, 

viram uma unidade só, na qual se apaga a individualidade de cada uma. Por fim, se conclui 

aquilo que acontece no resto da narrativa: as garotas parecem não ter cada uma sua própria 

personalidade, eles fazem parte de um todo geral onde se apagam. Além disso, o modo como a 

palavra “bird” [pássaro] é indicada entre aspas é uma maneira de apontar à mentira de Abigail, 

quase ironizando a presença inexistente da visão delas: 

 

ABIGAIL, to the ceiling, in a genuine conversation with the “bird”, as though trying 

to talk it out of attacking her: But God made my face; you cannot want to tear my 

face. Envy is a deadly sin, Mary. 

MARY WARREN, on her feet with a spring, and horrified, pleading: Abby! 

ABIGAIL, unperturbed, continuing to the “bird”: Oh, Mary, this is a black art to 

change your shape. No, I cannot, I cannot stop my mouth; it’s God work I do. 

[...] 

SUSANNA WALCOTT: Her claws, she’s stretching her claws! 

[...] 

ABIGAIL, backing further, eyes still fixed above: Mary, please, don’t hurt me! 

MARY WARREN, to Danforth: I’m not hurting her! 

DANFORTH, to Marry Warren: Why does she see this vision? 

MARY WARREN: She sees nothin’! 

ABIGAIL, now staring full front as though hypnotized, and mimicking the exact tone 

of Mary Warren’s cry: She sees nothin’! 

MARY WARREN, pleading: Abby, you musn’t! 

ABIGAIL AND ALL THE GIRLS, all transfixed: Abby, you musn’t! 

MARY WARREN, to all the girls: I’m here, I’m here! 

GIRLS: I’m here, I’m here! 

DANFORTH, horrified: Mary Warren! Draw back your spirit out of them! 

MARY WARREN: Mr. Danforth! 

GIRLS, cutting her off: Mr. Danforth! 

DANFORTH: Have you compacted with the Devil? Have you? 

MARY WARREN: Never, never! 

GIRLS: Never, never! 

DANFORTH, growing hysterical: Why can they only repeat you? 

PROCTOR: Give a whip – I’ll stop it! 

MARY WARREN: They’re sporting. They ―! 

GIRLS: They’re sporting! 

MARY WARREN, turning all hysterically and stamping her feet: Abby, stop it! 

GIRLS, stamping their feet: Abby, stop it! 

MARY WARREN: Stop it! 

GIRLS: Stop it! 

MARY WARREN, screaming it out at the top of her lungs, and raising her fists: Stop 

it!! 
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GIRLS: Stop it!! 

Mary Warren, utterly confounded, and becoming overwhelmed by Abigail’s ― and 

the girls’ ― utter conviction, starts to whimper, hands half raised, powerless, and all 

the girls begin whimpering exactly as she does. 

DANFORTH: A little while ago you were afflicted. Now it seems you afflict others; 

where did you find this power? 

MARY WARREN, staring at Abigail: I ― have no power. 

GIRLS: I have no power (MILLER, 2003, p. 106-108). 

 

[ABIGAIL (para o teto, numa genuína conversa com o “pássaro”, como se tentasse 

convencê-lo a não atacá-la) Mas foi Deus quem fez o meu rosto. Não pode despedaçar 

o meu rosto. A inveja é um pecado mortal, Mary. 

MARY WARREN (levanta-se de um salto, e horrorizada, implora) Abby! 

ABIGAIL (imperturbável, continua para o “pássaro”) Ah, Mary, é magia negra 

mudar assim de forma. Não, eu não posso, não posso calar a minha boca. É a obra de 

Deus que eu faço. 

[...] 

SUSANNA WALCOTT As garras, ela está esticando as garras! 

[...] 

ABIGAIL (recua mais, olhos fixos no alto) Mary, por favor, não me machuque! 

MARY WARREN (para Danforth) Não estou machucando ela! 

DANFORTH (para Mary Warren) Por que ela está tendo essa visão? 

MARY WARREN Ela não está vendo nada! 

ABIGAIL (agora olha fixo à frente como se estivesse hipnotizada e imita o tom exato 

do grito de Mary Warren) Ela não está vendo nada! 

MARY WARREN (implora) Abby, não faça isso! 

ABIGAIL E AS OUTRAS MENINAS (todas olhando fixo) Abby, não faça isso! 

MARY WARREN (para todas elas) Eu estou aqui, estou aqui! 

MENINAS Eu estou aqui, estou aqui! 

DANFORTH (horrorizado) Mary Warren! Chame de volta o seu espírito para longe 

delas! 

MARY WARREN Senhor Danforth! 

DANFORTH Você fez um pacto com o Diabo? Fez? 

MARY WARREN Nunca, nunca! 

MENINAS Nunca, nunca! 

DANFORTH (começa a ficar histérico) Por que elas só repetem você? 

PROCTOR Me dê um chicote. Eu faço isso parar! 

MARY WARREN Elas estão brincando! Elas...! 

MENINAS Elas estão brincando! 

MARY WARREN (vira para elas, histérica, bate o pé) Abby, pare com isso! 

MENINAS (batendo os pés) Abby, pare com isso! 

MARY WARREN Parem! 

MENINAS Parem! 

MARY WARREN (grita a plenos pulmões e levanta os punhos cerrados) Parem! 

MENINAS (levantam os punhos) Parem! 

Mary Warren, absolutamente confusa, começa a ser dominada pela absoluta 

convicção de Abigail e das meninas, chora, mãos suspensas no ar, impotente, e todas 

as meninas começa a chorar exatamente como ela. 

DANFORTH Um minuto atrás você estava aflita. Agora você aflige os outros. De 

onde tira esse poder? 

MARY WARREN (olha fixamente Abigail) Eu... não tenho poder nenhum. 

MENINAS Eu não tenho poder nenhum (MILLER, 2009, p. 357-359)] 

 

As garotas seguem acusando Mary Warren nesse jogo de palavras. Enquanto isso, 

Danforth e Proctor a pressionam acerca de seu posicionamento: 
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DANFORTH: Why did you turn about this past two weeks? You have seen the 

Devil, have you not? 

[…] 

MARY WARREN: I — 

PROCTOR, sensing her weakening: Mary, God damns all liars! 

DANFORTH, pounding it into her: You have seen the Devil, you have made 

compact with Lucifer, have you not? 

PROCTOR: God damns liar, Mary! 

Mary utters something unintelligible, staring at Abigail, who keeps watching the 

“bird” above. 

DANFORTH: I cannot hear you. What do you say? Mary utters again unintelligibly. 

You will confess yourself or you will hang! He turns her roughly to face him. Do 

you know who I am? I say you will hang if you do not open with me! (MILLER, 

2003, p. 108-109). 

 

[DANFORTH Por que você não compareceu estas últimas duas semanas? Foi ver o 

Diabo, não foi? 

[...] 

MARY WARREN Eu... 

PROCTOR (sente que ela está enfraquecendo) Mary, Deus castiga todos os 

mentirosos! 

DANFORTH (impondo-se a ela) Você viu o Diabo, você fez um pacto com Lúcifer, 

não fez? 

PROCTOR Deus castiga os mentirosos, Mary! 

Mary murmura alguma coisa ininteligível, olha para Abigail, que agora continua 

olhando o “pássaro” no alto. 

DANFORTH Não estou ouvindo você. O que você disse? (Mary murmura de novo 

algo ininteligível) Você vai confessar ou morre na forca! (vira-a rudemente para 

que olhe para ele) Sabem quem eu sou? Eu disse que vai ser enforcada se não se 

abrir comigo! (MILLER, 2009, p. 359)] 

 

Como antes, mesmo sendo questionada, Mary Warren mal tem a chance de proferir 

alguma palavra. Os dois homens falam mais à sua volta e ela quase não consegue se expressar. 

Esse trecho traz uma fala de Proctor a respeito da mentira, lembrando que Deus condena a todos 

os mentirosos. Poderia ser uma fala despretensiosa, não fosse pela clara artimanha até então 

construída e exibida pela trama da parte de Abigail. Deus condena a todos os mentirosos, como 

lembra Proctor, e essas garotas todas, além de participar do sabá, devem ser punidas, ou ao 

menos execradas socialmente, por esse mesmo pecado. 

Antes de passar ao próximo excerto, eu gostaria de fazer um exercício imaginativo. 

Lembro-me da minha leitura de A Room of One’s Own [Um quarto todo seu] (1929), de Virginia 

Woolf74 (2018, loc 675), de ficar fascinada ao acompanhar a hipotética irmã de Shakespeare, 

Judith, na realidade alternativa criada pela autora. Ela também queria fazer parte do teatro, fez 

todos os esforços possíveis ao seu alcance para consegui-lo. Todavia, acabou virando, como 

não era incomum ao destino das mulheres, uma prostituta, pois só isso a vida lhe reservou. 

Bom, isso e a morte. Aqui, quero pensar na vida de Mary Warren. 

                                                 
74 A edição referenciada por mim na lista de referências foi publicada em uma edição para o leitor digital Kindle, 

em 2018. As demais referências ao texto serão feitas com base nessa edição. 
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Mary Warren, diferente da irmã hipotética no enredo da vida de Shakespeare, existe na 

Salem de Arthur Miller. Existe, porém pouquíssimo sabemos a seu respeito. A peça deixou-a 

quase sem individualidade, a não ser por ser, ao que se pode ver, manipulável. Sabemos que 

trabalha na casa de John e Elizabeth Proctor. Antes de apresentar a minha hipótese, volto ao 

texto para mostrar a origem da minha proposição. Em uma cena antes dessa na corte, 

encontramos Mary Warren conversando com os dois: 

 

MARY WARREN: […] You must see it, sir [to John Proctor], it’s God’s work we do. 

[…] I’m — I am an official of the court, they say, and I — […] 

PROCTOR: I’ll official you! He strides to the mantel, takes down the whip hanging 

there. 

MARY WARREN, terrified, but coming erect, striving for her authority: I’ll not stand 

whipping any more! 

[…] 

PROCTOR: I’ll whip the Devil out of you! With whip raised he reaches out for her, 

and she streaks away and yells (MILLER, 2003, p. 56). 

 

[MARY WARREN […] O senhor tem que aceitar, é a obra de Deus que a gente está 

fazendo. [...] Eu... eu sou membro da corte, eles dissera, e eu... 

[...] 

PROCTOR Vou mostrar para você quem é membro (vai até o aparador da lareira, 

pega o chicote que está pendurado ali) 

MARY WARREN (apavora-se, mas endireito o corpo, lutando pela própria 

autoridade) Não vou aceitar mais o chicote! 

[...] 

PROCTOR Eu tiro o Diabo de você com o chicote! (com o chicote levantado ele 

avança para ela, e ela recua, grita) (MILLER, 2009, p. 316)] 

 

Falando sobre seu trabalho na corte, ao denunciar as alegadas bruxas, Mary Warren é 

coibida por John Proctor. Além de proibi-la de ir até o local onde se realizam os julgamentos, 

ele diz que irá chicoteá-la ― aliás, John parece ter uma relação no mínimo exagerada com o 

chicote, sendo que, ao longo da narrativa, ele ameaça alguma mulher com chicotadas no mínimo 

três vezes. Essa parece ser a primeira iniciativa de insubordinação por parte de Mary Warren. 

E as chicotadas devem ter acontecido em outros momentos. Observe-se como uma das garotas 

a “praticar bruxarias” na floresta é uma das primeiras mulheres a demonstrar alguma revolta 

com seu status de submissão. Ela também está entre aquelas mentirosas, as quais levarão pessoa 

inocentes à forca e à prisão. São elas as antagonistas da história. Dever-se-ia imaginar desde 

antes, já que mulheres insubmissas são sempre inconvenientes em um mundo misógino. Não 

são? 

Ainda que Mary Warren esteja participando das acusações com as outras garotas, quem 

dá a John Proctor, como patrão, o direito de proibi-la a ir algum lugar? Mais grave que isso: 

quem confere a ele o direito de chicoteá-la? O aspecto evidenciado na narrativa, por mais que 

saibamos e reconheçamos o erro em chicotear uma pessoa, são as mentiras e erros de Mary 
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Warren (ao condenar inocentes em conjunto com as outras), seus desvios de conduta, parecem 

quase justificar ou legitimar o comportamento de John Proctor, o chicoteador. Principalmente, 

ao longo do desenvolvimento da narrativa, após essa última passagem, lembro, somos levadas 

àquela cena onde todas se juntam em um coro repetitivo e cansativo, envolvendo todos em seu 

acesso irascível. A dinâmica daquela cena, e o comportamento das garotas, leva-nos, pela 

função narrativa e a focalização, a pensar, nós mesmos, no chicote contra essas garotas. 

Não obstante, chamo atenção à maneira como Mary Warren desvencilha-se de John 

Proctor que, ao que tudo indica, costumava chicotear a criada como bem entendesse. Mary 

Warren parece ter certo receio frente à John (e as chicotadas seriam um indício do tratamento 

dele com relação a ela). Isso me faz olhar com novos olhos algumas daquelas passagens 

anteriores nas quais John tenta fazer com que Mary Warren assuma a mentira diante de 

Danforth. Ela falava baixinho, e se podia ver, como as rubricas indicavam, ela enfraquecendo, 

abrandando, diante dos olhos dos demais. De primeiro momento, poderíamos pensar que tal 

comportamento se devia ao fato de precisar assumir o erro para as autoridades, formada apenas 

por homens. Todavia, aí entra a proposta imaginativa. Arthur Miller não nos deu uma identidade 

para Mary Warren. Eu gostaria de imaginar uma para ela. 

Mary Warren nasceu em uma família simples, sem posse de pessoas escravizadas, e não 

vivendo na miséria. Seus pais tiveram cinco filhos. Os dois mais novos ainda pequenos 

requerem atenção redobrada. O terceiro é um menino, em idade de aprender ajudar nos afazeres 

da pequena propriedade. A segunda era uma menina, faleceu quando pequena – não sobreviveu 

para crescer neste mundo de homens. A mãe de Mary Warren não desejara ter cinco filhos. Não 

viviam na miséria, mas a comida era controlada, calculada, e ela sabia das dificuldades em 

alimentar e suprir as necessidades de todos. Mas diziam-lhe na igreja que Deus faz as escolhas 

certas para todos e, afinal de contas, ela não tinha acesso a meios contraceptivos. Impedir um 

bebê de vir ao mundo, inclusive barrar sua possibilidade de concepção, era um pecado grave, 

contra as leis da Igreja e do Estado. Apenas bruxas o faziam. O mundo do trabalho exigia da 

mulher a procriação, pois a economia precisa de trabalhadores. A igreja fez bem o papel de lhes 

ensinar a crescer e multiplicar. 

A família não tinha grandes alegrias. Seu cuidado todo era não piorar sua existência na 

terra. Haviam vindo pecadores no mundo, portanto agora, poderiam apenas fazer o possível 

para trilhar o caminho que lhes era apontado pela comunidade: o “caminho de Deus”. Quando 

os dois filhos mais novos (quem dirá se menino ou menina? prefiro não os definir em gêneros 

e sexos, o mundo fará isso por eles…) começaram a exigir maior quantidade de alimento, as 

coisas se dificultaram. Mary auxiliava a mãe nos afazeres e, principalmente, no cuidado com 
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os bebês de colo. Mas a comida e os recursos estavam ficando escassos, precisavam de uma 

alternativa. 

Assim que os bebês não necessitaram mais de alguém que os carregasse, a família 

enviou, como era de costume, Mary Warren para trabalhar na casa de alguém que precisasse de 

ajuda. Dessa forma, tinha-se uma boca a menos para alimentar. A menina sabia todas as tarefas, 

aprendeu-as ali, e seria útil para uma outra família. Logo soube-se da vaga na fazenda dos 

Proctor, e para lá ela foi, para servir, é claro, a John, já que a esposa, Elizabeth, servia-lhe 

também. 

Mary Warren era jovem e acanhada. Tinha o ímpeto de falar e participar das atividades. 

Era inteligente e dedicada, mas a únicas coisas que lhe permitiram aprender foi o cuidado com 

a casa e o artesanato, na feitura de bonecas. Então a isso ela se detinha. Não falava mais porque, 

ao que percebia, eram os homens quem ditavam as regras e os caminhos na vila e na 

comunidade. Eles pareciam saber mais que ela, então por que ela haveria de falar? Acho que 

poderíamos chamá-la de atraente, não prestei atenção o suficiente em seu físico para tal 

afirmação, e sei que mesmo assim, minha perspectiva poderia enganá-los. Talvez o atraente 

para mim não o seja para vocês, não é mesmo? Ainda assim, acredito, John Proctor interessou-

se por ela. 

Demorou um tempo, mas a garota percebeu os olhares esguios. Depois, iniciaram-se os 

motivos dele para encontrar momentos a sós com ela. Todavia, o que podia ela fazer? Ela seguiu 

fingindo que nada acontecia, inclusive pensou que poderia estar enganada. O tempo passou, 

porém, e uma noite, quando os demais na casa (a esposa e os filhos) dormiam, Mary Warren 

percebeu um movimento em direção à sua cama. Não queria acreditar, mas sabia quem era. A 

altura de John o denunciava, em comparação com os demais. Ela, aterrorizada, continuou 

fingindo que dormia. Sentiu-o chegando bem perto, a respiração dele contra sua pele, e a mão 

a tentar tocá-la, tirando-lhe as cobertas. Mary conseguiu soltar o ar e voltar a respirar apenas 

quando um barulho de Elizabeth assustou-o e chamou-o a seu lugar na cama do casal. 

A respiração fluiu, infelizmente não descansada. A partir daquele dia, John passou a 

tentar agarrar Mary Warren, em lugares como o celeiro da fazenda. Ela se negava, e tentava 

escapar ao máximo que podia, contando com a sorte de quando alguma outra pessoa aparecia. 

Ela ameaçou denunciá-lo para alguém, quando o terror a perseguia o tempo todo. Não tinha 

sossego durante o dia e tampouco dormia à noite. Mas John Proctor fez uma ameaça de 

contraproposta: o chicote, como era de se esperar. Ela fugia, eventualmente, e as chicotadas 

realmente chegavam em outras vezes. Elizabeth não percebia sua motivação, acreditava que a 

menina havia feito algo errado na ajuda com os afazeres. Simples assim. Nada anormal. 
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Mary Warren pensava em modos de acusar o demônio que a perseguia, e não via 

escapatória. Os únicos momentos de alívio eram aqueles nos quais estava entre as demais 

garotas. Quando puderam dançar na floresta ao som das músicas de Tituba, sentia-se livre. Livre 

do homem que a sufocava, do teto que a prendia, da servidão que a explorava e do patriarcado 

que a diminuía. Não, não irei exagerar. Talvez o último alívio não viesse, nem em um exercício 

imaginativo. Esse parece impossível. 

Quando começaram as acusações de bruxaria na vila ela não tinha intenção nenhuma de 

participar de qualquer moção. Sequer sabia que sua dança na floresta poderia ser chamada de 

bruxaria. Mas, tendo as únicas pessoas semelhantes a ela, de idades parecidas e vivendo em 

condições parecidas (presas naquele mundo de homens) começado a denunciar os ataques de 

espíritos e afins, ela entendeu que aquilo deveria também estar acontecendo a ela. De que outra 

coletividade poderia ela, por fim, participar? Reuniões de mulheres e meninas não eram 

incentivadas (assim como se pode depreender do alegado sabá); essa era uma das poucas 

oportunidades em fazer parte desse grupo, de um grupo. E, se ela ia ficar ao lado de alguém, 

que fosse ao lado de suas iguais. Ela se sentiu mal quando as coisas ficaram descontroladas, 

mas não sabia mais o que fazer. Afinal, outra vez, os homens pareciam saber mais como agir 

em situações como essas. E os homens que compunham as autoridades acreditavam nelas, por 

que haveria ela de duvidar? 

Ao longo desses acontecimentos, Mary Warren não havia percebido como Abigail usou 

sua boneca para acusar Elizabeth Proctor de bruxa. Percebeu seu deslize só depois. Foi impelida 

por John Proctor a dizer que estava fingindo, não havia sido perturbada pelos espíritos. Além 

de assumir a mentira de Abigail em frente a todos. É claro, a essa altura, John despertava um 

medo tremendo nela e, por isso, tentou fazer o que ele solicitara. Talvez isso agora explique de 

outra forma aquele enfraquecimento dela diante dele e de Danforth, aquela paralisação na fala. 

Foi aí, porém, que Mary Warren viu sua oportunidade. Sabia que John e Elizabeth Proctor não 

praticavam bruxarias, mas tudo o que sentia e temia era a repetição das visitas noturnas daquele 

homem novamente. E as chicotadas que chegavam como punição cega, sem explicação. Não 

conseguia pensar e, se fosse escolher ao lado de quem iria ficar, seria ao lado daquelas suas 

semelhantes.  

Assim, finalmente chego no próximo excerto da peça. Necessitei fazer essa suspensão 

antes porque queria que a leitura dele não fosse unicamente a partir das poucas informações 

que tínhamos. Desejei, no mínimo, uma leitura paralela, colocando em embate as duas 

possibilidades. Ele inicia com Abigail ainda falando sobre o pássaro, o familiar de Mary 

Warren: 
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ABIGAIL, looking up: Look out! She’s coming down! 

She and all the girls run to one wall, shielding their eyes. And now, as though 

cornered, they let out a gigantic scream, and Mary, as though infected, opens her 

mouth and screams with them. Gradually Abigail and the girls leave off, until only 

Mary is left there, staring up at the “bird”, screaming madly. All watch her, horrified 

by this evident fit. Proctor strides to her. 

PROCTOR: Mary, tell the Governor what they — He has hardly got a word out, 

when, seeing him coming for her, she rushes out of his reach, screaming in horror. 

MARY WARREN: Don’t touch me — don’t touch me! At which the girls halt at 

the door. 

PROCTOR, astonished: Mary! 

MARY WARREN, pointing at Proctor: You’re the Devil’s man! […] I’ll not hang 

with you! I love God, I love God. 

DANFORTH, to Mary: He bid you do the Devil’s work? 

MARY WARREN, hysterically, indicating Proctor: He come at me by night and 

every day to sign, to sign, to — 

DANFORTH: Sign what? 

PARRIS: The Devil’s book? He come with a book? 

MARY WARREN, hysterically, pointing at Proctor, fearful of him: My name, he 

want my name. “I’ll murder you,” he says, “if my wife hangs! We must go and 

overthrow the court,” he says! 

Danforth’s head jerks toward Proctor, shock and horror in his face. 

PROCTOR, turning, appealing to Hale: Mr. Hale! 

MARY WARREN, her sobs beginning: He wake me every night, his eyes were 

like coals and his fingers claw my neck, and I sign, I sign... 

HALE: Excellency, this child’s gone wild! 

PROCTOR, as Danforth’s wide eyes pour on him: Mary, Mary! 

MARY WARREN, screaming at him: No, I love God; I go your way no more. I 

love God, I bless God. Sobbing, she rushes to Abigail. Abby, Abby, I’ll never hurt 

you more! They all watch as Abigail, out of her infinite charity, reaches out and 

draws the sobbing Mary to her, and then looks up to Danforth (MILLER, 2003, p. 

109-111 – destaques [em negrito – meus]). 

 

[ABIGAIL (olhando para cima) Cuidado! Ela está baixando! 

Ela e todas as meninas correm para uma parede, protegem os olhos. E então, 

encurraladas, soltam um grito gigantesco. Mary, contaminada, abre a boca e grita 

junto com elas. Aos poucos, Abigail e as meninas começam a parar, até que só Mary 

está ali, olhando o “pássaro” no alto, gritando loucamente. Todos olham para ela, 

horrorizados pelo ataque evidente. Proctor vai até ela. 

PROCTOR Mary, conte para o governador o que... (ele mal diz uma palavra quando 

ela, vendo que ele vem vindo, corre para fora de seu alcance, gritando horrorizada) 

MARY WARREN Não me toque... não me toque! (com isso as meninas param na 

porta) 

PROCTOR (atônito) Mary! 

MARY WARREN (aponta Proctor) O senhor é o homem do Diabo! [...] Não vou 

ser enforcada com o senhor! Eu amo a Deus, eu amo a Deus. 

DANFORTH (para Mary) Ele mandou você fazer a obra do Diabo? 

MARY WARREN (histérica, aponta Proctor) Ele me procurou de noite e de dia 

para assinar, para assinar, para... 

DANFORTH Assinar o quê? 

PARRIS O livro do Diabo? Ele ia com um livro! 

MARY WARREN (histérica, aponta Proctor, com medo dele) Meu nome, ele quer o 

meu nome. “Vou matar você,” ele diz, “se minha mulher for enforcada! Nós temos de 

ir e acabar com o tribunal”, ele diz! 

Danforth vira-se de repente para Proctor, choque e horror na expressão. 

PROCTOR (vira-se, apela para Hale) Senhor Hale! 

MARY WARREN (começa a chorar) Ele me acorda toda noite, os olhos feito 

brasas, os dedos no meu pescoço e eu assino, eu assino... 

HALE Excelência, essa menina enlouqueceu! 
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PROCTOR (os olhos de Danforth arregalados sobre ele) Mary, Mary! 

MARY WARREN (grita com ela) Não, eu amo a Deus. Não sigo mais o seu 

caminho. Eu amo a Deus, louvo a Deus. (soluçando, ela corre para Abigail) Abby, 

Abby, nunca mais machuco você! (todos observam quando Abigail, em sua infinita 

caridade, estende os braços e puxa Mary em prantos para ela, e olha para Danforth) 
(MILLER, 2009, p. 360-361)] 

 

Nada dessa minha proposta de exercício alternativo para a interpretação está na narrativa 

de Miller. Todavia, os espaços deixados por ela, bem como o quadro de referência, dão-se essa 

possibilidade. A falta de individualidade, de pessoalidade e história para Mary Warren (assim 

como para outras personagens mulheres) oferecem esse espaço, assim como oferecem espaço 

para pensá-la apenas como uma fingidora, mentirosa e calculista. Eu prefiro minha versão, 

porque acho ela deveras plausível, diante do quadro de referência contextual da história. A 

personagem Mary Warren, sofrendo abuso moral e sexual por parte de John Proctor, teria meios 

de denunciá-lo? Ela poderia fazê-lo, mas ninguém acreditaria nela, pois John Proctor é um dos 

“pilares da comunidade”. Provavelmente iriam reagir assim como Hale: “this child is gone 

wild”. Pode-se que Mary Warren não passasse por nenhum outro abuso por parte de John (o 

abuso de autoridade é visível e inegável, basta lembrar da relação entre criada e senhor, e da 

presença do chicote). Mas várias Mary Warren mundo afora passaram por isso. Minha intenção 

é apenas mostrar as poucas alternativas de vida destinadas à maioria das mulheres 

(principalmente as acusadas de bruxaria, crime pelo qual praticamente todas eram passíveis de 

culpa). 

Mary Warren fica, de qualquer maneira, na escolha entre o homem na casa de quem é 

criada (e chicoteada quando lhe convém), e a partilha entre suas semelhantes. Pensando dessa 

forma, talvez sua escolha não pareça tão absurda. Essas garotas não tinham outros objetivos na 

vida, a não ser vigiar seus pecados (e encontrar um marido para constituir família). Vigias e 

carrascas de si mesmas, constituem o pecado cristão em seu próprio corpo e, portanto, não 

podem fazer as atividades mais simples, como simplesmente dançar. Sua voz sempre foi menos, 

seu lugar sempre submisso. Não admira sentirem-se na liberdade de falar agora, ainda que em 

acusação, acreditando estarem fazendo o “trabalho divino”. Afinal, se aqueles que sempre falam 

por elas também acreditam, por que deveriam elas duvidar? Ainda assim, elas seguem sendo as 

antagonistas da história. Comparando-as com John Proctor e John Hale, temos duas vozes 

masculinas tentando argumentar através da razão com os demais. Enquanto isso, o reverendo, 

o juiz e o governador acreditam piamente nas palavras das garotas e, portanto, não mentem. É, 

as vilãs são elas. 
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É sintomático que essas garotas, ainda que não assumidamente bruxas, foram aquelas a 

dançarem na floresta guiadas por Tituba, praticando bruxaria; portanto, e por fim, são elas o 

maior empecilho da trama. Delas surge a complicação, e não daqueles homens representantes 

das autoridades. Tudo bem, novamente, lembro de Miller afirmando que a narrativa não tem 

acuidade histórica, não como os textos históricos alegam ter. Ainda assim, cria-se 

representação, e representação cria percepção, maneiras de olhar o mundo. Interessante como 

mesmo diante de uma caça às bruxas que vitimizou mulheres em vários países, as vilãs se 

tornam as próprias mulheres, apagando-se, portanto, o papel do mundo patriarcal capitalista em 

tal massacre. 

As personagens assumidamente bruxas tampouco são inocentadas. A elas sobra um 

lugar (espaço narrativo mínimo) de mistério. Para Tituba, Sarah Osburn e Sarah Good, não se 

destina qualquer possibilidade de identificação por parte do leitor. Elas são constituídas como 

bruxas, bem como arquitetou a função narrativa por meio dos comentários nas didascálias, mas 

nada sabemos sobre elas. Elas parecem não ter individualidade alguma. Não se constrói para 

nenhuma delas qualquer pessoalidade, subjetividade, identidade. Pergunto-me se Christopher 

Bigsby considerou essas mulheres efetivamente bruxas ao falar que na narrativa há espaço para 

aqueles marginalizados. Talvez ele estivesse considerando apenas os personagens homens. Não 

foi a única vez em que algum crítico o fez. Seguramente (e infelizmente), também não será a 

última. 

O mesmo Bigsby (2003, p. viii, grifo meu, tradução minha), naquela introdução à peça, 

conta-nos, a título de conhecimento: 

 

[…] in the woods that surrounded the village of Salem when, in 1692, a number of 

young girls were discovered, with a West Indian slave called Tituba, dancing and 

playing at conjuring. To deflect punishment from themselves they accused others, and 

those who listened, themselves insecure in their authority, acquiesced, partly because 

it served their interest to do so, and partly because they inhabited a world in which 

witchcraft formed a part of their cosmology. Their universe was absolute, lacking in 

ambivalence. There was only one text to consult, and that text reserved only one fate 

for witches. 

 

[na mata que circundava a vila de Salem quando, em 1692, algumas garotas foram 

descobertas, com uma escrava indígena do oeste chamada Tituba, dançando e 

brincando de invocar. A fim de evitar a punição contra si mesmas, elas acusaram 

outras, aqueles que as escutaram, inseguros em sua própria autoridade, 

condescenderam, em parte porque a situação servia a seus interesses, e em parte 

porque eles habitavam um mundo no qual a bruxaria formava uma parte de sua 

cosmologia. O universo deles era absoluto, sem ambivalência. Havia apenas um texto 

para consultar, e esse texto reservava apenas um destino para as bruxas] 
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Recorro, uma vez mais, ao quadro de referência da narrativa, como mencionado por 

Mieke Bal. Antes mesmo de entrar na narrativa de Miller, a leitora/o leitor tem acesso a esse 

contexto oferecido na introdução. Assim como qualquer outra referência contextual, ela 

influenciará na leitura seguinte do texto dramático. A identidade de Tituba resume-se a uma 

escrava indígena do oeste que, provavelmente, é chave importante na dança e conjuração na 

floresta (do contrário, por que seria mencionada?). A partir disso, Bigsby deduz que as garotas 

da dança na floresta acusaram os demais para redirecionar as acusações destinadas a elas. 

Enquanto os homens, vozes da autoridade, são como que desculpados em razão do contexto no 

qual estão inseridos (às mulheres isso não soa como justificativa; mas, afinal por que deveriam 

mulheres reprimidas diariamente ter alguma reação como essas? Que ideia absurda!). Aqui, ele 

fala do contexto histórico considerando as maneiras nas quais os eventos se desenrolaram em 

1692 em Salem. Mas essa interpretação advém de que fonte? Como haveríamos de saber quais 

os motivos a levar as garotas a acusar outras pessoas? Não há nenhum indício que nos faça 

chegar às mentes daquelas garotas (sobre)viventes em Massachusetts, do século XVII. Quem 

indica esse modus operandi, por outro lado, são a função narrativa e a focalização do texto 

dramático. E aí percebemos, Bigsby não é diferente de nós leitoras, ele também cai nas 

armadilhas do texto (bem como a maior parte da crítica): 

 

Both fugitive – as a being – and fixed – in the words of the novel [or dramatic text] 

that capture it – the character is an effect that makes us believe in the human nature 

of a creature that is constantly resisting that humanity in favour of other important 

insights it has to offer. This is the game of make-believe in fiction – a game that is, 

according to the specific insights it produces, truer than truth. 

 

[Tanto fugitivo – como um ser – e fixo – nas palavras do romance [ou texto dramático] 

que a apreendem – a personagem é um efeito que nos faz acreditar na natureza humana 

de uma criatura que constantemente resiste à essa humanidade em favor de outros 

importantes insights que tem a oferecer. Esse é o jogo de faz-de-conta da ficção – um 

jogo que é, de acordo com os insights específicos que produz, mais real que a verdade] 

 

(BAL, 2017, p. 124, grifo da autora, tradução minha). 

 

Ele não só entra nessa armadilha do jogo literário, um jogo mais verdadeiro, muitas 

vezes, que a realidade (desde que cria nossos modos de olhar o mundo), como implementa o 

quadro de referência e, portanto, a armadilha, para o leitor. Ao mencionar esse contexto 

histórico como factual, ele deposita expectativas nas personagens, expectativas espelhadas no 

leitor. “The expectations aroused by the mere mention of a historical or mythical character are 

also traps for the reader. We tend to notice only what we already know” [“As expectativas que 

são provocadas pela mera menção de uma personagem histórica ou mítica são também 
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armadilhas para o leitor. Nós tendemos a perceber apenas o que já sabemos”] (BAL, 2017, p. 

110, tradução minha). Portanto, chega-se ao texto pensando em Tituba simplesmente como uma 

escrava praticante de bruxaria, e nas garotas como cúmplices mentirosas que desviam as 

acusações de si ao acusar inocentes. 

Trata-se de um julgamento crítico de Bigsby. Eu sei, uma escolha. E uma escolha 

refletida, como se pode ver na fortuna crítica levantada, repetida por outras leituras. Nem por 

isso deixa de ser uma leitura misógina. Disfarça-se como leitura universal, despretensiosa, mas 

talvez deveria, como nos ensina Donna Haraway, localizar-se, assumir seu status, já que o 

“universal” é, via de regra, masculino e branco. Como argumenta habilmente Mieke Bal (2017, 

p. 106, grifo meu, tradução minha):  

 

The kind of response that judges characters as real, modern, psychologically complex 

people has had nefarious effects on scholarship. [...] It has also produced a large body 

of critical literature that, seemingly reiterating the misogyny of the texts studied, 

projects sexism on texts whose function is not moral at all, or whose standards of 

representation have nothing to do with what realist literature has taught us to expect. 

This is a major ideological trap. 

 

[O tipo de resposta que julga personagens como pessoas reais, modernas, 

psicologicamente complexas, teve efeitos nefastos na crítica. [...] Também produziu 

um grande corpo de crítica literária que, aparentemente, reiterando a misoginia dos 

textos estudados, projeta o sexismo em textos cuja função não é moral de modo algum, 

ou cujas representações não tem nenhuma relação com o que a literatura realista nos 

ensinou a esperar. Essa é uma grande armadilha ideológica] 

 

Ficam assim, as bruxas garotas vilãs. Das bruxas realmente bruxas pouco sabemos. Não 

temos conhecimento dos costumes e práticas de Tituba. Não podemos entender mais sobre essa 

personagem. O único outro momento no qual ela e, pela primeira vez, Sarah Good, outra dentre 

as três primeiras acusadas, têm espaço na narrativa, é quando o delegado Herrick libera a cela 

na qual elas estão presas, para a chegada de Danforth que, inclusive, ao entrar, comenta: 

“DANFORTH: There is a prodigious stench in this place. / HERRICK: I have only now cleared 

the people out for you” (MILLER, 2003, p. 114) [“DANFORTH Horrível o fedor deste lugar. 

/ HERRICK Acabei de tirar as pessoas daqui para o senhor” (MILLER, 2009, p. 364)]. 

Até então, como única evidência do alegado pacto de Tituba com o demônio, havia 

apenas a sua confissão, fornecida sob pressão psicológica e moral, além da ameaça de forca. 

Há também a afirmação de Miller nas rubricas, aumentando as informações tendenciosas e de 

carga ideológica para o quadro de referência da leitora/do leitor. Agora, porém, encontramos a 

confirmação derradeira: 
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[…] Marshal Herrick enters with a lantern. […] He goes to a bench and nudges a 

bundle of rags lying on it. 

HERRICK: Sarah, wake up! Sarah Good! He then crosses to the other bench. 

SARAH GOOD, rising in her rags: Oh, Majesty! Comin’, comin’! Tituba, he’s here, 

His Majesty’s come! 

HERRICK: Go to the north cell; this place is wanted now. [...] 

TITUBA: That don’t look to me like His Majesty; look to me like the marshal. 

[…] 

SARAH GOOD: Oh, is it you, Marshal! I thought sure you be the Devil comin’ for 

us. Could I have a sip of cider for me goin’ away? 

HERRICK, handing her the flesk: And where are you off to, Sarah? 

TITUBA, as Sarah drinks: We goin’ to Barbados, soon the Devil gets here with the 

feathers and the wings. 

HERRICK: Oh? A happy voyage to you. 

SARAH GOOD: A pair of bluebirds wingin’ southerly, the two of us! Oh, it be a 

grand transformation, Marshal! She raises the flask to drink again. 

HERRICK, tacking the flask from her lips: You’d best give me that or you’ll never 

rise off the ground. Come along now. 

TITUBA: I’ll speak to him for you, if you desires to come along, Marshal. 

HERRICK: I’d not refuse it, Tituba; it’s the proper morning to fly into Hell. 

TITUBA: Oh, it be no Hell in Barbados. Devil, him be pleasure-man in Barbados, 

him be singin’ and dancin’ in Barbados. It’s you folks — you riles him up ’round here; 

it be too cold ’round here for that Old Boy. He freeze his soul in Massachusetts, but 

in Barbados he just as sweet and — A bellowing cow is hear, and Tituba leaps up and 

calls to the window: Aye, sir! That’s him, Sarah! 

SARAH GOOD: I’m here, Majesty! They hurriedly pick up their rags as Hopkins, a 

guard, enters. 

HOPKINS: The Deputy Governor’s arrived. 

HERRICK, grabbing Tituba: Come along, come along. 

TITUBA, resisting him: No, he comin’ for me. I goin’ home! 

HERRICK, pulling her to the door: That’s not Satan, just a poor old cow with a hatful 

of milk. Come along now, out with you! 

TITUBA, calling to the window: Take me home, Devil! Take me home! 

SARAH GOOD, following the shouting Tituba out: Tell him I’m goin’, Tituba! Now 

you tell him Sarah Good is goin’ too! (MILLER, 2003, p. 112-113). 

 

[O delegado Herrick entra com uma lanterna. [...] Vai até o banco e mexe num monte 

de trapos sobre ele. 

HERRICK Sarah, acorde! Sarah Good! (atravessa o espaço até o outro banco) 

SARAH GOOD (levanta-se com seus trapos) Ah, Majestade! Já vou, já vou! Tituba, 

ele está aqui, Sua Majestade chegou! 

HERRICK Vão para a cela norte. Este local será usado agora. [...] 

TITUBA Pra mim não parece Majestade. Pra mim parece o delegado. 

[...] 

SARAH GOOD Ah, é o senhor, delegado! Tinha certeza que era o Diabo que tinha 

vindo pegar a gente. Dá um golinho dessa sidra antes de eu ir embora? 

HERRICK (dá-lhe o frasco) E para onde vocês vão, Sarah? 

TITUBA (enquanto Sarah bebe) Vamos para Barbados, logo o Diabo vem com pena 

e asas. 

HERRICK Ah, é? Boa viagem para vocês. 

SARAH GOOD Dois passarinhos azuis voando para o sul, nós duas. Ah, vai ser uma 

grande transformação, delegado! (levanta o frasco para beber de novo) 

HERRICK (tira o frasco de sua boca) Melhor me devolver isso senão não vai 

conseguir levantar voo. Agora vamos. 

TITUBA Eu falo do senhor para ele se o senhor quiser ir junto, delegado. 

HERRICK Não vou querer, Tituba. É o caminho direitinho para o Inferno.75 

                                                 
75 Há uma troca de sentido bastante significativa em um trecho da tradução. A frase de resposta do delegado 

Herrick à Tituba, no inglês, “I’d not refuse it, Tituba; it’s the proper morning to fly into Hell”, indica uma 

afirmativa, e não uma negativa diante da proposta dela. Talvez uma tradução mais adequada fosse algo como “Eu 
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TITUBA Ah, não é Inferno nenhum em Barbados. É vocês, gente... vocês que 

incomoda ele aqui. É frio aqui pro Capeta. Ele gela até a alma em Massachusetts, mas 

em Barbados ele fica à vontade e... (ouve-se um mugido de vaca, Tituba dá um salto 

e grita pela janela) Sim, senhor! É ele, Sarah! 

SARAH GOOD Estou aqui, Majestade! (depressa ela pega seus trapos, enquanto 

entre Hopkins, um guarda) 

HOPKINS O representante do Governador chegou. 

HERRICK (agarra Tituba) Vamos lá, vamos lá. 

TITUBA (resiste) Não, ele veio me buscar. Eu vou para casa! 

HERRICK (empurra-a para a porta) Isso aí não é o Satã, é só uma pobre duma vaca 

com a teta cheia de leite. Vamos logo, fora vocês duas! 

TITUBA (grita para a janela) Me leve embora, Diabo! Me leve pra casa! 

SARAH GOOD (corre atrás de Tituba) Diga que eu também vou, Tituba! Agora diga 

pra ele que Sarah Good também vai junto! (MILLER, 2009, p. 362-363)] 

 

As duas mulheres a falarem do diabo e chamarem-no Sua Majestade são também as 

duas vestidas em trapos, uma escrava, a outra, ao que parece, com gosto pela bebida. O que isso 

nos diz sobre nossas duas bruxas? Isso as caracteriza como a escória da sociedade. É claro, 

sabemos, dentre o maior número de mulheres acusadas estavam principalmente essas excluídas 

socialmente. “Sarah Osburn also represented the sort of woman one might conventionally 

expect to see accused. She had stopped going to church. She lived with a much younger man. 

Tituba, on the other hand, was a slave in Parris’s house, where the first two girls were afflicted” 

[“Sarah Osburn também representava o tipo de mulher que se poderia esperar ver acusada. Ela 

havia parado de ir à igreja. Ela vivia com um homem muito mais jovem. Tituba, por outro lado, 

era uma escrava na casa de Parris, onde as duas primeiras meninas foram afetadas”] (HOWE, 

2014, p. 130, tradução minha). 

Essa condição reflete bem a perseguição àquelas mulheres consideradas inúteis para o 

sistema (re)produtivo capitalista a se instaurar com a ajuda da caça às bruxas. Entre os séculos 

XVI e XVII instaurou-se uma repulsa pela sexualidade não procriativa, evidenciada pelo mito 

da velha bruxa em seu voo na vassoura. “Este imaginário retrata uma nova disciplina sexual 

que negava à ‘velha feia’, que já não era fértil, o direito a uma vida sexual” (FEDERICI, 2017, 

p. 346). Fruto do controle capitalista sobre a mão de obra para o trabalho, a sexualidade só 

deveria ser incentivada para gerar maior número de trabalhadores. Do contrário, consistia em 

menos tempo e menos energia destinados ao trabalho. 

Além de tudo, referindo-se ao diabo como Sua Majestade, Sarah Good e Tituba 

estabelecem uma relação de submissão. Trocam uma servidão por outra. Afinal,  

                                                 
não recusaria, Tituba; é a manhã certa para voar para o Inferno”, bem como indica o uso do “would not”, em 

contração no excerto. Sendo, portanto, bastante distinto de sua tradução da versão publicada, em “Não vou querer, 

Tituba. É o caminho direitinho para o Inferno”. Sentido com implicações inclusive para o entendimento do papel 

do Diabo e do Inferno no contexto referido, por outras pessoas que não as personagens principais. Seria uma 

proposta de observação no estudo do texto traduzido. 
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[a] caça às bruxas inverteu a relação de poder entre o diabo e a bruxa. Agora, a mulher 

era a criada, a escrava, o súcubo de corpo e alma, enquanto o diabo era, ao mesmo 

tempo, seu dono e senhor, cafetão e marido. […] Depois de aparecer para ela, o diabo 

pedia-lhe que se tornasse sua criada, e o que vinha a seguir era um exemplo clássico 

da relação senhor/escravo, marido/mulher (FEDERICI, 2017, p. 337, grifo da autora). 

 

Contudo, a cena na cela faz mais do que isso. Ademais de caracterizá-las como bruxas, 

crentes no diabo, constitui essas mulheres como loucas, ou ao menos como desequilibradas. 

Não entra em mérito aqui a existência do diabo. O importante é a crença e devoção delas para 

com ele. A ideia da possibilidade dele em levá-las até Barbados, fugindo de todo aquele 

contexto. E, por fim, o delírio é marcado pelo pensamento de que uma vaca é a manifestação 

do diabo vindo buscá-las. Concluindo com seus pedidos desmedidos para que o diabo as pegue. 

Quase como um arremedo retorcido da expressão “vá para os diabos que a carreguem!”. 

Desde que estamos falando de bruxas praticantes, em The Witches of Eastwick sabemos, 

desde o início, com certeza quem são as bruxas com poderes sobrenaturais. Nossas 

protagonistas Jane Smart, Sukie Rougemont e Alexandra Spofford assumem essa condição 

desde o princípio da narrativa, de forma natural. Encontramos no romance um narrador externo, 

contando a respeito dessas outras personagens. Uma testemunha, a se manter invisível, ainda 

que comprometida com a história por ela contada (BAL, 2017, p. 20). Em alguns momentos a 

função narrativa dá dicas de que seria um sujeito morador da cidade de Eastwick, colocando-se 

dentre um “nós”. Como ele comenta: “we all knew there was something else about them, 

something as monstrous and obscene” (UPDIKE, 2012, p. 232, grifo meu) [“nós sabíamos que 

havia alguma outra coisa naquelas mulheres, algo tão monstruoso e obsceno” (UPDIKE, 2010, 

p. 244)]76. “It was such unverifiable impressions that spread among us in Eastwick the rumor 

of witchcraft” (UPDIKE, 2012, p. 20, grifo meu) [“Foi esse tipo de impressão impossível de 

ser confirmada que se espalhou entre nós, em Eastwick, o boato de bruxaria” (UPDIKE, 2010, 

p. 24)]. 

Ainda assim, configura-se como narrador externo, acompanhando os momentos mais 

íntimos das protagonistas e de outras personagens. Esse narrador (a quem me referirei no 

masculino, em função do conteúdo e tendência de sua narração), conta-nos sobre os encontros 

das nossas bruxas todas as quintas-feiras: o sabá semanal. “[Sukie] loved her two friends, and 

they her. Today […] Sukie looked forward hungrily to Alexandra’s and Jane’s coming over to 

her house for a drink. They usually convened Thursdays, in one of their three houses” 

                                                 
76 As traduções foram retiradas da versão em português publicada no Brasil, como indicada na lista de referência. 

Assim, serão indicadas em cada citação com a numeração de páginas e o ano da referida publicação. 
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(UPDIKE, 2012, p. 24) [“[Sukie] adorava as duas amigas, e esse sentimento era recíproco. 

Nesse dia, […] Sukie estava ansiosa por receber Alexandra e Jane em casa para um drinque. As 

três geralmente se encontravam às quintas-feiras, na casa de uma delas” (UPDIKE, 2010, p. 

28)]. Logo no primeiro encontro, o narrador nos revela a identidade delas, em um simples 

comentário: “The witches kissed, cheek to cheek” (UPDIKE, 2012, p. 24, grifo meu) [“As 

bruxas se cumprimentaram com dois beijos no rosto” (UPDIKE, 2010, p. 29)]. 

No romance de Updike há claramente um coven (optei por manter essa palavra, em 

inglês, em função da carga semântica evocada com relação à bruxaria), um trio de bruxas que 

fortalecem uma à outra em sua união. Assim nos informa o narrador: 

 

It was the ambiguous essence of Alexandra’s relation with Jane and Sukie that she 

was the leader, the profoundest witch of the three, and yet also the slowest, a bit in 

the dark, a bit — yes — innocent. The other two were younger and therefore slightly 

more modern and less beholden to nature with its massive patience, its infinite care 

and imperious cruelty, its ancient implication of a slow-grinding, anthropocentric 

order (UPDIKE, 2012, p. 116). 

 

[Na essência ambígua do relacionamento de Alexandra com Jane e Sukie, ela era a 

líder, a mais profunda das três bruxas, mas também a mais vagarosa, um pouco 

distraída, um pouco... sim... inocente. As outras duas eram mais jovens, e portanto 

ligeiramente mais modernas e menos presas à natureza com sua enorme paciência, seu 

infinito cuidado e sua imperiosa crueldade, sua implicação ancestral de um poder 

vagaroso e antropocêntrico (UPDIKE, 2010, p. 125)] 

 

Há um coven, formado por um trio, um vórtice de poder. As três evocam aquelas 

mesmas figuras tríplices tão conjuradas em outras figuras bruxas: as três weird sisters de 

Shakespeare, as três parcas ou moiras do destino, as três faces da deusa (donzela, mãe, anciã), 

as três bruxas de Hocus Pocus, de Stardust, entre outras. Trata-se de um coven com uma figura 

central: Alexandra. Alexandra é a mais importante das três bruxas não apenas por ser a líder do 

vórtice de poder, mas, essencialmente, por ser dela a maior parte da focalização ao longo do 

romance, alternando-se com a focalização do olhar comunitário da cidade. “The focalizer [...] 

is an aspect of the story [...] [the] narrator tells. It is the represented colouring of the fabula by 

an agent of perception, the holder of the point of view” [“O focalizador […] é um aspecto da 

história […] [que o] narrador conta. É o colouring representado da fábula por um agente de 

percepção, o detentor do ponto de vista”] (BAL, 2017, p. 12, tradução minha). Nesse caso, 

encontramos um [character-bound focalizer] focalizador com foco na personagem (na maior 

parte do romance, Alexandra). Quando ela está na cena, são os olhos dela que o narrador 

acompanha, suas perturbações íntimas parecem perpassar a história, o ambiente, e os 

comentários da função narrativa. 
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Essas três, dentre algumas outras personagens, são as oficialmente bruxas, com poderes 

e rituais encontrados em suas ações. Ainda assim, bem como faço com The Crucible, não 

tratarei apenas delas na minha análise. Ocorre em The Witches of Eastwick um processo 

interessante, assim como em Miller, na relação entre as mulheres bruxas e aquelas sem poderes. 

Em Eastwick, as efetivas bruxas são acusadas: mas não em função de seus poderes, e sim por 

seu comportamento considerado inadequado à comunidade. Por outro lado, as demais mulheres, 

não-bruxas, tornam-se também algo vilãs, ao menos algo antagonistas, em função da carga 

negativa sintomática recebida a elas atribuída pelo narrador e pela focalização. Desse modo, 

aqui trarei tanto as mulheres bruxas de Eastwick, como as mulheres tornadas megeras. Ao final, 

são todas culpadas – filhas de Lilith e filhas de Eva. 

As bruxas fazem pequenos rituais, amuletos, e têm vínculos com a natureza. Apreciam 

a nudez de seus corpos e a noite, assim como as ervas: “[s]he [Alexandra] enjoyed her own 

nakedness usually, especially in the open, taking a sunbath after lunch in her back yard [sic] on 

a blanket those first warm days of April and May before the bugs come. And under the full 

moon, gathering herbs skyclad” (UPDIKE, 2012, p. 104) [“Ela em geral gostava da própria 

nudez, sobretudo ao ar livre, e gostava de tomar banho de sol deitada em um cobertor no quintal 

dos fundos durante os primeiros dias de calor de abril e maio, antes de os insetos chegarem. E 

gostava de sair nua sob a lua cheia para colher ervas” (UPDIKE, 2010, p. 113)]. Todavia, nada 

disso consiste no problema delas na convivência com a comunidade. Os julgamentos advêm de 

seu estilo de vida. 

Alexandra, Jane e Sukie são todas separadas-viúvas. Coloco essas duas condições em 

conjunto porque o marido de nenhuma vive, tampouco está morto. No caso de Alexandra: 

 

Her own former husband Oswald Spofford, rested on a high kitchen shelf in a jar, 

reduced to multicolored dust, the cap screwed on tight. Thus she had reduced him as 

her powers unfolded after their move to Eastwick from Norwich, Connecticut. […] 

Here in Rhode Island her powers had expanded like a gas in a vacuum and she had 

reduced dear Ozzie as he made his daily trek to work and back […] first to the size of 

a mere man, the armor of patriarchal protector falling from him in the corrosive salt 

air of Eastwick’s maternal beauty, and then to the size of a child as his chronic needs 

and equally chronic acceptance of her solutions to them made him appear pitiful, 

manipulable. He quite lost touch with the expanding universe within her […]. As 

Alexandra accepted first one and then several lovers, her cuckold husband shrank to 

the dimensions and dryness of a doll. […] By the time of their actual divorce her 

former lord and master had become mere dirt […] some polychrome dust she swept 

up and kept in a jar as a souvenir (UPDIKE, 2012, p. 7-8, grifo meu). 

 

[Seu próprio ex-marido, Oswald Spofford, repousava dentro de um vidro com a tampa 

de rosca bem fechada em uma prateleira alta da cozinha, reduzido a um pó 

multicolorido. Era a isso que ela o havia reduzido quando seus poderes se revelaram 

após a mudança de Norwich, Connecticut, para Eastwick. [...] Ali, em Rhode Island, 

seus poderes tinham se expandido como um gás em ambiente à vácuo, e, enquanto o 



185 

 

caro Ozzie fazia o trajeto diário de ida e volta do trabalho [...] ela primeiro o reduzira 

ao tamanho de um mero homem, despindo de seu corpo a armadura de protetor 

patriarcal graças à maresia corrosiva da beleza maternal de Eastwick, e depois ao 

tamanho de uma criança, à medida que as suas carências crônicas e a sua igualmente 

crônica aceitação das soluções por ela propostas o faziam parecer fraco e 

manipulável. Ele literalmente perdera o contato com o universo em expansão dentro 

dela. [...] À medida que Alexandra arrumou primeiro um amante, e depois vários, seu 

marido corno foi reduzido à dimensão e à secura de uma boneca [...] Quando eles de 

fato se divorciaram, seu antigo mestre e senhor se transformou em pó [...] uma espécie 

de pó multicolorido que ela havia varrido e guardado de lembrança dentro de um vidro 

(UPDIKE, 2010, p. 11-12)] 

 

Aparentemente se trata de um excerto apenas relatando o divórcio de Alexandra. Mas 

algumas passagens saltam aos olhos. A força de Alexandra diminui seu ex-marido, tirando-lhe 

a “armadura de protetor patriarcal”. Isso poderia, em um olhar mais simplista, soar como 

representação de uma mulher forte que se sobressai; todavia, essa ideia deixa escapar a 

percepção pela qual, ao compreender dessa forma, presume-se a existência de um “protetor 

patriarcal” e que, para esse papel deixar de existir, precisa sumir também o homem que dele faz 

parte. Coloca-se uma condição binária: para a independência da mulher, o homem precisa 

diminuir-se, precisa ser sobrepujado, precisa deixar-se manipular. Nesse processo, Alexandra 

também se torna uma pessoa de caráter duvidoso, pelas palavras do narrador, já que aceitou 

“primeiro um”, mas depois “vários amantes”, tornando seu marido “corno”. Para libertar-se do 

seu “mestre e senhor”, ela precisa traí-lo, diminuí-lo, menosprezá-lo.  

Essa peculiaridade sustenta uma ideia de amedrontamento dos homens em relação às 

mulheres. Concepção criada no momento da caça às bruxas, para fomentar a organização da 

repressão às mulheres. À época do desapropriamento de terras, 

 

[i]nstigavam os homens que foram expropriados, empobrecidos e criminalizados a 

culpar a bruxa castradora pela sua desgraça e a enxergar o poder que as mulheres 

tinham ganhado contra as autoridades como um poder que as mulheres utilizariam 

contra eles. Todos os medos profundamente arraigados que os homens nutriam em 

relação às mulheres (principalmente devido à propaganda misógina da Igreja) foram 

mobilizados nesse contexto (FEDERICI, 2017, p. 341). 

 

A mesma situação se mantém nessa lógica de Eastwick. Vive-se sob os mesmos aspectos 

de antes, quando “[a] mulher metia medo” (HANCIAU, 2004, p. 146). A condição é: para a 

existência de um, a ausência de outro; hierarquia. Essa linha estabelece praticamente a posição 

da função narrativa ao longo de todo o romance, em um binarismo feminino/masculino: 

 

The other witches had experienced similar transformations in their marriages; Jane 

Smart’s ex, Sam, hung in the cellar of her ranch house among the dried herbs and 

samples and was occasionally sprinkled, a pinch at a time, into a philter, for piquancy; 
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and Sukie Rougemont had permanized hers in plastic and used him as a place mat 

(UPDIKE, 2012, p. 8). 

 

[As outras bruxas haviam passado por transformações semelhantes em seus 

casamentos; o ex-marido de Jane Smart, Sam, estava pendurado no porão da casa de 

fazenda dela, em meio às ervas secas e poções, sendo ocasionalmente salpicado em 

algum filtro, uma pitadinha por vez, para dar um sabor picante; e Sukie Rougemont 

havia plastificado o seu e o usava como jogo americano (UPDIKE, 2010, p. 12)] 

 

Ao que parece, essas mulheres bruxas usam seus poderes primeiramente para prejudicar 

as pessoas que se identificam como sendo do sexo masculino. Iniciando logo por seus maridos. 

Não se admira terem identificado a si mesmas como bruxas após não terem mais seus maridos 

consigo. “The air of Eastwick empowered woman!” (UPDIKE, 2012, p. 8) [“O ar de Eastwick 

dava poder às mulheres” (UPDIKE, 2010, p. 12)], mas a presença de um marido na vida da 

mulher a se revelar bruxa, como o narrador nos relata, faz diferença (UPDIKE, 2012, p. 4). As 

três contam a Jennifer Gabriel, filha de um ex-amante de Sukie e futura esposa de Darryl Van 

Horne, quando essa comenta sobre seus poderes: 

 

“I knew you all have these powers. Brenda Parsley told me.” 

“That idiotic blabbermouth,” Jane Smart said. […] “We don’t have any powers she 

doesn’t, now that she’s been left.” 

“Is that what does it, being left?”77 Jenny asked. 

“Or doing the leaving,” Alexandra said. “The strange thing is it doesn’t make any 

difference. You’d think it would” (UPDIKE, 2012, p. 197). 

 

[“Eu sabia que vocês tinham esses poderes. Brenda Parsley me contou.” 

“Aquela língua de trapo imbecil”, disse Jane Smart. [...] “Nós não temos nenhum 

poder que ela não tenha, agora que o marido a abandonou.” 

“É isso que acontece quando você é abandonada?”, perguntou Jenny. 

“Ou quando é você que abandona”, disse Alexandra. “O mais estranho é que não faz 

diferença nenhuma. Seria de esperar que fizesse” (UPDIKE, 2010, p. 208)] 

 

Jennifer, ou Jenny, como virá a ser chamada por elas em sinal de intimidade, fica 

surpresa ao descobrir que o que ocasiona o surgimento dos poderes das mulheres é, de acordo 

com as três, ser deixada pelo marido, ou deixá-lo. É esse o gatilho para se tornarem bruxas. 

Poderia soar como uma (falsa) libertação feminina. Quando a mulher “livra-se” do homem na 

sua vida, ganha poderes em troca ― se foi deixada, é um consolo? E se deixou, uma 

recompensa, por tomar a iniciativa? O que escapa a essa falsa libertação é a necessidade de que 

                                                 
77 Mesmo que este trabalho não tenha como foco o estudo da tradução, acho válido comentá-la neste caso, inclusive 

para salientar minha opção por analisar o texto no original e não em sua tradução. No texto inglês, Jenny pergunta, 

surpresa se é ser deixada que convoca os poderes. Algo como “É isso que os provoca? Ser deixada?”. O foco da 

frase, portanto, está nos poderes. Eles são mais importantes aqui. Na versão brasileira, por outro lado, encontramos: 

“É isso que acontece quando você é abandonada?” (UPDIKE, 2010, p. 208), alterando-se o foco para o ato de ser 

abandonada. Assim, a mulher deixa de ser o sujeito da ação, aquela que tem poderes, para ser, essencialmente, o 

objeto, aquela que foi abandonada por alguém, no caso, é claro, por um homem. Apaga-se sua identidade bruxa, 

sobressai seu status de relacionamento. 
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a mulher tenha tido, em algum momento, um marido, para só então poder aflorar seus poderes. 

Além disso, fica a mulher que realmente deseja estar casada, em um martírio diante da escolha: 

permanecer no relacionamento, ou libertar seus poderes? Por que não poderia ela manter os 

dois? Novamente, o binarismo: um precisa deixar a cena, para que outro a adentre. 

Os poderes dessas mulheres surgem então ao desmanchar o casamento, e tem relação 

com o ser mulher e com a natureza. Alexandra oferece-nos umas das primeiras cenas nas quais 

observamos o uso de seus poderes, quando Alexandra esvazia a praia para ela e seu 

companheiro cão, Carvão [Coal]. Aliás, as três bruxas têm cachorros em suas casas, lembrando, 

como no caso do familiar pássaro de Mary Warren, a relação das bruxas com os animais. O 

nome de Carvão, aludindo a um elemento natural, é bem significativo. No entanto, essa relação 

é pouquissimamente explorada no romance de Updike, com exceção de Alexandra. Esse é um 

dos outros motivos para considerar a focalização que se altera entre ela e entre o focalizador 

externo: 

 

She decided to clear the beach for herself and Coal by willing a thunderstorm. One’s 

inner weather always bore a relation to the outer; it was simply a question of reversing 

the current, which occurred rather easily once power had been assigned to the primary 

pole, oneself as a woman. So many of Alexandra’s remarkable powers had flowed 

from this mere reappropriation of her assigned self, achieved not until midlife. Not 

until midlife did she truly believe that she had a right to exist, that the forces of nature 

had created her not as an afterthought and companion — a bent rib, as the infamous 

Malleus Maleficarum had it — but as the mainstay of the continuing Creation, as the 

daughter of a daughter and a woman whose daughters in turn would bear daughters. 

Alexandra closed her eyes […] and […] willed this vast interior of herself — this 

continuum reaching back through the generations of humanity and the parenting 

primates and beyond them through the lizards and the fish to the algae that cooked up 

the raw planet’s first DNA in their microscopic tepid innards, a continuum that in the 

other direction arched to the end of all life, through form after form, pulsing, bleeding, 

adapting to the cold, to the ultraviolet rays, to the bloating, weakening sun — she 

willed these so pregnant depths of herself to darken, to condense, to generate an 

interface of lightning between tall walls of air […]. Mertalia, Musalia, Dophalia: in 

loud unspoken syllables she invoked the forbidden names. Onemalia, Zitanseia, 

Goldaphaira, Dedulsaira. Invisibly Alexandra grew huge, in a kind of maternal wrath 

gathering all the sheaves of this becalmed September world to herself, and the lids of 

her eyes flew open as if at a command. A blast of cold air hit from the north, the 

approach of a front that whipped the desultory pennants on the distant bathhouse 

straight out from their staffs. […] the sky toward Providence stood revealed as 

possessing the density of some translucent, empurpled rock. Gheminaiea, 

Geogropheira, Cedani, Gilthar, Godieb (UPDIKE, 2012, p. 15-17). 

 

[Ela decidiu limpar a praia para si e para Carvão invocando uma tempestade. O tempo 

interno de cada um sempre tinha relação com o tempo externo; era apenas uma questão 

de reverter a correnteza, algo que acontecia com relativa facilidade uma vez que o 

poder tivesse sido atribuído ao polo principal, ou seja, ao seu eu feminino. Muitos dos 

notáveis poderes de Alexandra advinham dessa simples reapropriação do eu que lhe 

fora atribuído, só alcançada já quase na meia-idade. Somente depois de um pouco 

mais velha ela passara a acreditar sinceramente que tinha o direito de existir, que as 

forças da natureza a haviam criado não como um mero acessório e companheira – 

uma costela torta, como dizia o tristemente célebre Malleus Maleficarum –, mas como 
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o esteio principal da Criação ainda em movimento, como filha de outra filha e mulher 

cujas filhas, por sua vez, dariam à luz outras filhas. [...] Alexandra fechou os olhos e 

invocou essa imensa parte interior de si mesma – esse continuum que remontava a 

muitas gerações da humanidade até os ancestrais primatas e, antes deles, os lagartos, 

peixes e algas que geraram em suas tépidas e microscópicas entranhas o primeiro 

DNA do planeta recém-nascido, um continuum que, na outra direção, estendia-se até 

o final de toda vida, assumindo diferentes formas, pulsando, sangrando, adaptando-se 

ao frio, aos raios ultravioleta, ao sol inchado e cada vez mais fraco –, e ordenou a essas 

profundezas tão prenhes de si própria que escurecessem, que se condensassem, que 

gerassem uma interface de relâmpagos entre as altas paredes de ar. [...] Mertalia, 

Musalia, Dophalia: em altas sílabas mudas, ela começou a invocar os nomes 

proibidos. Onemalia, Zitanseia, Goldaphaira, Dedulsaira. De maneira invisível, 

Alexandra foi ficando imensa, e em uma espécie de fúria maternal começou a atrair 

para si todos os montinhos de vegetação daquela calmaria de setembro, e seus olhos 

se abriram como se dessem uma ordem. Uma rajada de ar frio soprou do norte, a 

aproximação de uma frente de ar que arrancou dos mastros as insignificantes 

bandeirolas das distantes cabanas de banhistas [...] e o céu para os lados de Providence 

se revelou possuidor da mesma densidade de uma rocha translúcida e arroxeada. 

Gheminaiea, Gegropheira, Cedani, Gilthar, Godieb (UPDIKE, 2010, p. 20-21)] 

 

É uma bela cena descrita pelo narrador, na qual Alexandra toma consciência de sua 

existência. Uma existência em comunhão com a existência de todos os seres, e inserida em uma 

geração de filhas e mães. Um poder ser mulher, de geração a geração, estabelecendo uma 

tradição. As palavras em latim, “Mertalia, Musalia, Dophalia, Onemalia Zitanseia, 

Goldaphaira, Dedulsaira” a inserem em algum tipo de tradição. São palavras provavelmente 

retiradas do livro A Chave Menor de Salomão, um grimório datado do século XVII, de autoria 

atribuída ao próprio rei Salomão78. Nesse livro estão os registros dos demônios aos quais 

Salomão teria invocado, além dos rituais para fazê-lo. O ritual no qual se utilizam os termos 

mencionados por Alexandra é de consagração e preparação de uma câmara ou local para rituais. 

Essa parte específica se refere à consagração e ao exorcismo da água. A consagração é realizada 

em conjunto com a do sal. Uma pesquisa na internet mostra que tais rituais são utilizados ainda 

hoje em religiões wicca, por exemplo. O uso do grimório, é claro, foi associado à prática da 

“magia negra”, o que era esperado, já que não condiz com rituais da cristandade. Evidencio o 

uso de “magia negra” apenas para ironizá-lo e colocá-lo em ponto de crítica, pois entendo sua 

origem racista e preconceituosa, associado, principalmente, às práticas de religiões de origem 

africana. Ainda assim, o ritual para consagração e exorcismo é semelhante a alguns exercidos 

nas religiões cristãs.  

A menção ao Malleus Maleficarum associa Alexandra à tradição de bruxas perseguidas 

ao longo, no mínimo, dois séculos, e revela o preconceito do mundo patriarcal com o ser mulher. 

                                                 
78 Mais informações podem ser encontradas em páginas na internet, com a busca do livro mencionado. Há 

informações a respeito na página https://www.tapatalk.com/groups/christian_paranormal/holy-water-t89-s10.html 

Acesso em: 15 de setembro de 2020. 

https://www.tapatalk.com/groups/christian_paranormal/holy-water-t89-s10.html
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Alexandra, assim, entra em comunhão de existência com várias gerações de bruxas, bem como 

com a existência dos seres e dos elementos. “As the little sand crabs were transparent on the 

speckled sand, so Alexandra, wet through and through, felt transparent to the rain, one with it, 

its temperature and that of her blood brought into concord” (UPDIKE, 2012, p. 19) [“Assim 

como os caranguejos eram transparentes sobre a areia sarapintada, Alexandra, encharcada até 

os ossos, teve a sensação de ser transparente para a chuva, de estar em comunhão com a chuva, 

de que a temperatura da água e a do seu sangue haviam se equiparado” (UPDIKE, 2010, p. 23)]. 

Diante de todos esses poderes, minha primeira reação ao encontrar a história (ainda 

naquele primeiro vislumbre), foi imaginar a variedade infinita de coisas possíveis e impossíveis 

de se acessar através da bruxaria dessas três mulheres. Qual não foi a minha decepção em 

perceber elas usando-os apenas para encantamentos de amor e frívolas vinganças ou expressões 

de desgosto para com alguma personagem (geralmente, é claro, outra mulher). Isso ocorre 

quando, em um evento da cidade, Alexandra fica irritada pelos comentários ousados de Darryl 

Van Horne e as respostas de outros homens à sua volta. Assim, ao encontrar a senhora 

Lovecraft, uma vizinha que lhe cobra as idas ao clube de jardinagem, insinuando sua ausência 

em função dos encontros com o atual amante, como comenta o narrador, Alexandra não se 

contém: 

 

Mrs. Lovecraft had adorned her wrinkled throat, collapsed upon itself in folds and 

gulleys like those of an eroded roadside embankment, with a strand of artificial pearls 

of which the centerpiece was an antique mother-of-pearl egg in which a tiny gold cross 

had been tediously inlaid. With an irritated psychic effort, Alexandra willed the frayed 

old string to break; fake pearls slipped down the old lady’s sunken front and cascaded 

in constellations to the floor (UPDIKE, 2012, p. 54). 

 

[A Sra. Lovecraft havia adornado o pescoço enrugado, desmoronado sobre si mesmo 

em dobras e sulcos como os de um acostamento de estrada erodido, com uma fieira 

[sic] de pérolas artificiais cuja peça central era um antiquíssimo ovo de madrepérola, 

no qual uma diminuta cruz de ouro havia sido laboriosamente incrustada. Com um 

esforço psíquico irritado, Alexandra se concentrou para fazer aquele objeto velho e 

frágil se quebrar; as pérolas falsas escorregaram pelo peito encovado da velha senhora 

e cascatearam em uma chuva pelo chão (UPDIKE, 2010, p. 60)] 

 

Sukie Rougemont, em um momento de solidão, resolve fazer um feitiço. O seu objetivo? 

Juntar Alexandra e Darryl Van Horne, já que a amiga, até então, não demonstrara muito 

interesse no homem forasteiro, e ela e Jane já haviam inclusive visitado a casa de Van Horne. 

Para isso, ela prepara um amuleto contendo elementos tais como a notícia sobre Darryl Van 

Horne, publicada no jornal local no qual ela trabalha, e uma das estatuetas feitas artesanalmente 

por Alexandra. Depois de amarrar tudo em um objeto só: 
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The fetish weighed pleasantly in the hand, a phallic oblong with the texture of a 

closely woven basket. Uncertain what the proper spell might be, she touched it lightly 

to her forehead, her two breasts, her navel that was a single link in the infinite chain 

of women, and, lifting her skirt but keeping her underpants on, her pudendum. For 

good measure she gave the thing a kiss, “Have fun, you two,” she said, and, 

remembering a world of her schoolgirl Latin, chanted in a whisper, “Copula, copula, 

copula” (UPDIKE, 2012, p. 88). 

 

[O amuleto tinha um peso agradável em sua mão, um objeto alongado e fálico com a 

mesma textura de um cesto de trama fechada. Sem ter certeza de qual seria o feitiço 

apropriado, encostou-o de leve na testa, nos dois seios, no umbigo que era só um elo 

na infinita corrente de mulheres e, erguendo a saia mas sem tirar a calcinha, nas partes 

íntimas. Para garantir, beijou o amuleto. “Divirtam-se vocês dois”, disse, e, 

recordando uma palavra do latim que havia estudado na escola, entoou em um 

sussurro. “Copula, copula, copula” (UPDIKE, 2010, p. 95)] 

 

Esse encantamento preparado por Sukie é acompanhado por um narrador que tudo vê, 

ainda que, de acordo com as pistas ao longo do romance, se inclua como morador da cidade. 

Nessa passagem a focalização não se encontra com Alexandra, que sequer está no mesmo local. 

A focalização parece ser inteiramente desse focalizador externo, aparentemente não vinculado 

a qualquer personagem. É ele quem nos traz um dos elementos notáveis nas idiossincrasias 

bruxas desse romance: bruxaria parece ser, essencialmente, sexual. Ou, mulheres são sempre 

referidas com relação à sexualidade. Ou ambas as coisas combinadas não podem deixar de ser 

associadas a isso. Esse aspecto percorrerá o romance como um todo, assim como demonstrarei 

ao longo da análise.  

O motivo para encostar o objeto no umbigo é mencionado, mas nos seios e na genitália 

não. Talvez ele seja óbvio (?). Ora, bruxas são mulheres promíscuas, não? É esperado que o 

façam, espera-se que tomem um objeto e o associem ao falo (ou seria isso reflexo da focalização 

masculina?) Além disso, o uso da palavra pudendum é sintomático. Ainda que, ao procurá-lo 

no dicionário em inglês, possamos encontrar a palavra como “the external genitals of a female; 

vulva” [“a parte externa das genitálias de uma fêmea, vulva”] (PUDENDUM, 2020, tradução 

minha), precisamos lembrar que a palavra em latim da qual se origina, pudenda, pudendus, 

pudendum tem relação com vergonha, alvo de constrangimento; sendo que em português, 

pudendo, “[por Extensão] Designação comum de vulva, da reunião das partes externas que 

compõem o órgão sexual feminino” (PUDENDO, 2020). É, portanto, significativo que tal 

palavra seja reiterada no uso em relação ao órgão feminino no romance, uma vez que denota “a 

vergonha”. Isso implica, mesmo que alguém possa dizer que sutilmente, o motivo de vergonha 

que se espera que uma mulher sinta ao exibir, falar ou aludir aos seus órgãos genitais. Peço que 

pensem nos seus registros de memória. Eu, mulher, nascida em uma família com duas irmãs e 

onze primas, não lembro em nenhum momento de alguém referindo-se assim, às suas 
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“vergonhas”, ao falar dos órgãos genitais masculinos. Lembro, no entanto, do uso dessa palavra 

ser recorrente ao tratar das genitálias de meninas e mulheres. Sendo assim, não é fortuito esse 

uso na representação. Ele não só repete, bem como reitera, constrói, fixa e cristaliza a ideia de 

que mulheres devem esconder não somente seus órgãos, como sua sexualidade. Ela deve ser 

velada, escondida, ou inexistente. 

Os poderes são usados igualmente para prejudicar aos seus pares antagônicos. 

Obviamente, como não poderia deixar de ser nesse romance com essa focalização, às outras 

mulheres. Sukie e Jane, por exemplo, lançaram feitiços em Felicia, esposa de Clyde, amante de 

Sukie. A esposa, como se pode ver, assim como as demais serão, é terrível, por algum motivo 

pelo qual, aparentemente, não é necessário mencionar: 

 

[…] for fun she and Jane Smart had been casting spells on Clyde’s awful wife; using 

a Book of Common Prayer Jane had stolen from the Episcopalian church where she 

sometimes pinch-hit as choir director, they had solemnly baptized a cookie jar Felicia 

and would toss things into it — feathers, pins, sweepings from Sukie’s incredibly 

ancient little house (UPDIKE, 2012, p. 150). 

 

[por diversão ela e Jane Smart vinham enfeitiçando a detestável mulher de Clyde; 

usando um Livro de Oração Comum que Jane havia roubado da igreja episcopaliana, 

onde às vezes fazia bicos como regente do coral, elas haviam batizado solenemente 

um pote de biscoitos de Felicia e ficavam jogando coisas lá dentro – penas, alfinetes, 

o pó varrido da casinha incrivelmente antiga de Sukie (UPDIKE, 2010, p. 160)] 

 

Através de um terrível feitiço as três, em união, prejudicam Jenny, como vingança por 

ela aceitar casar com Darryl Van Horne. De início, há a dúvida, expressa por Sukie:  

 

“But what can we do […]?” 

“What can we do?” Jane asked rhetorically. […] “It’s obvious. We can hex her.” […] 

“You can hex her yourself if you feel that vehement,” Alexandra said. “You don’t 

need us.” 

“I do. It needs the three of us. This mustn’t be a little hex, so she’ll just get hives and 

a headache for a week.” 

Sukie asked after a pause, “What will she get?” […] “Oh, the poor child,” Alexandra 

involuntarily exclaimed […]. “Poor child nothing,” said Jane. “She is — and her thin 

face put on additional hauteur — “Mrs. Darryl Van Horne” (UPDIKE, 2012, p. 262, 

grifo do autor). 

 

[“Mas o que é que podemos fazer [...]?” 

“O que nós podemos fazer?”, perguntou Jane, retórica. [...] “É óbvio. Podemos jogar 

um feitiço nela.” [...] “Você pode enfeitiça-la sozinha se estiver se sentindo tão 

veemente assim,” disse Alexandra. “Não precisa de nós.” 

“Preciso, sim. Precisamos fazer isso as três. Não pode ser um feitiçozinho qualquer, 

do tipo que só vai deixá-la com dor de cabeça durante uma semana.” 

Depois de uma pausa, Sukie perguntou: “Então o feitiço vai fazer o que com ela?”. 

[...] “Ah, pobrezinha da menina”, exclamou Alexandra involuntariamente [...] “Ela 

não tem nada de menina nem de pobrezinha”, disse Jane. “Ela é a senhora Darryl Van 

Horne.” Ao dizer isso, seu rosto magro ficou ainda mais altivo (UPDIKE, 2010, p. 

274-275)] 
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Há uma raiva expressa pelo simples fato de Jenny ser a Sra. Darryl Van Horne. Todavia, 

toda essa raiva é direcionada apenas para Jenny, nada resta para Van Horne em si, o homem 

que a pediu em casamento, afinal. O feitiço deve ser feito pelas três, porque apenas assim 

concentrará poder suficiente. A impressão deixada é a de que Updike estudou o Malleus 

Maleficarum a fim de criar suas bruxas. Nele lemos: “há de culpar-se uma bruxa por enfeitiçar 

alguém através de uma imagem de cera [...] embora o mal tenha sido perpetrado pela bruxa 

sobre a imagem, se a pessoa a quem se destinava foi assim lesada, há de atribuir-se à bruxa a 

causa do mal” (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 285). Igual fazem as três bruxas, utilizando 

a figura da boneca para o encantamento: 

 

After another pause Sukie asked, “How could the hex work?” 

“Perfectly straightforwardly. Alexandra makes a wax figure of her and we stick pins 

in it under our cone of power.” 

“Why must I make it?” Alexandra asked. 

“Simple, my darling. You’re the sculptress, we’re not. And you’re still in touch with 

the larger forces. My spells lately tend to go off at about a forty-five degree angle. 

[...]” Alexandra asked, “Jane, don’t you ever get scared?” 

“Not since I accepted myself for what I am. A fair cellist, a dreadful mother, and a 

boring lay” (UPDIKE, 2012, p. 262-263, grifo do autor). 

 

[Depois de outra pausa, Sukie perguntou: “Como funcionaria esse feitiço?”. 

“De forma totalmente direta. Alexandra fabrica uma boneca de cera na forma dela, e 

nós a espetamos com alfinetes debaixo do nosso vórtice de poder.” 

“Por que é que sou eu que devo fabricar a boneca?” 

“É simples, querida. Porque você é a escultora e nós, não. E você ainda está em contato 

com as forças maiores. Ultimamente, os meus sortilégios têm errado por um ângulo 

de quarenta e cinco graus”. [...] “Jane, você nunca fica com medo?”, perguntou 

Alexandra. 

“Não, desde que me aceitei como sou. Uma violoncelista razoável, uma mãe 

horrorosa, e uma transa chata” (UPDIKE, 2010, p. 275)] 

 

Alexandra mostra-se um pouco relutante, um pouco pesarosa do mal a se estabelecer. 

Jane, por outro lado, parece fria e calculista. Enquanto Sukie fica entre as duas, mas também 

mostra sua certeza com relação ao feitiço destinado a Jenny, concordando, por fim, com Jane: 

 

“Oh no, dearie. I’ve already said. We don’t have your — how can I put it? — access. 

To the deep currents. Sukie and I are like pins and needles, we can prick and scratch 

and that’s about it.” Alexandra turned to Sukie. “Where to do you stand on this?” […] 

“Jane and I have talked about it on the phone […]. We do want you to do it with us. 

We do. […] To be honest, honey, I think my powers are lessening all the time” 

(UPDIKE, 2012, p. 267-268, grifo do autor). 

 

[“Ah, não, queridinha. Eu já disse. Nós não temos o mesmo... como posso chamar? O 

mesmo acesso que você. Às correntezas profundas. Sukie e eu somos como alfinetes 

e agulhas, capazes de espetar e arranhar, mas praticamente só isso. 

Alexandra se virou para Sukie. “O que você acha disso tudo?” [...] “Jane e eu já 

conversamos um pouco a respeito pelo telefone. Nós queremos mesmo que você faça 
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isso conosco. Queremos, sim. [...] Para ser sincera, querida, acho que os meus poderes 

estão diminuindo mais a cada dia que passa” (UPDIKE, 2010, p. 280)] 

 

De novo é expressa a centralidade de Alexandra no coven. As outras duas afirmam seu 

poder mais alinhado com as forças da natureza. E a magia maior advém da combinação das 

três, desse vórtice de poder. Trago aqui o feitiço, acompanhando-o, para mostrar a maneira na 

qual utilizam “ferramentas” retiradas da casa, da cozinha, dos ambientes do lar ao qual 

normalmente as mulheres são associadas. Também por isso pego-me pensando: de quem é a 

“culpa” por tornarmo-nos bruxas? Não seria dos homens? A solução mais prática e rápida para 

“acabar” com a bruxaria, por parte das mulheres (afinal, só essa é nociva) não seria os homens 

passarem a tomar conta das tarefas cotidianas da casa? Ah! Mas essa solução os tiraria da 

detenção dos poderes e decisões sociais e históricas. Tirar-lhes-ia a posição superior na 

hierarquia. E, o mais importante, não resultaria na repressão e no controle físico, psicológico e 

social das mulheres e dos seus corpos. Não existe essa outra possibilidade, porque instituiu-se 

a caça tendo como objetivo “a construção de uma nova ordem patriarcal, que tornava as 

mulheres servas da força de trabalho masculina”, sendo de “fundamental importância para o 

desenvolvimento do capitalismo” (FEDERICI, 2017, p. 232). É, realmente, foi mais eficiente 

agir com violência física e moral. Desse modo, 

 

[...] a diferença de poder entre mulheres e homens e o ocultamento do trabalho não 

remunerado das mulheres por trás do disfarce da inferioridade natural permitiram ao 

capitalismo ampliar imensamente “a parte não remunerada do dia de trabalho” e usar 

o salário (masculino) para acumular trabalho feminino. Em muitos casos, serviram 

também para desviar o antagonismo de classe para um antagonismo entre homens e 

mulheres (FEDERICI, 2017, p. 232). 

 

Para fazer o feitiço, as três recuperam o doce que representava a noiva, retirado por Jane 

de cima do bolo de casamento. “The little smooth candy head […] did have a relation to Jenny’s 

round face […] a certain blankness of expression that had something faintly challenging and 

defiant and, yes, galling about it” (UPDIKE, 2012, p. 263) [“A cabecinha lisa feita de doce […] 

tinha de fato uma semelhança com o rosto redondo de Jenny […] um certo vazio na expressão 

que continha algo de levemente arrogante, desafiador, e, sim, descarado” (UPDIKE, 2010, p. 

276)]. O comentário acerca do doce revela a focalização, nesse caso acompanhando as três 

personagens, com ênfase em Alexandra, através do olhar a enxergar algo desafiador naquele 

rosto, um rosto tão pequeno e já desfigurado, pois havia estado na boca de Jane, que, certamente 

não poderia expressar tanto assim em sua aparência. Portanto, é menos o que se apresenta no 
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doce, e mais o que elas estão esperando ver nele, ao pensar na raiva que guardam em relação a 

Jenny. 

Além de elementos e ferramentas, retiradas do ambiente caseiro, há a presença de 

“ingredientes” essencialmente advindos das mulheres que menstruam – acrescento a expressão 

assim porque não quero excluir e devo lembrar, há mulheres que não menstruam ou não 

possuem órgão reprodutor ao qual se chama “feminino”. Ao ver o doce, Alexandra diz: ““That’s 

good [...] but you also need something more intimate. Blood is best. The old recipes used to call 

for sang de menstruës. And hair, of course. Fingernail clippings.” “Belly-button lint,” chimed 

in Sukie […]. “Excrement,” Alexandra solemnly continued” (UPDIKE, 2012, p. 263, grifo do 

autor) [“‘Ótimo [...] mas é preciso algo mais íntimo. O melhor de tudo é sangue. As velhas 

receitas costumavam pedir o sand des menstrues. E cabelo, é claro. Aparas de unha.’ ‘Sujeirinha 

de umbigo’, interveio Sukie com uma voz melodiosa [...]. ‘Fezes’” (UPDIKE, 2010, p. 276)]. 

Alexandra cede diante dos pedidos das amigas. A ganância pelo poder e por ser adorada 

pelas outras duas a convence. O ímpeto dela em fazer “sua arte” é maior do que o pesar pelo 

mal que podem causar a Jenny: 

 

“Now,” Alexandra said to Jane Smart. “Do you have an old candle stump? Or some 

birthday candles in a drawer? The ashes must be crushed and mixed into about a half-

cup of melted wax. Use a saucepan and butter it thoroughly first, bottom and sides; if 

any wax sticks, the spell is flawed.” […] Sukie laid a hand on the other woman’s 

forearm. “Sweetie, I know you don’t want to do this,” she said. […] “Oh but I do,” 

she [Alexandra] said. “It gives me a lot of pleasure. It’s artistry. And I love the way 

you two believe in me so.” […] Jane found an old box of birthday candles […]. Melted 

together in the buttered saucepan, and the ashes from their tiny pyre stirred in with an 

egg whisk […]. “Now what do you have for a mold?” Alexandra asked. They 

rummaged for cookie cutters, rejected a pâté mold as much too big, considered 

demitasse cups and liqueur glasses, and settled on the underside of an old-fashioned 

heavy glasses, orange-juice squeezer, the kind shaped like a sombrero with a spout 

on the rim. […] She held the top side under running cold water and tapped on the edge 

of the sink until the convex cone of wax, still warm, fell into her had. She gave it a 

squeeze to make it oblong. “[…] do you have any orangesticks by any chance?” 

Alexandra asked her. “Or a long nail file. To carve with. I could even make do with a 

hairpin. […] The trick is not to take away more than you must. Every crumb has some 

magic in it now” (UPDIKE, 2012, p. 269-271, grifo meu). 

 

[“Agora”, disse Alexandra para Jane Smart. “Você tem algum toco de vela? Ou 

velinhas de aniversário guardadas em alguma gaveta? As cinzas precisam ser moídas 

e misturadas com mais ou menos meia xícara de cera derretida. Use uma frigideira 

bem untada, no fundo e nas laterais: se a cera grudar, o feitiço sai com defeito.” [...] 

Sukie tocou o antebraço da outra mulher com a mão. “Meu bem, eu sei que você não 

quer fazer isso,” disse. [...] “Ah, mas eu quero, sim”, replicou ela [Alexandra]. “Isso 

me dá grande prazer. É uma arte. E eu adoro a forma como vocês duas acreditam 

tanto em mim.” [...] Jane havia encontrada uma velha caixa de velas de aniversário 

sortidas [...] Derretida na frigideira untada junto com as cinzas de sua pequena pira e 

misturada com um batedor de ovo [...] “O que você tem por aí que poderia servir de 

fôrma?”, indagou Alexandra. Elas começaram a procurar forminhas de biscoito, 

rejeitaram uma forma de patê excessivamente grande, cogitaram usar xicrinhas de 

café e copos de licor, e acabaram escolhendo a parte de baixo de um espremedor de 
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laranja antiquado feito de vidro grosso, daqueles que têm o formato de um sombreiro 

com um bico na borda [...] Ela molhou o lado de cima com água fria da torneira e 

bateu com o espremedor na borda da bia até o cone convexo de cera, ainda morno, se 

soltar em sua mão. Apertou-o para lhe dar um formato alongado. “[...] você por acaso 

tem algum pauzinho de laranjeira?” perguntou-lhe Alexandra. “Ou uma lixa de unhas 

comprida? É para esculpir. Até um alfinete serve [...] O truque é não tirar mais do que 

o necessário. Agora cada partícula tem a sua magia” (UPDIKE, 2010, p. 282-283)] 

 

Os ingredientes, as ferramentas, todas coisas que já possuem em suas casas para uso 

cotidiano. A frigideira, os copos que indicam o gosto por bebidas, as velas de aniversários 

indicam a presença das crianças, a lixa de unhas sugere os cuidados com beleza: 

 

She selected from the knives hanging on a magnetic bar a dull paring knife with a 

wooden handle bleached and softened by many trips through the dishwasher. She 

whittled in to make a neck, a waist. […] Balancing the crumbs on the tip of the knife, 

and with the other hand holding a lighted match under this tip, she dripped the wax 

back onto the emerging figurine to form breasts. The subtler convexities of belly and 

thighs Alexandra also built up in this way. The legs she pared down to tiny feet in her 

style. The crumbs left over from this became — heated, dripped, and smoothed — the 

buttocks. All the time she held in her mind the image of the girl, how she had glowed 

at their baths. The arms were unimportant and were sculpted in low relief at the sides. 

The sex she firmly indicated with the tip of the knife held inverted and vertical. […] 

“I’m quite certain it’s Jenny’s,” she [Jane] said. 

“It better be,” Alexandra said. […] With the edge of the soft fragrant stick that pushed 

cuticles she pressed the single hair into the yielding lavender scalp. “She has a head 

but no face,” Jane complained over her shoulder. […] “We provide the face” was 

Alexandra’s whispered answer. “We know who it is and project it” (UPDIKE, 2012, 

p. 271-272). 

 

[Dentre as facas presas a uma barra magnética na parede, ela escolheu uma pequena 

e rombuda, cujas muitas passagens pela lava-louças haviam deixado o cabo de 

madeira descorado e mole. Manejou-a para desenhar um peço, uma cintura. [...] 

Equilibrando as lacas na ponta da faca enquanto segurava sob esta um fósforo aceso 

com a outra mão, ela tornou a derreter a cera sobre a boneca em construção para 

formar os seios. Alexandra usou a mesma técnica para formar as curvas mais sutis da 

barriga e das coxas. Moldou as pernas até uns pés pequeninos ao estilo dos seus. As 

lascas que sobraram dessa operação, depois de aquecidas, pingadas e alisadas, se 

transformaram nas nádegas. Durante todo o tempo, ela procurou reter na mente a 

forma da moça, como ela havia brilhado durante seus banhos. Os braços não eram 

importantes, e foram esculpidos em um relevo baixo nas laterais Quanto ao sexo, ela 

o indicou com firmeza com a ponta da faca virada de cabeça para baixo e na vertical 

[...] “Tenho quase certeza de que é de Jenny”, disse ela [Jane]. 

“É melhor que seja, mesmo”, disse Alexandra [...] Com a ponta do macio pauzinho 

de madeira usado para empurrar cutículas, ela inseriu aquele único fio no couro 

cabeludo lilás e maleável. 

“Ela tem cabeça, mas não tem rosto”, reclamou Jane por cima do ombro da amiga. 

[...] “O rosto quem faz somo nós”, foi a resposta sussurrada de Alexandra. “Nós 

sabemos quem é e projetamos o rosto” (UPDIKE, 2010, p. 284). 

 

O olhar sobre a boneca de cera, mesmo advindo de outras mulheres, representa um olhar 

objetificador. Os braços não são importantes, mas os seios, os glúteos e a genitália sim. Essa 

pequena estátua de madeira parece representar o que o romance faz com todas essas mulheres: 

transforma-as apenas em corpos sexualizados, que por isso devem ser punidos. Os braços, por 
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outro lado, aqueles que oferecem acesso ao trabalho, à arte, e a outras atividades possivelmente 

almejadas por mulheres, esses não são de vital importância: 

 

“It feels like Jenny to me already,” said Sukie […]. “Smoother,” Alexandra crooned 

to herself, using the rounded underside of a teaspoon. “Jenny is smooooth.”  

Jane criticized again: “It won’t stand up.” […] “Shhh,” Alexandra said, protecting her 

incantatory tone. “She must take this lying down. That’s how we ladies do it. We take 

our medicine lying down.” 

With the magic knife, the Athame, she incised grooves in imitation of Jenny’s prim 

new Eva Perón hairdo on the little simulacrum’s head […]. With the tine of a fork she 

pricked a navel into the figure’s glossy abdomen: born, not made; tied like all of us to 

mother Eve. “Enough,” Alexandra announced (UPDIKE, 2012, p. 272-273). 

 

[“Já estou com a sensação de que essa daí é Jenny”, disse Sukie [...] “Mais liso”, 

entoou Alexandra para si mesma, usando o lado convexo de uma colher. “Jenny é 

liiiisa.” 

“Isso não vai fiar em pé”, tornou a criticar Jane. [...] “Shh”, ordenou Alexandra, 

preservando o tom encantatório. “Ela tem que estar deitada. É assim que nós, as 

senhoras, sempre fazemos. Sempre tomamos nosso remédio deitadas.” 

Usando a faca mágica, o atame, ela escavou sulcos para imitar na cabeça do pequeno 

simulacro o recatado penteado novo de Jenny ao estilo de Eva Perón. [...] Com o dente 

de um garfo, ela escavou um umbigo na barriga lustrosa da boneca: nascida, não feita; 

ligada à mãe Eva como todos nós. 

“Chega”, anunciou Alexandra (UPDIKE, 2010, p. 284-285)] 

 

Esse excerto talvez contenha a passagem mais inquietante de todas as longas dez páginas 

nas quais elas realizam o feitiço. “This is how we ladies take our medicine: lying down”, algo 

semelhante a “é assim que nós mulheres fazemos, tomamos nosso remédio deitadas”. Essa 

expressão provavelmente tem origem em uma outra do inglês, “to take your own medicine”, ou 

o equivalente em português, “sentir o gosto do próprio remédio”. Remédio, então, refere-se a 

uma situação, ocasião, possivelmente desconfortável. A expressão original é utilizada quando 

alguém é tratado da mesma forma como trata os demais, no caso de circunstâncias 

desagradáveis. Remédio aqui nada tem a ver com medicamento, diz respeito a algo que se faz 

a alguém. Qual remédio as mulheres tomam deitadas? Ou melhor, o que se faz a elas quando 

deitadas? É claro, no caso de Jenny, as três bruxas referem-se ao feitiço: ele atingirá a boneca 

de cera enquanto deitada, pois essa não se sustenta em pé. Porém, pelo conteúdo do romance, 

incluindo as falas das três bruxas, majoritariamente sexual, pode-se depreender que Alexandra 

está falando de relações sexuais. Contudo, associando a expressão de sua frase à original, e 

colocando em paralelo com a realização do feitiço, dá-se uma conotação negativa à relação 

sexual. As mulheres parecem recebê-la, não como indivíduos ativos e, sim, passivos. 

Novamente, as mulheres deixam de ser sujeitos, tornam-se apenas objetos. 

Não obstante, a narrativa se constrói de modo a nos fazer concordar: essas bruxas não 

parecem merecer coisas boas em suas vidas. Elas preparam um feitiço para prejudicar outra 
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mulher. Isso é mostrado pela combinação entre a passagem anterior e a afirmação delas, à 

boneca de cera, que se segue: 

 

“Do you believe this is Jenny?” 

“Why …sure, Alexandra, if you say so.” 

“It’s important that you believe. Hold her in your hands. Both hands. […] Say to it — 

don’t smile — say to it, ‘You are Jenny. You must die.’” 

“You are Jenny. You must die.” 

“You too, Jane, Do it. Say it.” […] It did not surprise Alexandra that for all her spite 

Jane should be the weak sister when it came to casting the spell; for magic is fueled 

by love, not hate: hate wields scissors only and is impotent to weave the threads of 

sympathy whereby the mind and spirit do move matter. 

Jane repeated the formula […]. “Pins,” she [Alexandra] told Jane. “Needles. Even 

thumbtacks — are there some in your kids’ rooms? […] Also, Jane. A mirror.” For 

the magic did not occur in the three dimensions of matter but within the image matter 

generated in a mirror, the astral identity of mere mute things, an existence added on 

to existence. […] Jane hurried in with a two-sided shaving mirror on a wire stand, an 

ashtray full of multicolored tacks, and a pincushion in the form of a little cloth apple. 

[…] In turn the women held the doll before it [the mirror], as at the hungry round 

mouth of another world, and stuck in pins and thumbtacks (UPDIKE, 2012, p. 273-

276, grifo meu). 

 

[“Você acredita que esta aqui é Jenny?” 

“Ora... é claro, Alexandra, se você diz que é.” 

“É importante você acreditar. Segure-a. Com as duas mãos.” [...] “Diga para ela... sem 

rir... diga para ela: ‘Você é Jenny. Você tem que morrer’.” 

“Você é Jenny. Você tem que morrer.” 

“Você também, Jane. Vamos. Diga.” [...] Alexandra não ficou surpresa com o fato de, 

apesar de todo o seu desdém, Jane ser a irmã mais fraca na hora de lançar o feitiço; 

pois a magia é movida por amor, não por ódio; o ódio só maneja a tesoura, e é incapaz 

de tecer os fios da empatia com os quais a mente e o espírito de fato influenciam a 

matéria. 

Jane repetiu as palavras [...] “Alfinetes”, disse ela [Alexandra] a Jane. “Agulhas, 

Tachinhas, até – tem alguma tachinha no quarto dos seus filhos? [...] E, Jane, um 

espelho também.” Pois a magia não se dava nas três dimensões da matéria, mas sim 

dentro da matéria-imagem gerada no interior de um espelho, na identidade astral das 

coisas simples e mudas, uma existência somada à existência. [...] Jane entrou depressa 

trazendo um espelho de barbear de dupla face com uma armação de metal, um cinzeiro 

cheio de tachinhas multicoloridas e uma almofada de alfinetes feita de tecido no 

formato de uma pequena maçã. [...] Uma de cada vez, as mulheres seguraram a boneca 

diante do espelho como se este fosse a boca ávida e redonda de um outro mundo, e 

começaram a espetar nela alfinetes e tachinhas (UPDIKE, 2010, p. 285-288)] 

 

Outra vez, há a alternância de focalização entre Alexandra e o focalizador externo. 

Nesse momento, na voz do narrador vemos também a voz de Alexandra. Seus pensamentos, 

suas emoções. É ela quem coordena o feitiço e é ela quem, o narrador faz-nos parecer, coordena 

a narrativa: 

 

Jane held up the long needle […] “Who wants to poke this through the heart?” 

“You may,” Alexandra said […]. “Oh no, you don’t shove it off on me,” Jane Smart 

said. “It should be all of us, we should all three put a finger on it.” 

Left hands intertwining like a nest of snakes, they pushed the needle through. The wax 

resisted, as if a lump of thicker substance were at its center. “Die,” said one red mouth, 
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and another, “Take that!” before giggling overtook them. The needle eased through. 

[…] “Lexa, now what?” Sukie asked. […] “We must seal the malignancy in,” 

Alexandra said. “Jane, do you have Reynolds Wrap?” 

The other two giggled again. They were scared, Alexandra realized. Why? Nature 

kills constantly, and we call her beautiful […]. Jane fetched too large a sheet of 

aluminum foil […]. “Each spit,” Alexandra quickly commanded, having bedded 

Jenny upon the trembling sheet. “Spit so the seed of death will grow,” she insisted, 

and led the way. 

Jane spitting was like a cat sneezing; Sukie hawked a bit like a man. Alexandra folded 

the foil, bright side in, around and around the charm, softly so as not to dislodge the 

pins or stab herself. The result looked like a potato wrapped to be baked. […] Back to 

her house, […] Alexandra put the thing, wanting to forget it, on a high shelf in the 

kitchen, along with some flawed bubbies […] and the sealed jar holding the 

polychrome dust that had once been dear old well-intentioned Ozzie (UPDIKE, 2012, 

p. 276-278, grifo do autor). 

 

[Jane ergueu a agulha comprida […] “Quem quer espetar o coração?” 

“Pode espetar você”, disse Alexandra [...] “Ah, não, não joguem isso para cima de 

mim”, disse Jane Smart. “Temos que fazer isso juntas, todas as três têm que 

participar.” 

Com as mãos esquerdas entrelaçadas qual um ninho de cobras, elas espetaram a 

agulha. A cera resistiu, como se seu centro contivesse um caroço de substância mais 

grossa. 

“Morra”, disse uma boca vermelha. 

“Tome isso!”, disse outra, antes de todas caírem na risada. 

A agulha penetrou [...] “E agora, Lexa?”, perguntou Sukie. [...] “Agora nós 

precisamos lacrar a maldade”, disse Alexandra. “Jane, você tem filme plástico?” 

As outras duas tornaram a rir. Elas estavam com medo, percebeu Alexandra. Por quê? 

A natureza está sempre matando, e nós a chamamos de bela. [...] Jane foi buscar uma 

folha de papel-alumínio excessivamente grande. [...] “Cuspam todas”, ordenou 

Alexandra depressa depois de deitar Jenny sobre o alumínio trêmulo. “Cuspam para a 

semente da morte poder crescer”, insistiu, e cuspiu primeiro. 

Quando Jane cuspiu, foi como o espirro de um gato; Sukie expectorou quase como 

um homem. Alexandra dobrou o alumínio com o lado brilhante para dentro, dando 

voltas e mais voltas em torno do amuleto, sem apertar, para não retirar os alfinetes 

nem se espetar. O resultado ficou parecido com uma batata prestes a ir ao forno. [...] 

De volta à sua própria casa [...] Alexandra, querendo esquecer aquele objeto, guardou-

o em uma prateleira alta da cozinha, junto com algumas peitudas defeituosas que não 

tivera coragem de jogar fora e com o vidro lacrado contendo o pó multicolorido que 

outrora havia sido o bom e velho bem-intencionado Ozzie (UPDIKE, 2010, p. 289-

291). 

 

O acréscimo de “they were scared, Alexandra realized. Why? Nature kills constantly, 

and we call her beautiful”, “as duas, Jane e Sukie, estavam assustadas. Mas, por que? A natureza 

mata constantemente, e nós a chamamos de bela”, mostra, na última parte, um pensamento 

vindo de Alexandra, e não do narrador. Isso revela a focalização que a acompanha. Mas é o 

narrador quem articular essa focalização. O pensamento de Alexandra entrelaçado aqui pode 

conferir a falsa sensação de que todos os pontos de vista são dela. Contudo, essa é uma 

armadilha textual. Um meio pelo qual o narrador consegue combinar mais de uma visão. Por 

isso, devemos lembrar ainda sempre, quem controla as perspectivas e, portanto, a focalização, 

é o narrador. “An alternation between external and internal focalizers, between EF [non-

character-bound focalizer] and CF [character-bound focalizer], is visible in many stories. Also, 
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a number of characters can alternate as CF focalizer” [“Uma alternância entre focalizadores 

externos e internos, entre EF [focalizador não vinculado à personagem] e CF [focalizador 

vinculado à personagem], é perceptível em muitas histórias. Além disso, algumas personagens 

podem se alternar como focalizadores CF”] (BAL, 2017, p. 136, tradução minha). 

Para atestar esse outro focalizador externo, basta olharmos a última parte do excerto, 

falando sobre a jarra onde estava o pó policromático que havia sido um dia o “bem-intencionado 

Ozzie”. Essa perspectiva não parece ser a de Alexandra. Ela soa como um ponto de vista 

externo, possivelmente coletivo, das pessoas da comunidade, talvez, que observavam as boas 

intenções de Ozzie com a família e com os demais moradores. Não faz muito sentido o 

pensamento originar-se na mente de Alexandra, a mulher que o transformou no pó referido e 

que, principalmente, agora estava com o foco no feitiço que acabara de realizar. Essa opinião 

acerca de Ozzie o transforma em um bom homem injustiçado por aquela mulher bruxa. Pobre 

homem, foi diminuído pela força poderosa dela! É essa a ideia construída através de uma 

(aparentemente) simples menção passageira nesse excerto. Aos poucos, coloca-se a ideia dos 

homens como seres passíveis, vítimas, no meio da agência dessas mulheres. Essa visão é 

reiterada ao longo de todo o romance. Por isso a importância em se identificar as alternâncias 

entre a focalização: 

 

The complexities of narrative depend for their understanding and appreciation on the 

reader’s ability to sense whose vision it is they are being presented with. This is why 

distinguishing between levels of focalization is the tool par excellence for generating 

the literary experience of narratives. By discerning those levels, we sensitize ourselves 

― get “literate” in ― the subtitles of the space between individual and collective 

experiences, visions and memories.  

 

[A compreensão e a apreciação das complexidades da narrativa dependem da 

habilidade do leitor em perceber de quem é a visão que lhe está sendo apresentada. É 

por isso que distinguir os níveis de focalização é, por excelência, a ferramenta para 

gerar a experiência literária das narrativas. Ao discernir aqueles níveis nos 

sensibilizamos às – somos letrados nas – entrelinhas do espaço entre as experiências 

individual e coletiva, visão e memórias] 

 

(BAL, 2017, p. 146, grifo da autora, tradução minha). 

 

Por último, preciso apontar a forma como a cuspida de Sukie é um escarro ruidoso, “a 

bit like a man” [“quase como um homem”]. A diferenciação binária que coloca em oposição 

homens e mulheres não ocorre sempre de forma tão visível no texto, mas é construída em toda 

a sua extensão. Tentando fazer um romance que colocasse as mulheres como foco, Updike 

acabou por solidificar ainda mais o binarismo de gênero. Tudo se torna, de algum modo, 

masculino ou feminino. Para vestir-se, para comer, caminhar, cuspir. Sempre há uma maneira 
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na qual os homens o fazem e outra para as mulheres. É claro, a das mulheres deve ser sempre 

mais contida, comportada, talvez mais como “a cat sneezing” [“um gato espirrando”], como o 

cuspe de Jane. Afinal, as mulheres precisam esconder não apenas o seu pudendum, mas todas 

as suas demais vergonhas. Não é nada lady like [“comportamento de dama”] pigarrear. E assim 

se naturalizam ideias tão corriqueiras: “ria como uma dama”; “coma como uma dama”. 

Àquelas/es que argumentarem no anacronismo das expressões, pergunto então se recordam de 

outras: “sente-se como uma menina”, “não sente com a perna aberta”; “não jogue bola ou bola 

de gude, porque não é coisa de menina”; “sair sozinha não é coisa de menina”; “fazer o serviço 

de casa, porque é coisa de menina”; “brincar de carrinho não é coisa de menina”; “brincar com 

menino não é coisa de menina”.... Pergunto: essas expressões também estão obsoletas? Ou 

apenas eu as escuto com frequência ainda? Troque, nas expressões, as palavras “dama” e 

“menina” pelas palavras “menino” ou “homem”. Veja se elas fazem algum sentido. Caso o faça: 

o sentido é sequer parecido com a “versão feminina”? 

Ao mesmo tempo em que representam uma falsa libertação feminina, essas bruxas 

encarnam a maldade gratuita, vingativa. Enquanto Abigail e as garotas acusadoras de Miller, 

praticantes ou ao menos cúmplices de bruxaria, tornam-se claras vilãs antagonistas na narrativa, 

Alexandra, Sukie e Jane também o são no papel de protagonistas. Não obstante, é crucial 

observar a maneira na qual essas protagonistas funcionam na estrutura narrativa, principalmente 

em relação com a voz do narrador e a focalização. Ainda que se tornem as agentes de suas 

histórias, elas caracterizam igualmente o próprio problema. É claro, como análise das 

representações de personagens mulheres, o pedido não é para excluírem-se as personagens 

femininas vilãs. Pelo contrário, personagens de todos os tipos podem e devem ser personagens 

complexas, bem desenvolvidas. E aqui se caracteriza o problema, pois essas personagens não 

são complexas. Elas são simplórias, e gratuitamente ruins ou megeras. Quando falamos de 

representação e identificação, o que isso significa para nossa construção da imagem em relação 

às bruxas e às mulheres? Em uma das histórias, as garotas que se unem entre si o fazem apenas 

para prejudicar outras personagens. Na outra, o coven também é unido por isso, e tem como seu 

objetivo único conseguir um parceiro sexual. A união entre mulheres parece sempre prejudicial 

a alguém. Assim como o é a mulher com ações significativas dentro da história. 

Essa concepção é reforçada em sua imagem quando Alexandra, perturbada, sem razão 

alguma, mata um esquilo a passar por sua janela: 

 

A dim little spirit, programmed for feeding and evasion and seasonal copulation, was 

meeting a greater. Morte, morte, morte, Alexandra said firmly in her mind, and the 

squirrel dropped like an instantly emptied sack. One last spasm of his limbs flipped a 
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few husks over the edge of the plastic feeder tray, and the luxuriant frosty plume of a 

tail flickered back and forth a few more seconds; then the animal was still, the dead 

weight making the feeder with its conical green plastic roof swing on the wire strung 

between two posts of an arbor. The program was cancelled (UPDIKE, 2012, p. 244, 

grifo meu). 
Alexandra felt no remorse; it was a delicious power she had.  

 

[Um espiritozinho apagado, programado para se alimentar, fugir e copular 

sazonalmente, estava diante de um espírito maior. Morte, morte, morte, recitou 

Alexandra mentalmente com firmeza, e o esquilo desabou na hora, qual um saco 

vazio. Um último espasmo de seus membros derrubou algumas cascas de girassol pela 

borda de plástico do comedouro de pássaros, e a luxuriante pluma branca do rabo 

ainda se agitou de um lado para o outro por mais alguns segundos; então o animal 

ficou imóvel, e seu peso morto fez o comedouro com seu telhado verde cônico se 

balançar no arame amarrado entre dois postes de um caramanchão. A programação 

acabara de ser cancelada. 

Alexandra não sentiu remorso; o poder que tinha era delicioso (UPDIKE, 2010, p. 

256)] 

 

Alexandra parece matá-lo apenas para sentir o prazer em seu poder, como indica a voz 

no trecho destacado em itálico, nos sugerindo também a focalização na personagem, já que se 

trata de suas sensações. Colocá-las como “assassinas” de animais lhes confere uma crueldade 

significativa, diante do apelo afetivo que os seres humanos estabelecem com animais. O mesmo 

comportamento frio em relação à utilização dos poderes fica ainda mais latente quando se refere 

a um animal doméstico, bem como se pode ver em um comentário de Jane: “I tried to kill Greta 

Neff’s pet cat about six months ago when I was still seeing Ray, and from what he let drop I 

gather I killed all the rodents in the house instead” (UPDIKE, 2012, p. 262) [“quando eu ainda 

estava saindo com Ray, eu tentei matar o gato de estimação de Greta Neff, e pelo que ele deu a 

entender tudo que consegui foi matar todos os roedores da casa” (UPDIKE, 2010, p. 275)]. 

Algumas falas do narrador, algumas colocações, e inclusive parte do discurso direto por 

ele fornecido às personagens, parece querer acusar pessoas machistas e trazer alguma crítica 

com relação a caça às bruxas. Um exemplo é a lembrança das fogueiras, quando Alexandra 

entra na grande banheira na mansão de Darryl Van Horne: “Hot. Scalding. In the old days, 

before burning her completely at the stake they would pull pieces of flesh from a witch’s flesh 

with red-hot tongs: this was a window into that, that furnace of suffering” (UPDIKE, 2012, p. 

118) [“Quente. Escaldante. Antigamente, antes de queimá-la por inteiro na fogueira, as pessoas 

arrancavam pedaços da carne de uma bruxa usando pinças em brasa; aquilo era um vislumbre 

disso, dessa fornalha de sofrimento” (UPDIKE, 2010, p. 127). 

Também com alguns comentários acerca de homens machistas, como nessa fala de Jane: 

“If there’s one thing that infuriates me more than male chauvs, [...] it’s creeps who take up 

feminism just to work their way into women’s underpants” (UPDIKE, 2012, p. 121) [“Se existe 

uma coisa que me enfurece mais do que homens machistas […] são os idiotas que adotam o 
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feminismo só para conseguir tirar a calcinha das mulheres” (UPDIKE, 2010, p. 130)]. Bem 

como outros lugares-comuns acerca das regras de beleza e cuidado estabelecidas às mulheres 

pelo mundo patriarcal, dentre elas a depilação: 

 

[…] her pinning gesture bared the two tufts, double in shape like two moths alighted 

sideways, in her armpits. This was progressive of her; Alexandra and Jane had not yet 

broken with the patriarchal command to shave laid upon them when they were young 

and learning to be women. […] female hair challenged men, and Sukie as the youngest 

of the witches felt least obliged to trim and temper her natural flourishing (UPDIKE, 

2012, p. 127, grifo meu). 

 

[o gesto de prender os cabelos fez surgir os dois tufos das axilas, de formato espelhado 

qual duas mariposas pousadas de lado. Aquilo era um avanço por parte de Sukie; 

Alexandra e Jane ainda não haviam rompido com a ordem patriarcal de raspar as axilas 

que lhes fora dada quando elas eram jovens e estavam aprendendo a ser mulheres. [...] 

os pelos femininos desafiavam os homens, e Sukie, a mais jovem das bruxas, era a 

que menos se sentia obrigada a aparar e domar sua exuberância natural (UPDIKE, 

2010, p. 136). 

 

Não obstante, os comentários do narrador parecem entregar algo do conteúdo misógino, 

ainda que queira soar desafiador das normas. Em primeiro lugar, não são os pelos femininos 

que desafiam os homens. Uma afirmação dessas parece manter o foco nos pelos, quando eles 

não são a origem do incômodo. O desconforto é originário de gerações baseadas no controle 

dos corpos femininos. Expressar isso dessa forma no texto apenas mantém a dualidade entre 

corpos femininos e masculinos. A presença de pelos no corpo das mulheres, além disso, não é 

paradoxal apenas aos olhos dos homens, e, sim, aos olhos de todo o mundo patriarcal. Omitir 

isso e depositar esse fato em um binarismo homem/mulher simplifica perigosamente os anos 

de construção de repressão da sociedade misógina sobre o corpo dito feminino.  

Se os pelos desafiam algo, eles desafiam toda uma estrutura e, aqui, o narrador reduz a 

importância dessa percepção a um simples incômodo dos homens em relação às possíveis 

parceiras. Isso sustenta uma ideia de que os corpos das mulheres estão sempre à espera da 

aprovação masculina ― questão reincidente ao longo do romance. Por fim, por que discutir os 

pelos de uma mulher-bruxa deveria ser uma questão tão importante no romance? Se a ideia era 

naturalizar a não dependência de Sukie ao padrão, não havia a necessidade de se comentar o 

assunto tão enfaticamente. A estrutura da narrativa tira o caráter natural da presença dos pelos 

naquela mulher, tornando-o, novamente, motivo de problema, questionamento, pauta de 

discussão. Esse excerto é igualmente pertinente para pensar um elemento recorrente no texto 

de Updike: essas bruxas estão constantemente preocupadas com sua aparência. Pergunto-me, 

se estivéssemos tratando de uma narrativa sobre bruxos, o peso e a beleza seriam questões para 

discussões do narrador?  
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Alexandra, Sukie e Jane passam o tempo todo, ao longo da narrativa, usando seus 

poderes para conseguir parceiros sexuais, ou para elaborar vinganças fúteis (vale destacar, mais 

uma vez, sempre contra supostas ‘adversárias’ mulheres). Assim figuram suas principais 

preocupações e objetivos de vida. A única outra ambição é, cada uma a seu modo, com seu 

trabalho. Alexandra faz estatuetas às quais chama “bubbies” [“peitudas”, na tradução 

brasileira], e deseja aumentar suas vendas. Jane toca o violoncelo com afinco. Sukie escreve 

para um jornal local. Ainda assim, suas atividades pessoais acabam entrelaçadas com seu 

relacionamento com Darryl Van Horne. Portanto, deixam de ser ímpetos individuais, e 

dependem da presença de um homem. Outra preocupação constante do narrador em relação a 

essas três mulheres vem nesse mesmo excerto: o corpo, a beleza, a juventude. Há, com certeza, 

uma tradição de se pensar a juventude eterna na vida de bruxas. Por outro lado, a maneira como 

essas colocações são inseridas no romance sugerem uma normalidade com uma angústia 

constante e exacerbada, “feminina”, a respeito de seus corpos. Naturaliza-se um pensar 

excessivo em torno da aparência. A focalização acaba por ser demasiadamente reincidente nela. 

Dessa forma, as personagens mulheres sequer têm tempo para cogitar outras reflexões: ocupam-

se demais pensando em homens e na (não) perfeição de seus corpos. 

Esse elemento destaca-se quando as três bruxas estão na grande banheira da casa de 

Darryl Van Horne (o local onde aconteciam as orgias entre eles) com Jenny, observando aquele 

corpo jovem e, aparentemente, perfeito, em comparação com os seus próprios: ““Wouldn’t it 

be funny to be that young again?” […] “Don’t you wish you still had skin like this? Not a scar, 

not a mole.” […] “That is one of the unjoys. Erogenous-zone sag. I looked at my bottom in the 

mirror the other day and here were these definite undeniable puckers”” (UPDIKE, 2012, p. 208-

210, grifo do autor) [“‘Não seria divertido ser jovem assim de novo?’ […] ‘Você não queria ter 

a pele assim ainda? Nenhuma cicatriz, nenhuma verruga.’ […] ‘Essa é uma das não alegrias. O 

desmoronamento das zonas erógenas. Olhei para minha bunda no espelho outro dia e vi umas 

dobras bem nítidas, inegáveis’” (UPDIKE, 2010, p. 220-221)]. Tudo isso talvez seja 

consequência da inquietação causada pelo corpo feminino em um mundo gerido pela dita 

masculinidade. Para isso, é necessário relacioná-lo com outros elementos, tais como a alegada 

promiscuidade feminina ― porque apenas mulheres são promíscuas, não? Homens apenas 

respondem à sua própria natureza! 
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3 LASCIVAS FILHAS DE FREYA: 

A SEXUALIDADE FEMININA INCOMODA, O CORPO TAMBÉM  

 

But I tell time by the moon. Lunar, not solar.  

(Margaret Atwood) 

 

Quando se fala em Afrodite, a deusa grega de beleza incomparável, faz-se uma 

associação automática: a deusa do amor. Escapam do imaginário mais corriqueiro, porém, 

alguns aspectos indispensáveis. Amor, no contexto do qual nasceu Afrodite, não é apenas o 

amor romântico. Amor nesse caso tem relação com corpo, com o desejo, com a luxúria. Oriundo 

de uma concepção não binária de mundo. Uma concepção talvez inalcançável a nós, seres do 

mundo contemporâneo, viventes criados em bases duais e mutuamente excludentes. Não 

obstante, falar de corpo e sexualidade femininas, à vista disso, é falar também do amor como 

concebido por Afrodite. 

Da mitologia nórdica, Freya é a irmã de Frey. Figura maternal dos Vanir. É uma deusa 

de beleza estonteante da mesma forma que Afrodite, mas, mais do que isso, de imenso poder e 

força. É a deusa do amor. Também é a deusa da fertilidade, da luxúria, da sexualidade, do desejo 

e da beleza. Expressão que não isola corpo e mente, mescla-os em sua integridade múltipla. 

Tanto o amor como a guerra são intensos, impetuosos, absurdamente humanos. E Freya é 

também a deusa da guerra, comandante das Valquírias, recebendo em seus salões metade dos 

guerreiros mortos. Freya contém em si a expressão ligada ao feminino no sentido da sexualidade 

e da fertilidade, mas também do xamanismo. Sendo assim, é também a deusa da magia e da 

adivinhação. Uma profetisa poderosa. Normalmente representada com gatos ou outros felinos 

selvagens, os mesmos tantas vezes associados à bruxaria. Representa as curandeiras, sábias, 

parteiras, profetisas, pois é a única que combina em si a magia, a bruxaria, a guerra e o amor. 

O mundo ocidental contemporâneo está habituado a separar, dividir, compartimentar 

(preferencialmente, em bases binárias). Freya desestrutura qualquer dualidade excludente. 

Combina em si várias das significações compreendidas no que se designaria como o feminino. 

E, de modo sintomático, carrega consigo a guerra e a luta. Nela, as características ditas 

femininas não são menores, inferiores ou frágeis, tampouco pecaminosas. Figura complexa para 

os olhos dessas leitoras/leitores do século XXI, ao contrário de isolar, mescla, mostrando-nos, 

inclusive, que o amor é inextrincavelmente ligado ao desejo, ao sexo e ao corpo (nenhum deles 

necessariamente romântico). Não admira que uma figura como Freya seja absolutamente 

excluída do imaginário cristão. Além de personificar essa combinação no mínimo pujante, não 
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separa a mulher da guerra, expressando a possibilidade de luta e resistência. Tudo isso, advindo 

da mulher, representa instabilidade para o mundo patriarcal. É por isso que a sexualidade 

feminina incomoda, e o corpo também. 

Nas primeiras páginas de The Witches of Eastwick há uma passagem na qual o narrador 

afirma a pretensa libertação de Alexandra em relação ao peso, após ter se tornado uma bruxa. 

Porém, essa afirmação vem seguida justamente de uma descrição física baseada no peso da 

personagem. Assim, mesmo o narrador falando sobre esse “desapego”, ele próprio mantém-se 

mencionando o peso ou a aparência física decorrente dele: 

 

Her [Alexandra] mouth had a grave plumpness and deep corners that lent the 

appearance of a smile. She had attained her height of five-eight by the age of fourteen 

and had weighed one-twenty at the age of twenty; she was somewhere around one 

hundred sixty pounds now. One of the liberations of becoming a witch had been that 

she had ceased constantly weighing herself (UPDIKE, 2012, p. 19). 

 

[Seus lábios tinham uma carnosidade sisuda e cantos bem marcados que lhes davam 

a aparência de um sorriso. Aos catorze anos, ela já media um metro e setenta e três, e 

aos vinte pesava cinquenta e quatro quilos e meio; agora seu peso girava em torno de 

setenta e três quilos. Um dos aspectos libertadores de se tornar uma bruxa fora que ela 

havia parado de se pesar o tempo todo (UPDIKE, 2010, p. 23)] 

 

Por que a descrição física de uma mulher deve ser apoiada em seu peso? Seria 

completamente possível caracterizá-la sem que fosse mencionado. Mais importante ainda é o 

fato de ser uma combinação entre a focalização externa e a focalização ligada à personagem: 

não só o narrador leva em conta o peso de Alexandra como, apesar do que se diz na passagem, 

ele parece ser uma preocupação dela. Do contrário, com que finalidade se mencionaria esse 

dado? Outros comentários ao longo do texto corroboram esse tipo de caracterização, revelando 

a fixação na aparência do corpo, no que se refere a padrões de magreza. Assim, ao mesmo 

tempo em que o narrador tenta acusar o mundo patriarcal, por exemplo, falando dos pés de 

Alexandra “corned and bent by years in shoes shaped by men’s desires and cruel notions of 

beauty” [“cheios de calos e deformados por anos calçando sapatos concebidos pelos desejos 

dos homens e por noções cruéis de beleza”], a focalização o entrega, constituindo essas mesmas 

noções cruéis de beleza, iniciando a mesma frase, com “Alexandra’s fat bare toes” (UPDIKE, 

2012, p. 17, grifo meu) [“pés descalços [e gordos]79 de Alexandra” (UPDIKE, 2010, p. 21)]. 

Alexandra está de pés descalços porque caminha com Carvão, na praia, quando da 

ocasião na qual invoca uma tempestade para limpar o lugar para uso exclusivo dos dois. O 

                                                 
79 A tradução da passagem aparentemente ignorou a palavra fat não transcrevendo a carga semântica da palavra 

para nenhuma outra no português. Por isso, acrescentei o equivalente junto à passagem. 
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narrador não perde a oportunidade de comentar a respeito de seu peso e sua figura estranha, 

principalmente porque coberta em roupas consideradas masculinas: “as she walked along, 

conscious of her heaviness, of the witchy figure she must cut with her bare feet and men’s baggy 

denims and worn-out green brocaded jacket” (UPDIKE, 2012, p. 14) [“enquanto ela caminhava, 

consciente do próprio peso, do aspecto de bruxa que devia ter com seus pés descalços, seu jeans 

largo e sua surrada jaqueta de brocado verde” (UPDIKE, 2010, p. 18)]. Ao se retirar da praia, 

coisa parecida ocorre novamente: ““Come, doggie!” this stately plump woman sang out” 

(UPDIKE, 2012, p. 20, grifo meu) [“‘Aqui, Carvão!’, cantarolou aquela mulher imponente e 

roliça” (UPDIKE, 2010, p. 24). Dessa forma, mesmo com a existência daquele comentário 

sobre não se preocupar mais com o peso a partir de quando virou bruxa, o peso continua sendo 

umas das menções mais recorrentes no romance. As personagens nos são apresentadas pelo 

narrador, é através dele que constituímos sua essência. Como o narrador e a focalização insistem 

nesse aspecto, fica impossível libertar Alexandra dessa condição. Novamente, isso naturaliza 

uma ideia de que as mulheres estão (ou deveriam sempre estar) preocupadas com engordar ou 

emagrecer. Sabemos, infelizmente, que os padrões culturais de beleza são cruéis, que e as 

mulheres são envolvidas neles desde crianças. Todavia, precisamos desconstruir esse padrão, 

para o revelar em sua falsa naturalidade. Quanto mais repetimos esse padrão, mais exigimos 

das meninas, mais as tornamos obcecadas com sua arbitrariedade. 

Esses padrões de gênero são constituídos, portanto, especialmente pelos artefatos 

culturais com os quais temos contato. E são provenientes de uma tradição misógina bem 

estruturada na nossa sociedade capitalista. À época da transição do feudalismo para o 

capitalismo, a mão de obra masculina era destinada ao trabalho assalariado, e as mulheres 

precisavam fornecer sua mão de obra doméstica gratuita para a manutenção do novo regime. O 

trabalho das mulheres passa a ser desvalorizado e ignorado a fim de extinguir as possibilidades 

das mulheres de atuarem como trabalhadoras independentes. Para que essa lógica se 

estabelecesse, todavia, foi necessário maximizar cada vez mais a separação e as diferenças entre 

homens e mulheres, baseada na constituição de protótipos. E assim,  

 

[...] foi estabelecido que as mulheres eram inerentemente inferiores aos homens – 

excessivamente emocionais e luxuriosas, incapazes de se governar – e tinham que ser 

colocadas sob o controle masculino. […] todos cooperaram constante e 

obsessivamente com o aviltamento das mulheres. 

As mulheres eram acusadas de ser pouco razoáveis, vaidosas, selvagens, esbanjadoras 

(FEDERICI, 2017, p. 201-202). 
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Nesse sentido, a vaidade que tenta prender Alexandra, assim como todas nós mulheres, 

e sustenta os padrões irreais de beleza, é também parte da manutenção da hierarquia na 

sociedade patriarcal. Nas palavras de Kramer e Sprenger (2016, p. 128, grifo meu): 

“[c]onsideremos também o seu andar, a sua postura e o seu hábito, onde reside a vaidade das 

vaidades. Não há homem no mundo que tanto se dedique aos seus estudos para agradar a Deus 

quanto uma mulher se dedica a suas vaidades para agradar os homens”. Por isso a necessidade 

em se observar com maior atenção e sob outras perspectivas as narrativas pelas quais se formam 

nosso imaginário.  

Alexandra, por exemplo, ainda que o excerto ficcional prévio afirme o contrário, está 

sempre pensando em perder peso. A preocupação com as calorias está lá até mesmo ao fazer a 

escolha da sua bebida dos encontros da quintas-feiras, optando por gin tônica: “Alexandra 

smiled to see this friendly monster. ‘Plenty of tonic, puh-leese. The calories!’” (UPDIKE, 2012, 

p. 27, grifo do autor) [“Alexandra sorriu ao ver aquele monstro simpático. ‘Bastante tônica, por 

favooor. Quantas calorias!’” (UPDIKE, 2010, p. 31-32)]. Talvez a menção às calorias fosse 

para fornecer uma ideia de que ela não se importa com a ingestão delas. Ela sabe o quão calórica 

é a tônica, e ainda assim pede para adicionar uma quantia considerável. No entanto, caso não 

houvesse preocupação, não há razão para se mencionar as calorias. Ao tentar mostrar a 

despreocupação da personagem, a focalização acaba tornando isso uma questão, trazendo ao 

centro das atenções a consideração relacionada ao peso, uma vez mais. Afinal, aparentemente 

mulheres precisam pensar nisso vinte e quatro horas por dia. Alexandra o faz, não apenas em 

pensamento, mas também conversando com Sukie: 

 
“My awful children have absolutely rebelled against spaghetti, and, I must say, it does 

pack on the calories, which is scarcely what I need.” 

“Don’t be silly. You have lost weight. I saw you coming out of the Superette the other 

day […] and thought to myself, ‘Doesn’t Lexa look fabulous’” (UPDIKE, 2012, p. 

333, grifo do autor). 

 

[“Os meus horríveis filhos se rebelaram totalmente contra espaguete, e devo dizer que 

espaguete engorda mesmo, e não é bem disso que eu preciso.” 

“Deixe de ser boba. Você emagreceu mesmo. Vi você saindo da mercearia outro dia 

[...] e pensei cá comigo: ‘Lexa está mesmo um estouro’” (UPDIKE, 2010, p. 347)] 

 

Mais significativo do que isso é a preocupação constante com o peso – preocupação 

originada não só de Alexandra, como também do narrador, o que aumenta a dimensão da 

questão – vir associada à relação de Alexandra com os homens. Observe, quando garota, ela 

“aprendeu” a gostar de seu corpo. Expressão, por mais absurda que pareça, mais recorrente e 

verdadeira do que gostaríamos de admitir. Crescendo em um mundo que dita padrões irreais de 
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beleza, em uma beleza única, meninas e mulheres precisam “aprender” a gostar de seu próprio 

corpo. Entender que ela é bonita, e que existem várias formas e corpos distintos, nem por isso 

mais ou menos do que outros: “As a girl […] she [Alexandra] had studied herself in the mirror, 

[…] and decided to be friends with her body […]. Then in mid-marriage her own body disgusted 

her, and Ozzie’s attempts to make love to it seemed an unkind gibe” (UPDIKE, 2012, p. 77-78) 

[“Quando menina […] [Alexandra] estudara-se no espelho […] e decidira ser amiga do próprio 

corpo [...] Então, na metade do tempo do casamento, seu próprio corpo passou a lhe causar 

repulsa, e as tentativas de Ozzie de fazer amor com aquele corpo pareciam uma provocação 

maldosa” (UPDIKE, 2010, p. 85)]. 

Não obstante, mesmo tendo feito as pazes com seu corpo, em meio ao casamento, por 

algum motivo, ele passou a desgostá-la. Observe que a menção da aceitação do corpo vem 

acompanhada da menção do marido. Assim como o vem, depois, junto ao nome do amante: 

 

A pang of relief at her waist as she stood reminded her of how uncomfortably tight 

these slacks had become. She had vowed to lose weight; but winter was the worst time 

for it, one nibbled to keep warm, to keep the early dark at bay, and anyway in this 

bulky man’s eyes [Darryl], turned upwards appraising the jut of her breasts, she read 

no demand to change her shape. Joe called her in their privacy his cow, his woman-

and-a-half. Ozzie used to say she was better at night than two more blankets. Sukie 

and Jane called her gorgeous (UPDIKE, 2012, p. 101). 

 

[Uma onda de alívio na cintura quando ela se levantou lembrou-lhe como aquela calça 

tinha ficado desconfortável de tão apertada. Ela havia jurado emagrecer; mas o 

inverno era o pior período para isso: você não parava de beliscar comidinhas para se 

aquecer, para manter afastada a noite que caía cedo, e de qualquer modo ela não lia 

nos olhos daquele homem grandalhão [Darryl], virados para cima de modo a admirar 

o volume de seus seios, nenhuma exigência para que ela mudasse de corpo. Na 

intimidade, Joe a chamava de sua vaca, de sua mulher e meia. Ozzie costumava dizer 

que, à noite, ela era melhor do que dois cobertores a mais. Sukie e Jane a chamavam 

de linda (UPDIKE, 2010, p. 109)] 

 

Menos importa o que Alexandra pensa de si mesma. Importa mais o que pensam os 

homens. Quase como se ela buscasse por sua aprovação. Caso ela exista, não há necessidade de 

mudança alguma. Ainda que essa voz não seja a de Alexandra, e sim do narrador, a focalização 

a ela pertence. Ela vê nos olhos de Darryl a ausência de cobrança quanto ao seu peso, e assim 

parece aceitar a sua forma. Ideia reiterada pela menção da maneira como Joe e Ozzie a 

consideram. Isso me faz lembrar o filme Shrek80. Nele temos uma falsa ilusão da libertação 

feminina do padrão de beleza. Fiona não precisa ser uma princesa nos moldes tradicionais. Sua 

forma verdadeira é, afinal, a de uma ogra. Contudo, essa ideia está pautada na aprovação de seu 

parceiro. Fiona só aceita o corpo dito verdadeiro, porque Shrek também o aprova. Mesmo longe 

                                                 
80 Shrek (2001). Produzido DreamWorks. Estados Unidos da América. 90 min, technicolor. 
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dos padrões tradicionais, Alexandra e Fiona agem nos limites do desejo masculino, deixando-

o controlar não só seus corpos, como seu entendimento a respeito de si mesmas. 

O elo entre o corpo e o peso de uma mulher está, para ela, tão vinculada à aceitação do 

homem, que parece existir uma relação de (não) condescendência por parte dele. Como se o 

homem “desculpasse”, tolerasse um peso. Isso confere uma ideia deveras inquietante. O fato de 

ele “perdoar” algo implica um pedido de desculpas por parte dela. Como se uma mulher devesse 

alguma explicação ou justificativa sobre o seu próprio corpo para o seu parceiro, quem quer 

ele seja. O corpo da mulher segue controlado pelo homem. Essa passagem do romance ilustra 

essa problemática através da voz do narrador, mesclando as duas focalizações. Como se o 

focalizador externo assistisse junto da personagem, sem deixar a focalização inteiramente para 

ela. Trata-se de uma focalização dupla, uma articulação, “a fragment with a double or [...] 

ambiguous focalization in between two levels” [“um fragmento com focalização dupla ou 

ambígua, intermediário de dois níveis”] (BAL, 2017, p. 144, tradução minha). 

Não há nada que indique qualquer ironia na passagem. Fosse esse o caso, talvez poderia 

constituir um arremedo da situação grosseira, para causar estranhamento. Porém, nada do que 

está no texto oferece esse indício e, como afirma Mieke Bal (2017, p. 106), ao trabalharmos 

com a narrativa, precisamos trabalhar com aquilo que está no texto. A relação entre peso 

corporal e parceiro amoroso/sexual está tão interligada, que é seguida da metáfora quanto ao 

peso psicológico e moral deixado ao romper o relacionamento com o amante: 

 

She lunched on last night’s salad, the lettuce limp in its chilled bath of oil. She must 

lose weight or she couldn’t wear a bathing suit all summer. Another failing of Joe’s 

was his forgivingness of her fat — like those primitive men who turn their wives into 

captives of obesity, mountains of black flesh waiting in their thatched huts. Already 

Alexandra felt slimmer, lightened of her lover (UPDIKE, 2012, p. 284, grifo meu). 

 

[Ela almoçou uma salada preparada na noite anterior, com a alface murcha dentro de 

sua poça de azeite gelado. Precisava emagrecer, ou então passaria o verão inteiro 

sem poder usar biquíni. Outro defeito de Joe era o fato de ele perdoar sua gordura – 

como aqueles homens primitivos que transformam as esposas em prisioneiras da 

obesidade, montanhas de carne preta à sua espera em cabanas com telhado de sapê. 

Aliviada do peso de seu amante, Alexandra já se sentia mais magra (UPDIKE, 2010, 

p. 297)] 

 

A preocupação da narrativa com o peso corporal de Alexandra se comprova deveras 

excessivo, quando encontramos um comentário como o seguinte:  

 

She [Alexandra] had put on seven pounds during the winter and that little extra layer 

of fat may have been making it harder for her to have an orgasm; Joe’s naked body 

felt like an incubus […]. Or it may have been that somewhere someone had tied and 

aiguillette attached to Alexandra’s sexuality (UPDIKE, 2012, p. 237, grifo do autor). 
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[Ela havia engordado três quilos durante o inverno, e essa camada extra de gordura 

talvez estivesse dificultando seus orgasmos; o corpo nu de Joe parecia um espírito 

mau [...] Ou talvez, em algum lugar, alguém tivesse amarrado uma aiguillette 

relacionada à sexualidade de Alexandra (UPDIKE, 2010, p. 249)] 
 

Nessa passagem, como de costume, o comentário acerca do homem nada tem a ver com 

seu peso, sua aparência física. Em nenhum momento há essa preocupação em relação aos 

parceiros. Mas, quando se fala das mulheres, essa questão parece tão “natural”, ao ponto de se 

acrescentar um absurdo como o referido, relacionado à dificuldade de ter orgasmos. Uma vez 

mais, a focalização parece dar espaço à Alexandra. Podemos ter acesso aos pensamentos dela. 

Ainda assim, não é automático ou sequer esperado que uma mulher associe sua dificuldade de 

ter orgasmos com seu peso! Não é a primeira coisa com a qual se associa a situação. 

Percebemos, aí, portanto, a mescla da perspectiva do próprio narrador, em suas opiniões 

interpretadas sob as lentes do mundo androcêntrico. 

Tornando-se um homem dos importantes na vida de Alexandra, Darryl também 

precisava ter sua parte de consideração acerca do peso dela. Ela ocorre logo na primeira vez na 

qual ela vai até a casa dele, e ele comenta a respeito da finalização da quadra tênis: 

 

“Couple of days more it’ll be ready to baptize; my thought was with you and your two 

buddies we might have a foursome81.” 

“My goodness, are we up to such an honor? I’m really in no shape — ” she began, 

meaning her game. […] “Then get in shape,” Van Horne said, misunderstanding, 

spitting in his enthusiasm. “Move around, get rid of that flub. Hell, thirty-eight is 

young.” He knows my age, Alexandra thought, more relieved than offended. It was 

nice to have yourself known by a man; it was getting to be known that was 

embarrassing: all that self-conscious verbalization over too many drinks, and then the 

bodies revealed with the hidden marks and sag like disappointing presents at 

Christmastime. But how much of love, when you thought about it, was not of the other 

but of yourself naked in his eyes: of that rush, that little flight, of shedding your 

clothes, and being you at last. With this overbearing strange man she felt known, 

essentially, already. His being awful rather helped (UPDIKE, 2012, p. 92, grifo do 

autor). 

 

[“Daqui a alguns dias a quadra vai estar pronta para ser batizada; eu estava pensando 

que poderíamos jogar uma partida de duplas com as suas duas amigas.” 

“Meu Deus, será que nós fazemos jus a tamanha honra? Eu realmente não estou em 

forma...”, começou ela, referindo-se ao seu tênis. [...] “Então entre em forma”, disse 

Van Horne, entendendo errado o que ela dizia e cuspindo de tão empolgado. “Mexa-

se, livre-se dessas pelancas. Ora, trinta e oito é jovem!” 

                                                 
81 Outra passagem que reitera a minha opção por analisar o texto original, ainda que trazendo em paralelo a 

tradução. Como comento à frente nesta seção, a maior parte das ações, comportamentos, pensamentos e falas das 

três personagens bruxas estão associadas à sexualidade. Parece que buscar um parceiro sexual é a única coisa a 

movê-las. E as escolhas semânticas e lexicais da narrativa constroem essa ideia. Aqui, a palavra foursome, em 

inglês, estabelece um trocadilho. Foursome indica um grupo de quatro pessoas, e não apenas duas duplas, como 

se traduziu na versão brasileira. Foursome, no que se refere às relações sexuais, está associado à ideia de 

threesome, ou menáge à trois. Sendo assim, nesse caso, o trocadilho da fala de Darryl sugere não só a partida de 

tênis como, talvez, uma relação sexual a quatro (como vem a se realizar no livro). 
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Ele sabe a minha idade, pensou Alexandra, mais aliviada do que ofendida. Era 

agradável ser conhecida por um homem; a parte constrangedora era o fazer-se 

conhecer: toda aquela verbalização encabulada regada por uma quantidade excessiva 

de drinques, e depois os corpos revelados com suas marcas e pelancas escondidas 

como presentes de Natal decepcionantes. Mas quanto do amor, pensando bem, não 

era pelo outro e sim por você próprio nu diante dos olhos do outro: quanto do amor 

não se devia a essa emoção, a essa pequena fuga, ao ato de despir as roupas e ser 

finalmente você mesmo. Com aquele homem desconhecido e dominador, ela já se 

sentia conhecida até a essência. O fato de ele ser desagradável até ajudava (UPDIKE, 

2010, p. 99-100)] 

 

Toda essa passagem acaba soando, outra vez, como se houvesse algo para se perdoar ou 

aceitar no corpo de Alexandra. Ela sequer se ofendeu por esse homem, que mal a conhece, falar 

das “falhas” de seu corpo. Darryl realmente apresenta comportamentos deveras grosseiros ao 

longo da narrativa. Entretanto, de novo, não se pode ver nada que indique ironia alguma. Pelo 

contrário, o fato de ele ser péssimo [“awful”] parece ajudá-la a aceitar a si própria sob os olhos 

dele, apesar de suas falhas. Isso constitui uma ideia aos poucos naturalizada de que o corpo da 

mulher é algo a ser tolerado, a despeito de alguma coisa. Esse a despeito de é indício 

precisamente dos padrões irreais de beleza! Os corpos não precisam ser aceitos pelo outro 

(principalmente um outro masculino), porque suas características diferenciadas não são falhas! 

Os corpos das mulheres são, e pronto. Em milhares de tipos e variedades, que nada tem a ver 

com defeito qualquer. Eles não precisam de aceitação e tampouco de controle de autoridades 

masculinas. 

Esse pensamento no olhar do outro está a todo momento na perspectiva de Alexandra. 

Ainda assim, pela focalização mesclada, seria difícil distinguir precisamente quem considera a 

importância de mencionar suas coxas pesadas, balançando e com estrias. Afinal, a voz continua 

sendo do narrador. Como quando Alexandra precisa sair correndo e sem calças da casa de 

Darryl, localizada em uma ilhota, a fim de escapar da maré que sobe: “Not looking back, she 

felt his [Darryl’s] eyes on her, her heavy thighs, their vulnerable ripple and jiggle” (UPDIKE, 

2012, p. 104) [“Não olhou para trás, mas sentiu seus [de Darryl] olhos pregados nela, em suas 

coxas pesadas, em seus vulneráveis sulcos e tremores” (UPDIKE, 2010, p. 112)]. 

Essa vigília constante com o corpo feminino tem sua origem intimamente ligada à caça 

às bruxas e ao surgimento do capitalismo. Ela evoca a ideia de disciplinamento do corpo, “uma 

tentativa do Estado e da Igreja de transformar as potencialidades dos indivíduos em força de 

trabalho” (FEDERICI, 2017, p. 240). Diante da necessidade da exploração da mão de obra, o 

corpo do trabalhador precisava se transfigurar em uma máquina de trabalho, daí passa-se a 

tomar medidas e estratégias para controlá-lo, policiá-lo de alguma forma. Dissociou-se qualquer 
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união antes existente entre corpo e alma, corpo e mente, pois aquele precisava ser previsível e 

uniforme: 

 

Este projeto é chave para compreender por que tanta especulação filosófica e religiosa 

dos séculos XVI e XVII está composta de uma verdadeira vivissecção do corpo 

humano, por meio da qual se decidia quais de suas propriedades poderiam viver e 

quais, em troca, deveriam morrer. Tratava-se de uma alquimia social que não 

convertia metais comuns em ouro, mas sim poderes corporais em força de trabalho 

[...]. Do mesmo modo que a terra, o corpo tinha que ser cultivado e, antes de mais 

nada, decomposto em partes (FEDERICI, 2017, p. 255, grifo da autora). 

 

O corpo da mulher recebeu atenção e policiamento especiais, em função da obrigação 

de produzir mão de obra, ou seja, pessoas, bebês, para o Estado. Desse modo, as mulheres (nós) 

seguem até a contemporaneidade sem o controle dos próprios corpos: 

 

[A] principal iniciativa do Estado com o fim de restaurar a proporção populacional 

desejada foi lançar uma verdadeira guerra contra as mulheres, claramente orientada a 

quebrar o controle que elas haviam exercido sobre seus corpos e sua reprodução [...] 

essa guerra foi travada principalmente por meio da caça às bruxas (FEDERICI, 2017, 

p. 174). 

 

Por essa perspectiva, não admira que a combinação dessas forças, o controle do corpo 

feminino e sua vivissecção, tenham resultado, séculos mais tarde, no modo como se retratam 

os corpos de mulheres nas perspectivas audiovisuais (e literárias, como em Updike). Onde seus 

corpos não constituem um todo pertencente a um sujeito, sendo ele apenas partes de foco 

objetificador. Tipo de perspectiva que constrói e sustenta essa preocupação doentia com 

padrões impossíveis a serem atingidos. 

A obsessão com o corpo feminino aparece de forma bem clara nos modos de 

investigação a serem realizados com as acusadas de bruxaria, além de revelar a misoginia nos 

tipos de busca a serem empreendidas. De acordo com as instruções de Kramer e Sprenger (2016, 

p. 444-449), as acusadas deviam ser inteiramente despidas para o interrogatório (no qual seus 

corpos passariam por torturas). Ademais, todos os pelos e cabelos deveriam ser raspados. Tudo 

sob o argumento de que poderiam esconder objetos e marcas que as denunciavam em seu 

vínculo com o Demônio, pois “[q]uem vai ao outro mundo ou de lá retorna – animal, humano 

ou mistura de ambos – fica marcado” (GINZBURG, 2012, p. 264). 

A marca do Diabo (stigma diaboli) (HANCIAU, 2004, p. 73),  

 

variava de uma verruga a uma cicatriz, algumas vezes um ponto invisível, mas sempre 

dotado de in/sensibilidade especial. Uma das três únicas provas que garantiam a 
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feitiçaria (com o testemunho da presença no sabá e a confissão), a marca deveria ser 

procurada com prioridade pelos inquisidores (HANCIAU, 2004, p. 148). 

 

E ela é encontrada nas bruxas de Eastwick. Jane e Sukie, ainda que em menor 

intensidade, também não escapam dos olhares avaliadores, através dos quais vemos suas 

“marcas da bruxa”, aquelas tão procuradas pelos inquisidores. Essas marcas aparecem no texto 

normalmente naqueles momentos passados na grande banheira de Van Horne: “[h]e [Darryl] 

left them at dim, in deference perhaps to their puckers and blemishes and the telltale false teats 

that mark a witch” (UPDIKE, 2012, p. 117) [“Ele deixou a luz fraca, talvez em respeito a suas 

dobras e defeitos e aos sinais de nascença típicos das bruxas” (UPDIKE, 2010, p. 126)]. Ainda 

assim, fala-se em “defeitos”. Defeitos a serem escondidos, como se dá a entender pela escolha 

da luz fraca. Mas Darryl sabe sobre elas. Ele sempre teve conhecimento de seus poderes e sua 

existência bruxa: por que, então, elas deveriam ter vergonha em mostrar seus corpos? 

Novamente, há uma ideia da necessidade de aceitação e pudor na nudez feminina. Pudendum. 

E as marcas e curvas de seus corpos, tão naturais em todos os seres humanos, parecem se 

destacar como defeitos na voz do narrador: “Jennifer oiled each witch, easing the transforming 

oils into the frowning creases, across the spots, around the bulges” (UPDIKE, 2012, p. 227) 

[“Jennifer passava óleo em cada bruxa, fazendo os líquidos transformadores penetrarem as 

dobras franzidas, por cima das pintas, ao redor das protuberâncias” (UPDIKE, 2010, p. 239)]. 

Mesmo quando o peso não seria uma preocupação, ele insiste em aparecer como 

questão. É o que ocorre com Sukie, por exemplo: “Her weight was not among Sukie’s worries: 

all that nervous energy, it burned everything up” (UPDIKE, 2012, p. 143) [“O peso não era 

uma das preocupações de Sukie: aquela sua abundante energia irrequieta queimava tudo” 

(UPDIKE, 2010, p. 153)]. E é interessante perceber esses comentários surgidos no meio do 

texto, entre outras discussões, como que descontextualizados, dando-nos a ideia de que se trata 

de um pensamento sempre pairante nos pensamentos relativos às mulheres. Além de tudo, a 

partir da análise dos corpos, surge, é claro, a comparação entre as personagens mulheres. Só se 

pode definir uma, comparando-a com outra. O narrador fala-nos sobre Jennifer Gabriel, em seu 

encontro com Sukie. Fica-nos a dúvida, pela focalização mista, se a comparação advém dele ou 

da própria Sukie. Comparação que consegue, habilmente, entrelaçar três mulheres no mesmo 

jogo de hierarquias. Todavia, menos importante é saber sua origem e, sim, perceber como, ao 

articulá-las, a sugestão parece-nos de Sukie, de modo a falsamente legitimá-la através da voz 

de uma mulher: “[i]n size and age this girl [Jennifer Gabriel] was to Sukie as Sukie was to 

Alexandra; though Jennifer was wary, she had to yield to superior powers” (UPDIKE, 2012, p. 

185) [“Em altura e idade, aquela moça estava para Sukie assim como Sukie estava para 
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Alexandra; apesar disso, Jennifer teve consciência de que precisava se curvar a poderes 

superiores” (UPDIKE, 2010, p. 195)]. 

Como na nossa vida cotidiana, observa-se a insistência em definir as mulheres uma em 

comparação com as outras. Estratégia usada principalmente quando se quer diminuir uma 

mulher em alguma de suas características, ou elogiar outra da mesma maneira. Há uma 

necessidade de, para elogiar uma, diminuir outra. A tal ponto que Alexandra compara a 

aparência das amigas: “[h]er head [Jane’s] and throat looked shriveled, Alexandra’s eyes having 

dwelt so long and fondly on Sukie” (UPDIKE, 2012, p. 128) [“depois de ter olhado por tanto 

tempo e com tamanha admiração para Sukie, Alexandra achou sua cabeça [de Jane] e seu 

pescoço enrugados” (UPDIKE, 2010, p. 137)]. O fato da comparação vir da voz de outra mulher 

não diminui sua gravidade. Nós, mulheres, também nos compreendemos no mundo como é, em 

sua sociedade e cultura constituída em benefício de homens. Não escapamos delas, 

infelizmente: 

 

Alexandra said […] “I love you, Jane; you have such good ears.” 

“Aren’t they nice?” the other woman agreed. “I do have pretty ears, even my father 

always said. Look. […] Sukie’s are cupped out like a monkey’s, have you ever 

noticed? 

“Often.” 

“Her eyes are too close together, too, and her overbite should have been corrected 

when she was young. And her nose, just a little blob really. I honestly don’t know how 

she makes it all work as well as she does” (UPDIKE, 2012, p. 123-124). 

 

[disse Alexandra. “Eu amo você, Jane; seus ouvidos são ótimos.” 

“Não são?”, concordou a outra. “Eu tenho mesmo orelhas bonitas, até meu pai sempre 

disse isso. Olhe só. [...] As de Sukie são de abano, feito as de um macaco, você já 

reparou?”. 

“Muitas vezes.” 

“Ela tem os olhos juntos demais, também, e aqueles dentes projetados para a frente 

deveriam ter sido corrigidos quando ela era jovem. E o nariz dela na verdade não passa 

de uma batatinha. Sinceramente, não sei como ela consegue um resultado geral tão 

bom” (UPDIKE, 2010, p. 132-133)] 

 

Está aí um dos princípios das estratégias do mundo misógino: colocar as mulheres umas 

contra as outras, facilitando o trabalho de sobrepujá-las. Enquanto isso, as mulheres parecem 

todas apenas corpos à espera do olhar avaliativo daqueles que as desejam ou as desprezam. Elas 

existem, na narrativa, apenas pelos olhares objetificadores dos que as circundam. Esses pontos 

de vista se debruçam com mais intensidade sobre as três bruxas; porém, outras personagens 

também não escapam. É o caso da garçonete a trabalhar em um dos cafés do centro da cidade: 

“[t]he waitress with her varicose legs exposed to mid-thigh brought Van Horne skinned shrimp 

tails” (UPDIKE, 2012, p. 146) [“com as varizes à mostra até o meio das coxas, a garçonete 

serviu a Van Horne rabos de camarão” (UPDIKE, 2010, p. 155)]. 
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Qual a necessidade maior em mencionar as pernas expostas e com varicosas? A 

personagem parece se definir apenas por isso. Ela não ter personalidade, individualidade, 

pessoalidade. Ela se torna “apenas” uma garçonete que expõe as pernas com varicosas. 

Observe-se como o fato de estarem expostas soa quase como um julgamento. As escolhas 

lexicais e semânticas permitem-nos interpretar algo na focalização. Algo aparentemente 

contido, no trecho “exposed to mid-thigh”. Ao mencionar a presença das varicosas, as pernas 

devem estar expostas, do contrário ninguém o saberia. O acréscimo desse trecho parece apenas 

evidenciar a exposição, quase como uma repreensão. Constrói-se um olhar objetificador, a 

transformar as mulheres apenas em corpos (corpos a serem escondidos!). Elas podem não ser 

constituídas em identidades complexas, mas os seus corpos são reiteradamente marcados – e 

sexualizados! Aí entra a pertinência do jogo de focalização dentro do romance. Ao usar de sua 

voz para conferir espaço à focalização de Alexandra, entrelaçada à sua própria, o narrador nos 

dá sempre a impressão de que tudo faz parte dos pensamentos e das opiniões da própria 

Alexandra, como que legitimando os comentários (inclusive os objetificadores) através da 

perspectiva de uma mulher. E, assim, nós leitoras/res somos levados a nos identificar e repetir 

tais ideologias.  

Sequer a filha mais velha de Alexandra se exime de tais comentários. Com dezessete 

anos, seu corpo é observado como o de uma mulher (naquela crença repetida de que os corpos 

ditos femininos “amadurecem” mais rápido, instituindo sexualização cada vez mais 

prematuramente delas nos olhos da sociedade). Além disso, vê-se uma necessidade de afirmar 

sua virgindade. Afinal, o que seria “dormir virginalmente”? Trocando-se Marcy por um filho 

de dezessete anos, dificilmente esse comentário o acompanharia: “Alexandra’s next action was 

to go upstairs and tiptoe into Marcy’s room and verify that her daughter, seventeen and a 

woman’s size, was virginally sleep” (UPDIKE, 2012, p. 258) [“A atitude seguinte de Alexandra 

foi subir até o andar de cima e entrar pé ante pé no quarto de Marcy para ver se a filha, que 

tinha dezessete anos e o tamanho de uma mulher feita, estava dormindo seu sono virginal” 

(UPDIKE, 2010, p. 271)]. 

Em algumas passagens, há a combinação do olhar que objetifica a mulher, vindo de uma 

das próprias amigas, combinado àquela comparação, na qual as mulheres são inseridas, em 

constante disputa com suas pares, por um prêmio que nunca chegará. Construindo uma 

hierarquia da qual o mundo androcêntrico se alimenta, e na qual o patriarcado sempre se 

sobressai. Esses elementos aparecem nesta passagem, após a morte de Jenny: 
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Both her friends, with their veiled boasting of new lovers, were in Alexandra’s eyes 

pictures of health — sleek and tan, growing strong on Jenny’s death, pulling strength 

from it as from a man’s body. Jane svelte and brown in her sandals and mini, and 

Sukie too wearing that summer glow Eastwick women got: terry cloth shorts that 

made her bottom look high and puffbally, and a peacocky shimmering dashiki her 

breasts twitched in a way that indicated no bra. Imagine being Sukie’s age, thirty-

three, and daring wear no bra! Ever since she was thirteen Alexandra had envied 

these pert-chested naturally slender girls, blithely eating and eating while her own 

spirit was saddled with stacks of flesh ready to topple into fat any time she took a 

second helping. Envious tears rose itching in her sinuses. Why was she mired so in 

life when a witch should dance, should skim? (UPDIKE, 2012, p. 294, grifo meu). 

 

[Suas duas amigas, gabando-se veladamente dos novos amantes, pareciam aos olhos 

de Alexandra retratos de saúde – esbeltas e bronzeadas, fortalecendo-se com a morte 

de Jenny, sugando força disso como do corpo de um homem. Jane, esguia e morena 

com suas sandálias e vestido curto, e Sukie também exibindo aquele brilho estival 

típico das mulheres de Eastwick: um short atoalhado que deixava seu traseiro 

empinado e rechonchudo, e uma blusa com estampa africana colorida e brilhante 

dentro da qual seus seios balançavam de um jeito que indicava a ausência de sutiã. 

Imaginem só ter a idade de Sukie, trinta e três anos, e ousar sair sem sutiã! Desde os 

seus treze anos Alexandra havia invejado aquelas meninas de peito empinado magras 

por natureza, que comiam sem parar alegremente enquanto o seu próprio espírito era 

obrigado a carregar o fardo de pilhas de carne prestes a se transformar em gordura 

toda vez que ela repetia o prato. Lágrimas de inveja subiram fazendo arder os sínus 

de sua face. Por que ela se sentia tão atolada na vida, quando uma bruxa deveria, isso 

sim, era dançar, saltitar? (UPDIKE, 2010, p. 306-307)] 

 

Aparecem novamente as preocupações com o corpo, preocupações que chegam deixá-

la com inveja das amigas tão próximas. Comparações baseadas nos padrões inalcançáveis de 

beleza e através dos quais também se estabelecem essas mesmas disputas a colocarem as 

mulheres umas contra as outras. Os comentários não são apenas sobre o corpo das outras duas. 

Eles mencionam especificamente as nádegas (ou, em uma expressão mais grosseira, que 

também é possibilidade para bottom: rabo) e os seios. E aqui reside o olhar a tornar as mulheres 

corpos exclusivamente sexualizados pelo olhar masculino e que, por isso, devem ser 

vergonhosamente velados. 

A focalização trabalha para acomodar essas ideias de modo (talvez) sutil em nosso 

imaginário. Como se pode observar, da mesma forma, na passagem que censura Sukie por ser 

uma mulher de trinta e três anos e não usar sutiã. O verbo “imaginar”, como colocado ali, em 

combinação com o uso do ponto de exclamação, sugere um pensamento de repreensão, 

impossível de se conter. Neste caso, talvez se possa falar que é um comentário irônico, 

zombador da censura estúpida e retrógrada. Ainda assim, caso o seja, é sintomático ele vir 

associado ao pensamento de Alexandra. Pode sugerir, talvez, uma censura advinda do próprio 

narrador (incluso no coletivo da comunidade). Mas, de qualquer maneira, a mescla de 

focalização, em conjunção com o restante das escolhas semânticas e com a estrutura narrativa, 
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deixa uma linha tênue, possibilitando a propagação das ideias conservadoras. Afinal, se não 

usar sutiã não devesse manifestar motivo de censura, qual o motivo de mencioná-lo aqui?  

A censura repete-se ao falar das saias usadas por Sukie. A expressão “even” [até] soa 

como exasperação diante do comportamento, pois até mulheres de meia idade usam minissaias! 

(Quase escuto uma avó repetindo essa frase como represália): “[i]n this era even women well 

into middle age wore miniskirts, and Sukie’s kittenish posture exposed almost all the thigh she 

had, plus her freckled, gleaming knees, perfect as eggs” (UPDIKE, 2012, p. 264, grifo meu) 

[“Hoje em dia, até as mulheres de meia-idade usam minissaia, e a posição de Sukie, enroscada 

feito um filhote de gato, deixava à mostra suas coxas quase inteiras e também os joelhos 

sardentos e reluzentes, perfeitos como ovos” (UPDIKE, 2010, p. 276)]. A questão deixa de ser 

o olhar intruso que não se contém diante da exposição das pernas, e passa a ser o ato 

(censurável) da mulher, de meia idade, a expô-las. Lembre-se, esconder as “vergonhas” (em 

nome dos olhares indelicados dos homens; afinal, eles não sabem se conter). 

Essas bruxas, tão (aparentemente) livres) e donas de si parecem ser, a todo tempo, 

apenas corpos sexualizados esperando para serem cobiçados. O que isso nos faz crer acerca de 

mulheres bruxas? Ou de mulheres que se dizem independentes? Elas ainda não são, 

essencialmente, apenas vilãs, como as garotas de Salem; ainda assim, tornam-se objetos de 

outra forma: são objetos sexuais, ou sexualizados. Esse olhar é intensificado quando parece vir 

delas mesmas. Isso ocorre em vários momentos, nos quais o narrador parece estar olhando por 

sobre os ombros de Alexandra, ao nos contar a história. Não basta pensar em um olhar 

essencialmente masculino a objetificar os corpos das mulheres (lembro uma vez mais das 

palavras de Laura Mulvey acerca da perspectiva da narrativa cinematográfica); é necessário 

colocar esse olhar na perspectiva de uma mulher. É interessante porque parece uma tentativa 

de se inverter algum ponto de vista, já que, em alguns momentos da história, as três bruxas, 

principalmente Alexandra e Sukie, sugerem ter interesse amoroso e sexual em mulheres (e uma 

pela outra). Mas, aí sim, revela-se o olhar violentamente misógino, pois que uma mulher atraída 

por outra mulher não o faz sob uma perspectiva masculina, já que, seria óbvio, ela continua 

sendo também uma mulher (ou, caso se identifique com algum outro gênero, ainda assim, não 

participa da mesma lógica da perspectiva dita masculina, hétero/cis/sexual): 

 

her [Alexandra’s] mind […] took note of how lovely Sukie was [...] with her vivid 

hair disheveled and even her eyelashes looking a little mussed after her hard lights, 

her figure in its milky-green sweater and dark suede skirt so erect and trim, her 

stomach flat and her breasts perky and high and her bottom firm, and that big broad-

lipped mouth on her monkeyish face so mischievous and giving and brave […] “Is 
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that a new skirt?” She [Alexandra] wanted to touch it, to stroke it, its doelike texture, 

the firm lean thigh underneath (UPDIKE, 2012, p. 31, grifo meu). 

 

[sua mente [de Alexandra] […] reparou em como Sukie era bonita, [...] com seu cabelo 

chamativo todo despenteado e até mesmo os cílios parecendo um pouco desgrenhados 

depois de um dia inteiro datilografando e procurando a palavra certa sob as luzes 

ofuscantes, e o corpo tão ereto e esguio vestido com o suéter verde-claro e a saia 

escura de camurça, a barriga lisa, os seios empinados e altos, as nádegas firmes, e no 

rosto insolente aquela boca de lábios carnudos tão travessa, generosa, atrevida. [...] 

“Essa saia é nova?” Ela [Alexandra] teve vontade de tocar o pano, de acariciá-lo, de 

sentir sua textura macia e a coxa firme esbelta que ele cobria (UPDIKE, 2010, p. 36)] 

 

As observações perpassam a barriga lisa, os seios empinados, as nádegas firmes, os 

lábios carnudos e as coxas, às quais Alexandra deseja tocar. Todas características adequadas a 

um padrão arbitrário de beleza. Por que são exatamente esses pontos a serem mencionados? 

Porque todos são elementos apresentados com uma carga semântica sexualizada. (Ora, vocês, 

mulheres, não veem todas as suas amigas assim? Pensei que eu fosse um animal estranho nesse 

mundo de mulheres. Questionei minhas amigas, independentemente de sua posição com relação 

ao desejo sexual, e nenhuma delas vê suas amigas com esse olhar. Ao menos descobri que não 

estava sozinha). 

Fosse esse um momento isolado em todo o romance, poderia ser desculpado. No 

entanto, essas construções com base nesse olhar se repetem. Com frequência eles ocorrem em 

direção à Sukie, descrita como a mais nova e a mais bonita das três (a mais bonita pelos padrões 

tradicionais de beleza, incluindo a juventude). Ao passo que Jane tem seu corpo analisado 

também, por outra perspectiva: “[she] was not physically radiant like Sukie and was afflicted 

all over her body with small patches of asymmetry, yet an appeal shone from her as light from 

a twisted filament” (UPDIKE, 2012, p. 32) [“[ela] não era fisicamente radiante como Sukie, e 

seu corpo todo apresentava pequenas assimetrias, mas mesmo assim ela irradiava uma atração 

comparável à luz emitida por um filamento retorcido” (UPDIKE, 2010, p. 37)]. Sukie parece 

não conseguir se movimentar sem ser sensual, sem atrair olhares invasores: “Sukie next to her 

[Alexandra] on the sofa arched her back inward, stretching in her scant peach dress so that her 

white frilled panties showed” (UPDIKE, 2012, p. 113, grifo meu) [“Ao seu lado [de Alexandra] 

no sofá, Sukie arqueou as costas para dentro, espreguiçando-se no vestido curto cor de pêssego 

e deixando entrever a calcinha branca de rendinha” (UPDIKE, 2010, p. 122)]. E, como a 

focalização, na maior parte da narrativa, parece ser cedida a Alexandra, os olhares inadequados 

parecem advir também dela, quando, na realidade, revelam muito da perspectiva do narrador 

(possivelmente, também, do escritor). “Sukie […] getting up and taking a step so the tips of her 

breasts jiggled the shimmering dashiki” (UPDIKE, 2012, p. 296, grifo meu) [“Sukie, 

levantando-se e dando um passo que fez os bicos dos seus seios sacudirem a blusa cintilante” 
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(UPDIKE, 2010, p. 309)]. São comentários com foco nos seios, na calcinha e nos lábios da 

personagem que se tornam deliciosos ― ““How exciting! For all of us,’ Sukie said, and she let 

her smile push her upper lip, creasing deliciously, up so far her nose wrinkled and a band of 

healthy gum showed” (UPDIKE, 2012, p. 50) [“‘Que emocionante! Para todos nós,’ disse 

Sukie, e deixou que o sorriso pressionasse seu lábio superior e o franzisse de um jeito delicioso, 

tanto que seu nariz se encheu de rugas e um pedaço de gengiva saudável apareceu” (UPDIKE, 

2010, p. 56)] ―, e suntuosos ― “She […] crammed half a fistful of salted Spanish peanuts into 

her own mouth; bits of red skin stuck to her sumptuous lips” (UPDIKE, 2012, p. 87) [“enfiou 

na própria boca um punhado de amendoins espanhóis salgados; pedaços de casca vermelha 

grudaram em seus lábios suntuosos” (UPDIKE, 2010, p. 94)] ―; aparentemente prontos para 

serem “degustados” por alguém, como se sugere pelo campo semântico. 

Alexandra observa Sukie assim sempre, com um desejo que parece de si, em uma 

perspectiva que, na focalização cedida pelo narrador, ainda continua sendo masculina. Mesmo 

nas ocasiões nas quais estavam na banheira de Darryl, isso se repete e se intensifica. Porém, as 

duas não chegam a expressar nada em relação a sentir algo uma pela outra. Ficam juntas apenas 

em consequência das relações sexuais com Darryl. Ou seja, estão juntas somente quando em 

nome de um outro: um homem. Veja-se: 

 

[L]astly uncoupling her bra and leaning forward with extended arms so the two 

emptied cups fell down her arms and into her hands, lightly; her exposed breasts 

swayed outward with this motion. Sukie’s breasts were small enough to keep firm in 

air, rounded cones whose tips had been dipped in a deeper pink without there being 

any aggressive jut of buttonlike nipple. Her body seemed a flame, a flame of soft white 

fire to Alexandra, who watched as Sukie calmly stooped to pick her underthings up 

from the floor and drop them onto the chair (UPDIKE, 2012, p. 126, grifo meu). 

 

[por fim soltando o sutiã e inclinando-se para a frente com os braços estendidos de 

modo que os dois bojos vazios escorregaram pelos braços e caíram em suas mãos com 

leveza; esse movimento fez seus seios nus balançarem para a frente. Os seios de Sukie 

eram pequenos o suficiente para se manterem empinados mesmo sem sutiã, dois 

cones arredondados cujas pontas haviam sido mergulhadas em um cor-de-rosa mais 

escuro sem qualquer protuberância agressiva de um mamilo semelhante a um botão. 

Seu corpo parecia uma chama, uma chama de um fogo branco suave aos olhos de 

Alexandra, que ficou olhando enquanto a amiga se abaixava calmamente para recolher 

as roupas íntimas do chão que as deixava cair na cadeira (UPDIKE, 2010, p. 135)] 

 

Todas essas passagens poderiam ter sido utilizadas, na estrutura narrativa, como ironia, 

de maneira a estabelecer uma crítica. Contudo, alguns elementos indicam o caminho oposto. 

Alguns são os já apresentados e discutidos nos excertos até aqui. Outro, em especial, está 

contido no próximo: 
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Another work of art Alexandra hadn’t noticed before was a glossy female nude […], 

crouching as if to be fucked from behind, her face blank and bland, her back flat 

enough to be a tabletop. […] The statue stirred Alexandra with its blasphemous 

simplification of her own, female form (UPDIKE, 2012, p. 252, grifo meu). 

 

[Outra obra de arte em que Alexandra nunca havia reparado era um lustroso nu 

feminino, [...] agachado como quem vai ser penetrada por trás, com o semblante vazio 

e inexpressivo e as costas retas o bastante para servirem de tampo para uma mesa. [...] 

A estátua incomodou Alexandra com aquela simplificação blasfema de sua própria 

forma feminina (UPDIKE, 2010, p. 264-265)] 

 

Alexandra, Sukie e Jane vão até a mansão Lenox a convite de Darryl. As três ainda não 

sabem, mas é a noite na qual ele e Jenny anunciam o casamento. Ao chegar, Alexandra se 

depara com a referida “obra de arte” (ironizo-a aqui sim, com o uso das aspas, não me referirei 

à peça descrita assim). É um corpo nu feminino, em uma posição à espera de ser “fodida”, a 

tradução mais adequada a “to be fucked”, de forma a colocá-la em posição passiva. De novo, 

apenas um objeto. Nesse caso, a metáfora do corpo feminino como objeto funciona em duas 

instâncias: por se tratar de um objeto em si, e por estar “à espera”, passivamente. Ademais, a 

mulher-objeto não tem rosto, não tem face, não tem individualidade, tampouco identidade. 

Importa meramente como corpo-objeto-sexual. 

Chamo atenção à presença do comentário sobre o desconforto de Alexandra diante da 

peça. De novo, assim como a censura ao sutiã, o (não) depilar-se e outros afins, trazer um 

elemento como esse, na casa de um homem rico pelo qual as três bruxas sentem-se atraídas (por 

algum motivo), o que acaba criando uma ideia ambígua. A peça perturba Alexandra e, ainda 

assim, as três continuam gostando do homem que a escolheu. E, “[w]hat a figure does is as 

important as what he or she thinks, feels, remembers, or looks like” [“o que uma personagem 

faz é tão importante quanto o que ele ou ela pensa, sente, recorda, ou se parece”] (BAL, 2017, 

p. 106, tradução minha). Porém, o comentário da inquietação me parece um arremedo (mesmo 

que fraco) de reconhecimento do absurdo da peça. Uma tentativa de crítica. Tentativa 

inexistente nos outros comentários. Por isso, entendo os prévios como não irônicos. No 

experimento de criar mulheres independentes e poderosas, o narrador e a focalização 

orquestradas por Updike acabaram censurando-as na própria estrutura narrativa que as queria 

libertar. 

Nesse ímpeto de associar a bruxaria ao feminino, Updike constrói uma narrativa com 

foco exacerbadamente sexual. O problema não consiste, entretanto, no conteúdo sexualizado, e 

sim na ideia objetificada da mulher. O ponto principal é perceber o que a estrutura narrativa faz 

com o conteúdo e, nesse caso, ele torna a mulher bruxa uma mulher objeto. Mais do que isso: 

um objeto sexual. Mulheres são, ao contrário do que o mundo e a sociedade tentam nos 
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convencer, seres tão sexualizados quanto os homens. Contudo, Alexandra, Jane e Sukie 

(tampouco qualquer outra personagem mulher do romance) não são os próprios sujeitos de sua 

sexualidade. Tanto que, como assinalei, essa sexualidade é censurada por não ser contida. Além 

disso, ao estabelecer essa relação com o que seria o “feminino”, há uma necessidade em 

estabelecer um binarismo restrito de gênero, baseando tudo o que existe no romance (e na vida) 

como pertencendo a um ou outro, perpetuando uma noção irreal, preconceituosa e excludente. 

Tudo parece ser passível dessa classificação de gêneros. Desde as roupas de Alexandra 

(roupas de homens), o pigarrear de Sukie (também deveras “másculo”), até as notas musicais 

das músicas incansavelmente tocadas por Jane: 

 

Jane Smart was practicing Bach’s Second Suite for unaccompanied cello […], the 

little black sixteenth-notes of the prelude going up and down and then up again with 

the sharps and flats like a man slightly raising his voice in conversation […], and 

abruptly Jane began to resent it, these notes, so black and certain and masculine, the 

fingering getting trickier with each sliding transposition of the theme and he not 

caring, this dead square-faced old Lutheran with his wig and his Lord and his genius 

and two wives and seventeen children, not caring how the tips of her fingers hurt, or 

how her obedient spirit was pushed back and forth, up and down, by these military 

notes just to give him a voice after death (UPDIKE, 2012, p. 84, grifo meu). 

 

[Jane Smart estava ensaiando a “Suíte nº 2 em ré menor” para violoncelo solo de Bach, 

cujas pequeninas semicolcheias pretas do prelúdio subiam e desciam, depois tornavam 

a subir com os sustenidos e bemóis como um homem que ergue ligeiramente a voz 

durante uma conversa [...], e de repente aquilo começou a incomodar Jane, aquelas 

notas tão pretas, exatas, masculinas, o dedilhar que ia ficando mais difícil a cada 

transposição do tema em glissando e o fato de ele sequer se importar, aquele velho 

luterano defunto de rosto quadrado com sua peruca, seu Deus, sua genialidade e suas 

duas mulheres e dezessete filhos, de ele sequer se importar com a dor que sentia nas 

pontas dos dedos, ou com a forma como seu espírito obediente era empurrado para a 

frente e para trás, para cima e para baixo por aquelas notas militares apenas para lhe 

dar uma voz após a morte (UPDIKE, 2010, p. 91-92)] 

 

O ressentimento de Jane com as notas “masculinas” revela algum ressentimento pessoal 

em relação aos homens. Aqueles homens amantes, com esposas e filhos, que não se importam 

com ela. Ainda assim, o que define a dita masculinidade da música? Uma música pode, ou 

deve, ser definida assim? Por que instituir o binarismo de gênero inclusive ao referir-se à 

música? Uma masculinidade que se define pelo modo como submete Jane sem se importar com 

ela. Uma masculinidade definida pela condição militar, rígida, truculenta. Ao fazê-lo, a 

estrutura narrativa define também o que é ser masculino e, em contraponto, o que é ser 

feminino: 

 

With other men also Sukie had noticed this urge of hers to talk about the two other 

witches, to seek coziness conversationally in evoking the three of them, this triune 

body under its cone of power being the closest approach to a mother she had ever had 
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[…]. Other men, Sukie felt, minded when her thoughts and tongue gravitated to the 

coven and its coziness and mischief, but not Van Horne; it was his meat somehow, he 

was like a woman in his steady kindness, though of course terribly masculine in form: 

when he fucked you it hurt (UPDIKE, 2012, p. 147-148). 

 

[Sukie há havia reparado que, na companhia de outros homens, também tinha aquela 

ânsia de falar sobre as duas outras bruxas, de buscar um reconforto na conversa ao 

evocar as três juntas, pois aquele corpo trino sob seu vórtice de poder era a coisa mais 

próxima que ela jamais tivera de uma mãe [...] Sukie tinha a sensação de que outros 

homens ficavam incomodados quando seus pensamentos e sua língua começavam a 

se aproximar do sabá, de seu reconforto e de sua maldade, mas não Van Horne; aquilo 

de certa forma era o seu ambiente, ele parecia uma mulher com sua gentileza 

constante, embora sua forma, é claro, fosse terrivelmente masculina: trepar com ele 

doía (UPDIKE, 2010, p. 157). 

 

Essas definições limitam o ser masculino e o ser feminino, exigindo que os seres 

humanos sejam adequados em personalidade e comportamento com apenas um. Ser gentil, ao 

que parece, é uma característica de mulheres. Enquanto isso, os homens precisam ser viris e, 

durante o sexo, violentos. Enquanto o masculino é resistente e vigoroso, o feminino parece 

sensível e fraco. Os homens, assim, nessa narrativa dissimulada em um caráter “feminino”, 

tornam-se outra raça. Pergunto: não somos nós todas/os pertencentes à mesma raça humana? 

 

[S]ince girlhood she [Sukie] had liked to spy on men, this other race interwoven with 

hers, so full of bravado and dirty tough talk but such babies really, as they proved 

whenever you gave them your breasts to suck or opened your crotch for them to go 

down on, the way they burrowed there and wanted to crawl back in (UPDIKE, 2012, 

p. 151). 

[desde menina [Sukie] gostava de espionar os homens, aquela outra raça entrelaçada 

à sua, tão cheia de bravatas e conversas obscenas e duronas, mas na verdade uns 

bebezões, como demonstravam sempre que você lhes dava o peito para chupar ou 

abria as pernas para que eles a lambessem, o jeito como eles se enfiavam ali e queriam 

rastejar de volta para dentro (UPDIKE, 2010, p. 161)] 

 

Exige-se dos homens serem agressivos, viris. Exige-se que respondam às expectativas 

do ser masculino. Afinal, homens não choram, não é? E deles surge a voz da agressividade: 

“[t]his theme, Jane felt, was female; but another voice was strengthening within the music, the 

male voice of death” (UPDIKE, 2012, p. 305) [“Esse tema, sentiu Jane, era feminino; mas outra 

voz se fortalecia dentro da música, a voz masculina da morte” (UPDIKE, 2010, p. 318)]. 

 

So this was what men had been murmuring about, monopolizing, all these centuries, 

death; no wonder they had kept it to themselves, no wonder they had kept it from 

women, let the women do their nursing and hatching, keeping a bad thing going while 

they, they, men, distributed among themselves the true treasure, onyx and ebony and 

unalloyed gold, the substance of glory and release (UPDIKE, 2012, p. 307, grifo do 

autor). 

 

[Então era sobre isso que os homens vinham murmurando, era isso que vinham 

monopolizando por todos aqueles séculos: a morte; não era de espantar que 
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houvessem guardado isso para si, não era de espantar que o tivessem escondido das 

mulheres, deixando-as ocupadas com sua amamentação e seus partos, com a 

perpetuação de uma coisa ruim, enquanto eles, os homens, repartiam entre si o 

verdadeiro tesouro, o ônix, o ébano e o ouro puro, a essência da glória e da libertação 

(UPDIKE, 2010, p. 320)] 

 

E as mulheres também respondem a esse padrão, sentindo-se atraídas, sem exceção e 

especificamente, por essas características: “How nice it was, Alexandra thought, when men 

talked to one another. All that aggression: the clash of shirt fronts” (UPDIKE, 2012, p. 46, grifo 

meu) [“Que agradável, pensou Alexandra, ver dois homens conversando. Toda aquela 

agressividade: parecia um embate de camisas” (UPDIKE, 2010, p. 51)]. Isso estabelece padrões 

para os relacionamentos e a atração existente entre homens e mulheres (pensando da forma mais 

simplista e redutora possível, como o romance pensa, em apenas dois gêneros, dois sexos). 

Em oposição, ser suave, delicado, é ser feminino, como até mesmo Brahms se torna, 

apenas pelo tocar de suas notas: “What a softy Brahms was, for all his flourishes: a woman with 

a beard and cigar!” (UPDIKE, 2012, p. 308, grifo meu) [“Como Brahms tinha o coração mole, 

apesar de todos os seus floreios: uma mulher de barba e com um cigarro na boca!” (UPDIKE, 

2010, p. 321)]. A palavra soft, a origem do termo destacado na passagem, pode ser traduzida 

também pelo termo mole, brando, em outras palavras: fraco. Nessa perspectiva, quando 

assumem posições públicas nas quais se impõem, ou nas quais impõem suas vozes, como 

pressuposto de seu exercício profissional ou pessoal, as mulheres se tornam masculinizadas. 

Sukie, escritora do Word, o jornal local, precisa ter uma voz de sua posição profissional, como 

repórter: “‘Darryl, what’s in it for you?’ Sukie asked him, in her frank and manly reporter’s 

voice” (UPDIKE, 2012, p. 255, grifo meu) [“‘Darryl, o que você ganha com isso?’, perguntou-

lhe Sukie com sua voz franca e masculina de repórter” (UPDIKE, 2010, p. 268)]. Infelizmente, 

essas vozes parecem apenas vir no masculino. Essas pequenas menções, dissimuladas em sua 

aparência simples, constroem a ideia de profissões masculinas e femininas. Posições e papéis 

sociais fixamente definidos. Não se admira de ser Alexandra, aquela quem, na palavra de uma 

das amigas, fica “moping around in your garden in men’s pants” (UPDIKE, 2012, p. 58, grifo 

meu) [“fuçando no jardim usando calça de homem” (UPDIKE, 2010, p. 64)]; a usar o cortador 

de grama, e pensar em “draining the sludgy ancient oil but that seemed too good and 

workmanlike of her” (UPDIKE, 2012, p. 334, grifos meus) [“esvaziar o velho óleo sujo, mas 

isso lhe pareceu excessivamente cuidadoso e masculino” (UPDIKE, 2010, p. 348)]. 

Outras mulheres também parecem ter que assumir vozes ditas masculinas em posições 

sociais importantes da comunidade. Brenda Parsley, tomando o lugar de seu ex-marido como 

pastora na igreja unitarista, ao pedir orações por toda a cidade, já ao final do livro, soa como se 
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segue: “‘[p]ray! […] Pray!’ she shouted in a hollow man’s voice, as if she were a ventriloquist’s 

dummy” (UPDIKE, 2012, p. 303, grifo meu) [“‘Orem! […] ‘Orem!’, gritou ela com uma voz 

cavernosa de homem, como se fosse um ventríloquo” (UPDIKE, 2010, p. 316)]. Não só sua 

voz, como também sua vestimenta muda e se torna impecável, quando se assemelha a um traje 

masculinizado: “[s]he [Brenda] has her outfit down to a T now — dark suits with padded 

shoulders, and a silk necktie in front so broad it looks like a napkin she forgot to take out after 

eating lobster” (UPDIKE, 2012, p. 215, grifo meu) [“ela [Brenda] agora se veste de uma forma 

impecável; ternos escuros com ombreiras e um gravata de seda tão larga na frente que parece 

um guardanapo que ela esqueceu de tirar depois de comer lagosta” (UPDIKE, 2010, p. 227)].  

O masculino, pertencente ao homem, fica assim em posição superior ao feminino, que 

seria da mulher. Domínios que perpassam as vestimentas, os assuntos, os gêneros literários, as 

profissões, talvez todas as trocas socializadas. Por que, quando pensamos em cozinhar, 

pensamos em mulheres, mas quando falamos dos maiores chefes de cozinha, falamos em 

homens? Preciso recordar o gênero literário romance, considerado menor por algum tempo, 

porque, diferente da lírica, era feito em “assunto de mulher” e lido, em sua maioria, por 

mulheres? Os assuntos chamados “sentimentais, tornados menos importantes, porque 

considerados femininos? As professoras são mulheres, mas os mestres são homens. São as 

secretárias, os gerentes. No âmbito específico desta pesquisa: as bruxas, os bruxos. Nada disso 

para diminuir ou criar qualquer hierarquia. Apenas trago essas associações com a finalidade de 

demonstrar a maneira na qual se estabelece alguma noção de superioridade associada 

culturalmente ao masculino: 

 

Yet it is the masculine values that prevail. Speaking crudely, football and sport are 

‘important’; the worship of fashion, the buying of clothes ‘trivial’. And these values 

are inevitably transferred from life to fiction. This is an important book, the critic 

assumes, because it deals with war. This is an insignificant book because it deals with 

the feelings of women in a drawing-room. 

 

[Os valores masculinos ainda prevalecem. Falando sem rodeios, futebol e esportes são 

‘importantes’; o culto à moda, comprar roupas, são ‘triviais’. E esses valores são 

inevitavelmente transferidos da vida para a ficção. A crítica assume que um livro é 

importante porque trata da guerra. Outro é insignificante porque trata dos sentimentos 

das mulheres em uma sala de visitas] 

(WOOLF, 2018, loc 1093-1096, tradução minha). 

 

As mulheres, além de delicadas e refinadas, são associadas sempre à sensualidade. Pois 

essas, aparentemente, são características femininas. Após a morte de Clyde Gabriel, o chefe do 

jornal, Sukie é demitida. No entanto, pensa em retornar diante dessa perspectiva: “[t]his 

Providence syndicate that owns the Word thought the paper wasn’t sexy enough under his 
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management. […] I’m thinking of applying for editor. If people like Brenda Parsley can take 

over these men’s jobs I don’t see why I can’t” (UPDIKE, 2012, p. 293, grifo meu) [“O sindicato 

de Providence que controle o Word achou que o jornal não estava sexy o suficiente com ele 

chefiando a redação. [...] Estou pensando em me candidatar à vaga de editora. Se gente como 

Brenda Parsley pode assumir esses empregos de homem, não vejo por que eu não posso” 

(UPDIKE, 2010, p. 306)]. Na intenção de colocá-las em atividades profissionais variadas, a 

narrativa cai na armadilha de definir trabalhos de homens e trabalhos de mulheres. Da mesma 

forma o faz com os corpos e, assim como as mulheres parecem seres “naturalmente” sem pelos, 

os homens, caso assim o sejam, tornam-se, também, femininos: “[h]is body had been almost 

hairless, with that feminine soft bottom” (UPDIKE, 2012, p. 30, grifo meu) [“Seu corpo era 

quase imberbe, com as nádegas macias de uma mulher” (UPDIKE, 2010, p. 35)]. 

O texto segue distinguindo e definindo cada vez mais o feminino e o masculino. Trata-

os separando-os entre homens e mulheres, como se fossem naturais. Condições biológicas 

inerentes dos seres humanos, e não construtos culturais, edificados, repetidos até atingirem essa 

condição dissimulada de única verdade. Seres que existem apenas quando se adequam a um dos 

dois: homem ou mulher. Porque, pela lógica da estrutura narrativa, a genitália biológica tem 

relação arbitrária com a identidade de gênero e com o desejo sexual. Tornam-se, assim, homens 

e mulheres, duas raças distintas, excêntricas uma à outra, além de as únicas existentes. E as 

mulheres, é claro, convertem-se nos seres complicados, misteriosos. Mistério do desconhecido, 

a levar à sua caça, destruição: 

 

[S]he [Sukie] had to sit on the toilet some minutes waiting for the pee to come. Men, 

they were able to conjure it up immediately, that was one of their powers, that 

thunderous splashing as they stood lordly above the bowl. Everything about them was 

more direct, their insides weren’t the maze women’s were, for the pee to find its way 

through (UPDIKE, 2012, p. 151). 

 

[ela [Sukie] precisava passar alguns minutos sentada na privada esperando o xixi 

chegar. Os homens conseguiam provocar o xixi em segundos, esse era um dos seus 

poderes, o jato estrondoso que saía enquanto eles ficavam em pé diante do vaso, 

altivos. Tudo neles era mais direto, suas entranhas não eram o mesmo labirinto das 

estranhas femininas em que o xixi precisava encontrar seu caminho (UPDIKE, 2010, 

p. 160-161)] 

 

Estabelece-se uma dualidade, como se homens e mulheres fossem de raças diferentes. 

A chamada feminilidade é associada à bruxaria, tal qual ordem natural. O problema consiste 

nessa ser condição automática para a necessidade da mulher em relação a um parceiro sexual 

homem: 
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She returned to putting up Mason jars of spaghetti sauce for more spaghetti than she 

and her children could consume even if bewitched for a hundred years in an Italian 

fairy tale […] It was, she dimly perceived, some kind of ridiculous tribute to her 

present lover, a plumber of Italian ancestry. […] ever since, two summers ago, Joe 

Marino had begun to come into her bed, a preposterous fecundity had overtaken the 

staked plants, out in the side garden […]. The crooked little tomato branches, pulpy 

and pale as if made of cheap green paper, broke under the weight of so much fruit; 

there was something frantic in such fertility, a crying-out like that of children frantic 

to please (UPDIKE, 2012, p. 6, grifo meu). 

 

[Alexandra voltou então ao preparo de vidros de molho para espaguete, molho para 

mais espaguete do que ela e os filhos seriam capazes de consumir mesmo que tivessem 

sido enfeitiçados e condenados a passar cem anos dentro de um conto de fadas italiano 

[...] Percebeu vagamente que isso era uma espécie de ridículo tributo ao seu atual 

amante, um encanador de origem italiana. [...] desde que, dois verões antes, Joe 

Marino havia começado a frequentar sua cama, uma absurda fecundidade tomara 

conta dos pés de tomate plantados no jardim lateral [...] Os pequenos galhos retorcidos 

dos tomates, suculentos e descorados como se feitos de um papel verde barato, se 

quebravam com o peso de tantos frutos; havia algo de frenético em tamanha 

fertilidade, uma histeria parecida com a de crianças ansiosas para agradar (UPDIKE, 

2010, p. 9-10)] 

 

Por essa perspectiva, embora a bruxaria esteja ligada às mulheres, ela transfigura-se 

condicionada ao relacionamento dessas mulheres com homens. A sexualidade apresentada 

como foco aqui deixa de ser a sexualidade da mulher, transformando-se na sexualidade 

feminina como regulada pela sociedade patriarcal: 

 

Of plants tomatoes seemed the most human eager and fragile and prone to rot. Picking 

the watery orange-red orbs, Alexandra felt she was cupping a giant lover’s testicles 

in her hand. She recognized as she labored in her kitchen the something sadly 

menstrual in all this, the bloodlike sauce to be ladled upon the white spaghetti. The 

fat white strings would become her own white fat. This female struggle of hers against 

her own weight: at the age of thirty-eight she found it increasingly unnatural. In order 

to attract love must she deny her own body, like a neurotic saint of old? […] Yet she 

sometimes despised herself as lazy, in taking a lover of a race so notoriously tolerant 

of corpulence (UPDIKE, 2012, p. 6-7, grifo meu). 

 

[Dentre todas as plantas, os tomates pareciam as mais humanas, ansiosas e frágeis, 

vulneráveis à deterioração. Ao colher as polpudas esferas vermelho-alaranjadas, 

Alexandra tinha a impressão de estar segurando na mão os testículos de um 

gigantesco amante. Enquanto se atarefava na cozinha, reconhecia o quê de tristemente 

menstrual em tudo aquilo, o molho parecido com sangue a ser despejado sobre o 

branco espaguete. As grossas tiras brancas iriam se transformar em sua própria 

gordura branca. Sua luta feminina contra o próprio peso: aos trinta e oito anos, ela 

achava isso cada vez menos natural. Será que para atrair o amor ela precisava negar 

o próprio corpo, como uma santa neurótica de antigamente? [...] Mas apesar disso ela 

às vezes desprezava a si mesma por ser preguiçosa, por ter arrumado um amante de 

uma ascendência tão reputadamente tolerante em relação à corpulência (UPDIKE, 

2010, p. 10-11)] 

 

Há na passagem uma alternância de focalização. A voz do narrador fornece espaços de 

Alexandra. A pretensa insubmissão no comentário da bruxa a respeito de seu peso é logo 

transformada em adequação aos padrões de beleza. Ao tentar problematizar, a voz, na frase 
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seguinte, escraviza a mulher à preocupação com o corpo. A primeira menção, a pergunta 

imaginada por Alexandra, poderia servir como reflexão. No entanto, o resultado sendo ela se 

considerando preguiçosa por ter um amante “tolerante com sua corpulência”, implica já, no 

mesmo comentário, a crítica ao seu corpo. A palavra “tolerância” é um indício de que algo 

precisa ser tolerado: Alexandra, como é. Algo deve ser desculpado. Sempre supondo um olhar 

masculino de (não) aprovação. A feminilidade, a bruxaria, a fertilidade, seguem acompanhadas, 

lado a lado, com a preocupação constante com o corpo, com a “gordura nele produzida”, como 

sendo algo estranho, imperfeito, ilegítimo. 

A bruxaria deixa de ser território delas, passando a ser resultado de uma promiscuidade 

feminina, censurada ao longo do romance. Uma promiscuidade exclusivamente associada à 

necessidade delas de estarem com esses homens. A passagem na qual Alexandra resolve 

observar a mansão Lenox após saber da mudança de Darryl para o local mostra esses elementos. 

Eles vêm associados a uma inexplicável lembrança de Alexandra de sua filha mais velha e sua 

possível relação com a sua sexualidade. A focalização é cedida a ela, sendo seu fluxo de 

memória apresentado pela voz do narrador. Todavia, conseguimos notar os julgamentos 

alternados na voz do próprio narrador, em alguns comentários, tais como “garotas de boas 

famílias” [girls of good family], para justificar a lógica reversa da sexualidade, pela qual agora 

o desejo sexual feminino tem a ver com um “poder indecente”, tornando as “crianças” em 

“orgiastas suicidas”. A idealizada naturalidade com a qual Alexandra pensaria no assunto se 

desmancha e é anulada por tais menções, soando, inclusive, algo preconceituosas: 

 

Someone was inside [the Lenox mansion]. 

That man with hairy backs to his hands. 

Alexandra’s future lover. […] Her eyes smarted form trying to see so far, so intensely. 

Her insides like the sky had gathered to a certain darkness, a sense of herself as a 

pathetic onlooker. Female yearning was in all the papers and magazines now; the 

sexual equation had become reversed as girls of good family flung themselves toward 

British rock stars, callow unshaven guitarists from the slums of Liverpool or Memphis 

somehow granted indecent power, dark suns turning these children of sheltered 

upbringing into suicidal orgiasts. Alexandra thought of her tomatoes, the juice of 

violence beneath the plump complacent skin. She thought of her own daughter, alone 

in her room with those Monkees and Beatles... one thing for Marcy, another for her 

mother to be mooning so, straining her eyes. 

She shut her eyes tight, trying to snap out of it (UPDIKE, 2012, p. 12-13). 

 

[Havia alguém dentro da casa. 

O homem com pelos nas costas das mãos. 

O futuro amante de Alexandra. [...] Seus olhos ardiam de tanto se esforçar para ver ao 

longe, de tanto se concentrar. Assim como o céu, suas entranhas haviam se adensado 

para formar uma certa escuridão, uma sensação de que ela era uma espectadora 

patética. Agora o desejo feminino ocupava as páginas de todos os jornais e revistas; a 

equação sexual havia se invertido à medida que moças de boa família se jogavam em 

cima de roqueiros abrutalhados, e guitarristas rudes e barbados saídos dos barracos de 

Liverpool ou de Memphis eram de alguma forma imbuídos de um poder indecente, 
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como sóis negros transformando em bacantes suicidas essas filhas criadas com tanto 

resguardo. Alexandra pensou em seus tomates, no sumo da violência sob a pele 

retesada e complacente. Pensou na filha mais velha, sozinha em seu quarto com 

aqueles tais The Monkees e The Beatles... mas uma coisa era Marcy, outra totalmente 

diferente era sua mãe estar assim desejosa, apertando os olhos no esforço de ver. 

Alexandra cerrou os olhos com força, tentando sair do transe (UPDIKE, 2010, p. 16-

17)] 

 

As mulheres direcionam suas vidas a encontrarem homens. A mulher vive para agradar 

aos homens. Jane, de acordo com Sukie, deve estar se indispondo com elas, a fim de buscar um 

marido: “I don’t find Jane all that comforting lately, I think she’s looking for a husband behind 

our backs” (UPDIKE, 2012, p. 71) [“Não tenho achado Jane muito reconfortante ultimamente, 

acho que ela está procurando um marido escondida de nós duas” (UPDIKE, 2010, p. 78)]. Bem 

como Sukie, ao decidir futilmente seus gostos de acordo com os gostos de seus potenciais 

parceiros. A subjetividade delas deixa de existir sem eles. Sua personalidade fica sujeita a eles: 

 

She took a rasping sip of neat bourbon. She drank whiskey summer and winter and 

the reason, which she had forgotten, was that a boyfriend at Cornell had once told her 

that it brought out the gold flecks in her green eyes. For the same vain reason she 

tended to dress in shades of brown and in suede with its animal shimmer (UPDIKE, 

2012, p. 30-31). 

 

[Sukie deu um gole no bourbon puro. Ela bebia uísque no verão e no inverno, e o 

motivo, do qual já havia se esqueci, era que um namorado em Cornell certa vez lhe 

dissera que a cor da bebida realçava os pontinhos dourados de seus olhos verdes. Pelo 

mesmo motivo fútil, ela tendia a usar roupas em tons de marrom e feitas de camurça, 

por causa de seu brilho animal (UPDIKE, 2010, p. 35-36)] 

 

O grande objetivo das bruxas parece ser sempre ter um parceiro sexual. Mesmo que eles 

lhe pareçam desagradáveis de algum modo, como “Alexandra’s lovers in the handful of years 

since her divorce had tended to be odd husbands let stray by the woman who owned them” 

(UPDIKE, 2012, p. 7) [“Nos poucos anos desde o divórcio, os amantes de Alexandra tendiam 

a ser maridos esparsos cujas esposas, suas donas, lhes permitiam passear de vez em quando” 

(UPDIKE, 2010, p. 11). Por isso, Alexandra observa ao longe a mansão Lenox, imaginando seu 

morador, mesmo não tendo gostado dele na primeira vez na qual conversaram. Logo na primeira 

menção do nome daquele forasteiro, ao conversar com Jane contando a respeito da mudança de 

Darryl à cidade, “[a]s if in a crystal ball she saw that she would meet and fall in love with this 

man and that little good would come of it” (UPDIKE, 2012, p. 5) [“Como em uma bola de 

cristal, viu que iria conhecer e se apaixonar por esse homem, e que nada de bom viria disso” 

(UPDIKE, 2010, p. 9)]. 

Introduzida com um quê de visão, a menção torna-se quase uma espera desesperada por 

um homem. Um homem para se apaixonar. Mais do que isso, como se ela estivesse sempre 
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aguardando alguém com quem ter relações sexuais. A sexualidade feminina torna-se 

exclusivamente dependente de suas relações com homens, como se não pudesse existir de forma 

autônoma. A promiscuidade parece aflorar apenas diante da menção de Darryl. A resposta de 

Alexandra diante da menção de seu nome é, também, automática e demasiadamente exagerada: 

“‘[h]ow very swell,’ Alexandra answered, already dilating, diffusing herself to be invaded. A 

tall dark European, ousted from his ancient heraldic inheritance, travelling under a curse...” 

(UPDIKE, 2012, p. 5) [“‘Que maravilha’, comentou Alexandra já se dilatando, já se expandindo 

para ser invadida. Um europeu alto e moreno, expulso de seu antigo passado heráldico, viajando 

sob o peso de uma maldição...” (UPDIKE, 2010, p. 9)]. 

Após o telefonema das amigas para falar do homem misterioso que chegara à cidade, 

no encontro da quinta-feira à noite entre as três bruxas, o assunto não poderia ser outro. Assim, 

Sukie questiona: “‘[d]oesn’t anybody want to hear about this new man?’ ‘Not especially,’ 

Alexandra said. ‘Men aren’t the answer, isn’t that what we’ve decided?’ […] ‘They’re not the 

answer,’ Jane Smart said. ‘But maybe they’re the question’” (UPDIKE, 2012, p. 35, grifo do 

autor) [“‘Ninguém quer ouvir sobre o tal homem novo?’ ‘Não especialmente’, disse Alexandra. 

‘Os homens não são a resposta, não foi isso que concluímos?’ [...] ‘Eles podem não ser a 

resposta’, disse Jane Smart. ‘Mas talvez sejam a pergunta’” (UPDIKE, 2010, p. 40-41)]. A 

passagem poderia consistir uma reflexão pertinente, não fosse pela reincidente insistência em 

correlacionar a vida de uma cada das mulheres ao seu convívio com os homens. Eles se tornam 

não apenas uma questão, mas a questão da vida de cada uma delas. As bruxas, mulheres 

teoricamente independentes, fortes, decididas, acabam tornando sua vida toda envolta dessa 

questão. E o romance constrói essa concepção por meio da estrutura textual. 

O valor depositado no ato de conseguir um parceiro mostra-se em sua máxima quando 

o romance finaliza com a enumeração de, uma por uma, a realização das três bruxas: cada uma 

com um novo marido. No caso de Alexandra, o centro de poder das três bruxas, é como se o 

desejo por um marido estivesse ali com ela, inconsciente, por um bom tempo. Após passar 

alguns dias tentando entender qual era a fonte de inspiração de uma escultura nova na qual 

estava trabalhando, de repente, ela nota: 

 

On her way back to the kitchen from the gardening-tool shed she passed through her 

workroom and saw her stalled armature at last for what it was: a husband. The 

clumsily nailed and wired-together one-by-twos and two-by-fours had that lankiness 

she admired and that Ozzie had displayed before being a husband had worn his corners 

down (UPDIKE, 2012, p. 334). 

 

[No caminho de volta do barracão de ferramentas de jardim para a cozinha, passou 

pelo ateliê e finalmente viu a armadura inacabada como o que realmente era: uma 
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marido. As pranchas de madeira pequenas e grandes desajeitadamente pregadas e 

presas com arame tinham a mesma magreza que ela admirava e que Ozzie possuía 

antes de o fato de ser um marido lhe desgastar as arestas (UPDIKE, 2010, p. 348)] 

 

A partir dessa percepção, como em um ritual de bruxaria, repetido de maneira 

semelhante pelas outras duas bruxas, ela se livra do que foi, um dia, seu ex-marido Ozzie. 

Usando esse elemento para constituir o ideal do novo marido, ao formar suas partes corporais: 

 

She took his multicolored dust down from the shelf and sprinkled a little on the knotty 

piece of pine two-by-four that did for the armature’s shoulders. [...] She worked her 

ideas up sketchily in clay [...] what was important was not her finished product but 

the message etched on the air and sent to those powers that could form hands and 

fingers to the smallest phalange and fascia, those powers that spilled the marvels of 

all anatomies forth the Creation’s berserk precise cornupia. For the head she settled 

on a modest-sized pumpkin [...]. She hollowed out the pumpkin and put in some of 

Ozzie’s dust, but not too much, for she wanted him duplicated only in his essential 

husbandliness (UPDIKE, 2012, p. 335). 

 

[Ela tirou da prateleira o pó multicolorido de Ozzie e salpicou um punhado sobre o 

pedaço de tábua de pinho cheio de calombos que formava os ombros da armadura. 

[...] Ela esboçou essas ideias em argila [...] o importante não era o produto acabado, 

mas a mensagem inscrita no ar e enviada aos poderes capazes de formar mãos e dedos 

até as mais pequeninas falanges e fáscias, aqueles poderes que davam origem a todas 

as maravilhosas anatomias da cornucópia ensandecida e exata da Criação. Para a 

cabeça, ela escolheu uma abóbora [...] Esvaziou a abóbora e despejou lá dentro um 

pouco do pó de Ozzie, mas não demais, porque só queria que ele fosse reproduzido 

em sua essência de marido (UPDIKE, 2010, p. 348-349)] 

 

O importante nessa busca não é alguém por quem ter carinho, afeto, alguém com quem 

compartilhar. O importante é a essência de marido (o que quer que isso signifique). Em busca 

de ingredientes faltantes para seu marido ideal, solo do oeste e um chapéu de cowboy para a 

abóbora, Alexandra vai até Providence em seu Subaru. E lá, como não poderia deixar de ser 

para seu final (“feliz”), aparentemente triunfante, encontra o futuro marido: 

 

While there, she thought to enroll herself as a part-time student in the Rhode Island 

School of Design; she had gone as far as she could as a sculptress with being merely 

primitive. The other students were scarcely older than her children, but one of the 

instructors, a ceramist from Taos, a leathery limping man well into his forties and 

weathered by the baths and blasts of life, took her eye, and she his, in her study 

voluptuousness a little like that of cattle (which Joe Marino had hit upon calling her; 

while rutting, his vacca). After several terms and turnings-away they did marry and 

Jim took her and his stepchildren back west, where the air was ecstatically thin and 

all the witchcraft belonged to the Hopi and Navajo shamans (UPDIKE, 2012, p. 336). 

 

[Enquanto estava lá, teve a ideia de se inscrever como aluno em meio período na 

Escola de Design de Rhode Island; já havia ido o mais longe possível como escultora 

sendo apenas primitiva. Os outros alunos eram pouco mais velhos do que seus filhos, 

mas um dos professores, um ceramista de Taos queimado de sol e meio manco de 

quase cinquenta anos, castigado pelos trancos da vida, chamou sua atenção, e ela a 

dele, com sua voluptuosidade corpulenta um pouco semelhante à do gado (que Joe 

Marino havia acertado na mosca ao chamá-la, durante o sexo, de sua vacca) Depois 
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de vários semestres e idas e vindas, os dois se casaram, e Jim levou Alexandra e os 

enteados de volta para o Oeste, onde o ar era deliciosamente rarefeito e toda a bruxaria 

pertencia aos xamãs hopis e navajos (UPDIKE, 2010, p. 349-350). 

 

Mesmo o retorno aos estudos, de interesse pessoal e profissional para Alexandra, surge 

como pretexto para encontrar um marido. Ademais, ela renuncia à sua identidade bruxa para 

assumir-se como esposa. Sendo assim, novamente, precisa escolher entre uma das duas. Ao ser 

esposa, precisa-se abandonar o restante de sua constituição como mulher. Afinal, a bruxaria 

estava estritamente relacionada às características tratadas no romance como femininas. Assim, 

a mulher deixa de ter sua identidade própria, de indivíduo, sujeito, para ser esposa. 

Aliás, acredito não haver espaço melhor para acrescentar esse meu desassossego. Por 

que as palavras indivíduo e sujeito são declinadas no masculino como ideia global, como se 

referisse a qualquer ser humano? Mais uma falácia do patriarcado. Afinal, “to be human is to 

be male is to be the Son of God” [“ser humano é ser homem, é ser o Filho de Deus”] (DALY, 

1985, p. 139, tradução minha). No masculino, sujeito, no feminino, sujeita. Seria uma simples 

declinação de gênero na língua portuguesa, não fosse pela carga semântica (pesada) associada 

às duas palavras em comparação. Sujeito é aquele que age (sempre no masculino), sujeita está 

aquela quem sofre uma ação (por parte do sujeito, é claro), submissa. Tudo contido na 

alternância entre feminino e masculino. Revelando a misoginia da língua, da cultura. Nada 

natural. Tudo articulado por séculos de hierarquia e opressão. “A diferença sexual, portanto, 

parece já estar presente na forma como constituímos o significado; já faz parte da lógica que 

impulsiona a escrita” (LAQUEUR, 2001, p. 28). 

Não bastasse a escultura de Alexandra, sua realização ao encontrar o marido é enfatizada 

como grande objetivo alcançado quando Sukie a questiona: “[m]y God [...] What was your 

secret” [“Meu Deus […] Qual foi o seu segredo?”]. E a resposta da bruxa é: “[i]t’s not for print 

[...] You must imagine your life [...] And then it happens” (UPDIKE, 2012, p. 336) [“O meu 

segredo não é para ser publicado […] Você tem que imaginar a sua vida […] Aí ela acontece” 

(UPDIKE, 2010, p. 350)]. Em outras palavras, a grande ambição das bruxas torna-se conseguir 

o parceiro marital, mesmo que em detrimento de seus poderes. É o que revela o narrador sobre 

Jane, a procurar, como suspeitava Sukie, por um marido, escondida. Ela o faz também através 

de um ritual, usando o ingrediente de seu antigo esposo: 

 

[I]n secrecy [...] she had taken splinters of the cello-front replaced by the dedicated 

hippie restorer on Hope Street and wrapped them in her dead father’s old soot-colored 

tuxedo and stuffed into one pocket of the jacket some crumbs of the dried herb Sam 

Smart had become, hanging in her ranch-house basement, and into the other pocket 

put the confetti of a torn-up twenty-dollar bill―for she was tired, boringly tired, of 
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being poor―and sprinkled the still-shiny wide lapels of the tuxedo with her perfume 

and her urine and her menstrual blood and enclosed the whole odd-smelling charm in 

a plastic cleaner’s bag and laid it between her mattress and her springs. Upon its subtle 

smothered hump she slept each night (UPDIKE, 2012, p. 337). 

 

[sem dizer nada nem mesmo para Sukie, ela havia pego algumas farpas do tampo do 

violoncelo consertado pelo dedicado restaurador hippie da Hope Street, enrolando-as 

no velho smoking cor de fuligem do pai, e posto dentro de um dos bolsos algumas 

migalhas de erva seca em que Sam Smart havia se transformado e que vivia pendurada 

no porão de sua casa de fazenda, e no outro bolso pusera os pedacinhos de uma nota 

de vinte dólares picada – pois estava cansada, muito cansada de ser pobre –, depois 

salpicara as ainda brilhantes e largas lapelas do smoking com seu perfume, sua urina 

e o sangue da sua menstruação, e pusera o amuleto de cheiro esquisito dentro de um 

saco plástico de tinturaria que guardava entre o colchão e o estrado da cama. Era por 

cima dessa protuberância sutil e amassada que ela passava suas noites (UPDIKE, 

2010, p. 350)] 

 

Mesmo para conseguir um novo marido elas dependem daquele ex. Sequer isso podem 

fazer de forma independente. E, em um pastiche do conto A princesa e a ervilha, Jane parece 

encontrar o sucesso no seu feitiço. Se podemos chamar a isso de sucesso, desde que Jane 

afirmou, em outros momentos do romance abordados aqui na análise, não ter prazer, por 

exemplo, na relação sexual com um homem. A focalização revela essa aceitação diante de suas 

possibilidades. Jane somente conforma-se com o marido que lhe é dado, ao visitar sua mãe: 

 

[A] perfectly suitable little man [...] who had never married and who had been written 

off by those he might have courted as hopelessly prissy, too sexless even to be called 

gay ― something dark and sharp and dirty in Jane that might stir the long-dormant 

amorous part of his being. [...] His glance also detected in Jane a brisk and formidable 

potential administrator of the Chippendale and Duncan Phyfe antiques, the towering 

cabinets of Chinese lacquerwork, the deep-stored cases of vintage wine, the securities 

and silver he would one day inherit from his parents (UPDIKE, 2012, p. 337, grifo 

meu). 

 

[um homenzinho perfeitamente adequado […] que nunca havia se casado e fora 

descartado por aquelas que poderia ter cortejado como irrecuperavelmente afetado, 

assexuado demais para sequer ser taxado de gay – em algo escuro, incisivo e safado 

em Jane que talvez ainda pudesse despertar o há muito adormecido lado amoroso de 

seu ser. [...] O olhar dele também detectou em Jane uma eficiente e formidável 

administradora em potencial para suas antiguidades Chippendale e Duncan Phyfe, 

para os imensos armários de laca chinesa, para os bem guardados caixotes de vinho 

de safra, para as ações e a prataria que ele um dia iria herdar dos pais (UPDIKE, 2010, 

p. 350-351)] 

 

Jane não escolhe, contenta-se com o marido que a escolhe. E essa aceitação, diante de 

sua rejeição pela relação sexual com homens, quase se justifica por esse pretendente assexuado. 

Poderia ser natural o casal de pessoas assexuadas. Natural e normal. Não fosse pelo elemento 

grave, contido no tempo no qual Jane então revela ter relações sexuais para agradar aos 

parceiros, e não a si mesma. Ademais, mesmo que o parceiro aqui apresentado lhe agradasse 
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por esse motivo, a atenção principal está não em ela ser uma esposa, e sim uma funcionária, a 

administrar os negócios da família. 

Mesmo que situações semelhantes sejam, infelizmente, recorrentes na vida de algumas 

mulheres, por que naturalizar tais circunstâncias? Sendo essas mulheres bruxas, poder-se-ia 

criar uma problematização a partir dessas condições. Não é o que ocorre, porém. O romance 

todo articulado de forma a mostrá-las na busca e necessidade por esses parceiros, reforça essa 

concepção. Os homens têm objetivos grandes na vida. Objetivos profissionais, pessoais, 

realizações das mais variadas. Às mulheres resta a corrida enlouquecida por um parceiro 

adequado; e todas suas atividades se resumem a isso: preocupação com vestimenta, aparência, 

profissão, atividades de lazer. Tudo o que de mais possam tentar fazer em sua rotina. 

Essa circunstância é exposta diante da primeira negação de Jane e a posterior aceitação. 

Além disso, Jane não parece ter escolha. Mesmo com o feitiço, o marido é escolhido para ela. 

Ao fim e ao cabo, é ela a escolhida. Sequer nessa situação ela é o sujeito da ação: 

 

[H]e called Jane next morning before she had time to fly away in her battered Valiant 

and invited her for drinks that evening [...]. She refused; and then a picture-book 

blizzard collapsed on the brick precincts and held her fast. His call that evening 

proposed lunch upstairs at the snowbound Ritz. Jane resisted him all the way, 

scratching and singeing with her murderous tongue; but her accent spoke to him, and 

he made her finally his prisoner in a turreted ironstone fantasy (UPDIKE, 2012, p. 

338). 

 

[ele telefonou para Jane na manhã seguinte, antes de ela ter tempo de sair voando em 

seu Valiant surrado, e convidou-a para um drinque naquela noite [...] Ela recusou o 

convite; e então uma nevasca de almanaque desabou sobre a casa de tijolos e impediu 

sua partida. O telefonema dele nessa noite sugeriu um almoço no andar de cima do 

Ritz, ilhado pela neve. Jane resistiu muito, brandindo sua língua assassina para 

arranhar e queimar; mas seu sotaque agradou a ele, que finalmente fez dela sua 

prisioneira em um casa cheia de torres e louça branca [...] que parecia saída de um 

livro de histórias (UPDIKE, 2010, p. 351)] 

 

Assim, segue a enumeração de “finais felizes de contos de fadas”. Sukie, da mesma 

forma, precisa fazer seu feitiço: 

 

Sukie sprinkled powdered nutmeg on the circular glass of her hand mirror until there 

was nothing left of the image but the gold-freckled green eyes or, when she slightly 

moved her head, her monkeyish and overlipsticked lips. With these lips she recited in 

a solemn whisper seven times the obscene and sacred prayer to Cernunnos. The she 

took the tired old plaid plastic place mats off the kitchen table and put them into the 

trash for Tuesday’s collection. The very next day a jaunty sandy-haired man from 

Connecticut showed up at the Word office, to place an ad: he was looking for a 

pedigreed Weimaraner to mate with his bitch. He was renting a cottage in Southwick 

with his small children (he was recently divorced; he had helped his wife go belatedly 

to law school and her first action had been to file for mental cruelty) and the poor 

creature had decided to come into heat [...] This man had a long off-center nose, like 
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Ed Parsley; an aura of regretful intelligence, like Clyde Gabriel; and something of 

Arthur Hallybread’s professional starchiness (UPDIKE, 2012, p. 338). 

 

[Sukie salpicou noz-moscada em pó sobre a superfície circular de seu espelho de mão 

até nada restar de seu reflexo a não ser os olhos verdes com pontinhos dourados ou, 

quando ela mexia de leve a cabeça, os lábios provocantes e pintados com uma 

quantidade exagerada de batom. Com esses mesmos lábios, recitou sete vezes com 

um sussurro solene a prece obscena e secreta a Cernunnos. Então tirou de cima da 

mesa da cozinha os já velhos e gastos jogos americanos de plástico quadriculado e 

jogou-os no lixo para serem recolhidos na terça-feira. No dia seguinte mesmo, um 

homem vivaz de cabelos castanho-claros de Connecticut apareceu na redação do Word 

para pôr um anúncio: queria um Weimaraner com pedigree para cruzar com sua 

cadela. Ele estava alugando um chalé em Southwick com os filhos pequenos (era 

recém-divorciado; havia ajudado a mulher a cursar uma universidade de direito já 

tarde na vida, e a primeira ação dela fora processá-lo por crueldade mental), e o pobre 

animal resolvera entrar no cio [...] Esse homem tinha um nariz meio fora do prumo, 

como Ed Parsley; uma aura de inteligência pesarosa, como Clyde Gabriel; e um pouco 

da formalidade profissional de Arthur Hallybread (UPDIKE, 2010, p. 351-352)] 

 

O novo marido de Sukie não depende apenas de seu antigo parceiro, depende de todos 

os principais amantes que conhecemos. Ademais, para um homem solteiro, separado, precisa-

se de uma esposa megera como uma justificativa. Os homens continuam sendo as pobres 

criaturas necessitando de algum cuidado. E, junto com a presença dele, Sukie consegue atingir 

outros objetivos que, portanto, seguem acompanhados dele. Ela deixa de ser bruxa, para ter seu 

dito final feliz: “she now rapidly writes paperback romances, with a few taps of her fingertips 

transposing paragraphs, renaming characters, and glossarizing for re-use standard passions and 

crises. Sukie was the last to leave Eastwick” (UPDIKE, 2012, p. 339) [“Hoje [...] ela digita 

velozmente romances de capa mole, e com umas poucas batidas dos dedos muda parágrafos de 

lugar, troca o nome dos personagens, e cria um glossário listando paixões e crises para uso 

futuro. Sukie foi a última a ir embora de Eastwick” (UPDIKE, 2010, p. 352). No final das 

contas, as coisas parecem não mudar ao longo das décadas: ainda “[i]t is a truth universally 

acknowledged, that a single man [...] must be in want of a wife” (AUSTEN, 2008, p. 231) [“é 

uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro [...] deve estar em busca de 

uma esposa” (AUSTEN, 2008, p. 5)], como uma mulher solteira, mesmo que queira ser 

independente, busca a todo custo um esposo. 

A necessidade de encontrar um marido por parte das mulheres também é derivada 

daquela mesma caracterização da família como a conhecemos. Por essa perspectiva, a vida de 

uma mulher está completa apenas quando encontra um homem para dividir a casa, mesmo que 

isso não envolva nenhum afeto, resultando apenas em obrigações e questões práticas. Bem 

como no caso explícito de Jane. As mudanças históricas ocorridas no contexto no qual a 

“importância econômica da reprodução da força de trabalho realizada no âmbito doméstico e 

sua função na acumulação do capital se tornaram invisíveis, sendo mistificadas como uma 
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vocação natural e designadas como “trabalho de mulheres” são significativas. “Além disso as 

mulheres foram excluídas de muitas ocupações assalariadas e, quando trabalhavam em troca de 

pagamento, ganhavam uma miséria em comparação com o salário masculino médio” 

(FEDERICI, 2017, p. 145). Essas modificações “tiveram um auge no século XIX com a criação 

da figura da dona de casa em tempo integral” e 

 

[...] redefiniram a posição das mulheres na sociedade e com relação aos homens. A 

divisão sexual do trabalho que emergiu daí não apenas sujeitou as mulheres ao 

trabalho reprodutivo, mas também aumentou sua dependência, permitindo que o 

Estado e os empregadores usassem o salário masculino como instrumento para 

comandar o trabalho das mulheres. Dessa forma, a separação efetuada entre as 

produção de mercadorias e a reprodução da força de trabalho também tornou possível 

o desenvolvimento de um uso especificamente capitalista do salário e dos mercados 

como meios para a acumulação de trabalho não remunerado (FEDERICI, 2017, p.145-

146). 

 

A imagem da dona de casa então não é apenas consequência, ela é elemento constituinte 

dessa lógica estruturante, tornando as mulheres prisioneira dela, como se precisassem sempre 

cumprir esse papel social. A ideia da mulher incompleta porque sem marido não é fortuita; é 

constituída para torná-la dependente, corporal e mentalmente, do casamento e do marido. Para 

que isso fosse possível,  

 

[...] todo o trabalho feminino, quando realizado em casa, seria definido como “tarefa 

doméstica”, e até mesmo quando feito fora de casa era pago a um valor menor do que 

o trabalho masculino ― nunca o suficiente para que as mulheres pudessem sobreviver 

dele. O casamento era visto como a verdadeira carreira para uma mulher, e a 

incapacidade das mulheres de sobreviver sozinhas era algo dado como tão certo que, 

quando uma mulher solteira tentativa se assentar em um vilarejo, era expulsa, mesmo 

se ganhasse um salário (FEDERICI, 2017, p. 184). 

 

É interessante perceber, então, que não só a ideia de bruxaria se relaciona à ideia de 

feminilidade, como a opressão bem articulada às mulheres, executada principalmente na caça 

às bruxas, é arquitetada por essa criação dos estereótipos feminino e masculino. Usando uma 

expressão de Nubia Hanciau (HANCIAU, 2004, p. 37) ao falar das bruxas, trata-se de uma 

representação estereotípica do imaginário coletivo. Desse modo, a repressão e a caça às bruxas 

têm relação inerente com a construção da imagem da dona de casa, do corpo feminino 

objetificado, e da mulher dependente: 

 

[A] discriminação sofrida pelas mulheres como mão de obra remunerada esteve 

diretamente relacionada à sua função como trabalhadoras não assalariadas no lar. 

Dessa forma, podemos relacionar a proibição da prostituição e a expulsão das 

mulheres do espaço de trabalho organizado com a aparição da figura da dona de casa 
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e da redefinição da família como lugar para a produção da força de trabalho 

(FEDERICI, 2017, p. 188). 

 

Tão grande e afoita é a busca pelos homens, que elas acabam aceitando o que têm 

próximo a si. Alexandra, mesmo, na primeira conversa com Darryl afirma seu desgosto diante 

dele: “[s]he didn’t just dislike him, she hated him; yet still she stood there smiling, feeling 

trapped and faint and wondering what her irregular insides were trying to tell her” (UPDIKE, 

2012, p. 42, grifo meu) [“O que ela sentia por aquele homem não era apenas antipatia: era ódio; 

no entanto, ela continuou ali sorrindo, sentindo-se encurralada e tonta, e perguntando-se o que 

as suas entranhas embaralhadas estavam tentando lhe dizer” (UPDIKE, 2010, p. 47)]. Apesar 

disso, as duas amigas insistem em tentar aproximá-los, afirmando a insatisfação e o ciúme de 

Alexandra diante do encontro de Sukie e Jane com ele: 

 

“We must do something about getting Alexandra over to Darryl’s place” was the 

burden of Jane’s call. “I swung by late Wednesday even though she had told me not 

to because she seemed so hurt about our Thursday not working out, she has gotten 

much too dependent on Thursdays, and she looked just terribly down, sick with 

jealousy, first me and the Brahms and then your article […] she won’t go now until 

she’s formally asked and I can tell it’s eating the poor thing alive” (UPDIKE, 2012, 

p. 85, grifo do autor). 

 

[“Nós temos que fazer alguma coisa para Alexandra ser convidada a ir à casa de 

Darryl”, foi o teor da ligação de Jane. “Eu passei lá quarta-feira no final do dia, mesmo 

ela tendo me dito para não passar porque parecia muito magoada com o fato de termos 

cancelado nosso encontro de quinta, ela se tornou dependente demais dessas quintas-

feiras, e eu a achei terrivelmente deprimida, doente de ciúmes, primeiro eu com o 

Brahms e depois a sua matéria [...] ela não vai antes de ter sido formalmente 

convidada, e posso ver que isso está corroendo a pobrezinha” (UPDIKE, 2010, p. 92). 

 

Alexandra poderia estar mais decepcionada em função da ausência dos encontros das 

quintas-feiras (encontros reduzidos em função dos novos encontros das duas amigas com Darryl 

Van Horne) do que com o fato de não ter ido à casa de Darryl. Entretanto, esse é um problema 

menor para as duas amigas. Ao menos é o que se expressa por suas falas. Nesses momentos de 

trocas de diálogo entre as duas, a focalização permanece com o narrador, e esse pouco revela 

acerca dos pensamentos delas. A despeito da presença do homem começar a afastá-las, de 

acordo com suas falas, elas conferem maior atenção ao (não) contato com ele. Acrescentando 

ainda o excesso de dependência de Alexandra em relação aos encontros das três. Assim, de 

modo rápido e sutil, diminui-se a importância do relacionamento entre elas, como consequência 

da relevância conferida à presença do homem a entrar em suas vidas. 

Em conjunto à reação exaltada para estabelecer um contato com Darryl Van Horne, vem 

a futilidade. Ao que tudo indica (ao menos pela narrativa), mulheres buscam, além de um 
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parceiro sexual, um parceiro sexual com recursos financeiros. Essas personagens se tornam, aos 

olhos da focalização e da narração no romance, mulheres promíscuas e interesseiras, a julgar 

pelo comentário posterior ao do excerto já mencionado: “Sukie stood to make her 

announcement. ‘He’s rich,’ she said, ‘and forty-two. Never married, and from New York, one 

of the old Dutch families’” (UPDIKE, 2012, p. 36) [“Sukie se levantou para fazer um 

pronunciamento. ‘Ele é rico’, disse, ‘e tem quarenta e dois anos. Nunca se casou e é de Nova 

York, de uma das antigas famílias holandesas’” (UPDIKE, 2010, p. 41)]. Tornam-se, assim, 

mulheres à caça de homens ricos, alimentando um estereótipo negativo. Inclusive Alexandra, 

ao perceber que odiou Darryl Van Horne na primeira conversa: “she had decided the man was 

a fraud, an apparition. Except for his money; that had to be real” (UPDIKE, 2012, p. 40, grifo 

meu) [“[ela] havia concluído que aquele homem era uma fraude, um personagem irreal. A não 

ser pelo dinheiro; o dinheiro com certeza era real” (UPDIKE, 2010, p. 46)]. As representações, 

portanto, se tornam alegóricas: no discurso hegemônico todo papel subalterno é visto como 

uma sinédoque que resume uma comunidade vasta, mas homogênea. Por outro lado, as 

representações dos grupos dominantes não são vistas como alegóricas, mas como 

“naturalmente” diversas, exemplos de uma variedade que não pode ser generalizada. Esses 

grupos não precisam se preocupar com “distorções e estereótipos”, pois mesmo imagens 

ocasionalmente negativas fazem parte de um amplo repertório de representações” (SHOHAT e 

STAM, 2006, p. 269). 

Enquanto as bruxas são mulheres interesseiras à procura de homens ricos, os homens 

são seres à espera de um ser a completar suas lacunas. Eles são seres falhos, co-dependentes, e 

precisam de mulheres em suas vidas. Nas palavras do narrador, ao acompanhar Alexandra 

observando as obras de arte na casa de Darryl Van Horne, “[h]e had money and needed a woman 

to help him spend it. […] A wife could put him at ease” (UPDIKE, 2012, p. 97) [“Ele tinha 

dinheiro, e precisava de uma mulher para ajudá-lo a gastar esse dinheiro. [...] Uma esposa 

poderia lhe dar essa tranquilidade” (UPDIKE, 2010, p. 105)]. As palavras convertem-se em 

palavras individuais (Alexandra) e comunitárias (o narrador falando por um todo, um grupo de 

pessoas). Dessa maneira, criam-se os preconceitos e pressupostos a tornarem homens cada vez 

mais dependentes de mulheres, e mulheres cada vez mais crentes de que homens não sabem 

fazer nada sozinhos. Aquelas ideias e concepções incansavelmente repetidas a formarem uma 

opinião simulada de característica biológica: mulheres sabem fazer mais coisas ao mesmo 

tempo, homens dirigem melhor, pois tem maior noção de espaço, entre outras infindas 

disfarçadas de naturais. Ao ponto de convencer Alexandra: “[h]ow could she ever rouse this 

heavy rambling man to fall in love with her?” (UPDIKE, 2012, p. 98) [“Como é que ela iria 
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conseguir fazer aquele homem pesado e disperso se apaixonar por ela?” (UPDIKE, 2010, p. 

106)]. 

A necessidade dos homens pelas mulheres metamorfoseia-se na necessidade delas de 

agradá-los, esperá-los, desejá-los. A passagem seguinte traz a voz do narrador, em uma mescla 

de focalização dele e a cedida para os pensamentos de Sukie. Isso faz com que a reação de 

Sukie ao esperar Ed Parsley contenha um paralelo da condição desprezível na qual se acha essa 

mulher em relação com o amante: 

 

Already her [Sukie’s] nipples had stiffened, foreseeing Ed Parsley, his dark parked 

car, the sweeping accusatory beam of the Point Judith house, the crummy dank motel 

room he would have already paid eighteen dollars for, and the storms of his guilt she 

would have to endure once he was sexually satisfied (UPDIKE, 2012, p. 88). 

 

[Seus mamilos [de Sukie] já haviam se retesado ao imaginar Ed Parsley, seu carro 

escuro estacionado, o facho de luz acusador do farol de Point Judith, o quarto de hotel 

barato e úmido pelo qual ele já teria pago dezoito dólares, e os rompantes de culpa 

dele que ela teria de suportar depois de ele ter se saciado sexualmente (UPDIKE, 2010, 

p. 95)] 

 

Não haveria motivos para Sukie, por si própria, destacar os detalhes desagradáveis nos 

encontros entre ela e Ed Parsley. O motel miserável e úmido. Suportar a suposta culpa dele, 

sendo apenas ele a se satisfazer sexualmente. E esse é um ponto relevante do texto: mesmo sua 

vida toda girando em torno da sexualidade, com frequência fala-se apenas da satisfação sexual 

deles. Raríssimas vezes comentando-se acerca do prazer delas. Essa voz a pontuar as 

desvantagens da relação entre Sukie e Ed Parsley parece ser de um outro, ou de um coletivo. 

Parece levar-nos a pensar o porquê Sukie sequer teria um caso com esse homem. Essa mulher 

não parece ter motivo algum para se sentir atraída a ele, ainda assim, coloca-se em um 

relacionamento moralmente discutível (julgamento do texto, não meu) perante os padrões 

sociais. O que isso faz de Sukie? O que isso faz de Jane e Alexandra? As três repetem esse 

padrão de relacionamentos com homens não atrativos a elas, colocando-as em situações 

desagradáveis. 

Esses elementos em comunhão constroem a ideia da promiscuidade “gratuita” por parte 

delas. Uma promiscuidade a fazê-las inclusive colocar-se em situações incômodas, 

relacionamentos medíocres, condições que as diminuem moral, social e sexualmente. Elas se 

tornam, assim, mulheres criticáveis perante a comunidade, que encontra motivos variados para 

acusá-las. A sexualidade feminina, tão associada à bruxaria, ao contrário de ser celebrada, é 

censurada, desmerecida, como indigna. A estrutura narrativa faz delas bruxas a entreter-se e 

escarnecer com pessoas e afetos, pois, como o narrador diz: “[b]eing a divorcée in a small town 
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is a little like playing Monopoly; eventually you land on all the properties” (UPDIKE, 2012, p. 

27) [“Ser mulher e divorciada em uma cidade pequena era mais ou menos como jogar Banco 

Imobiliário; depois de algum tempo, você acaba caindo em todas as casas” (UPDIKE, 2010, p. 

32)]. 

A condição para ser bruxa, na narrativa, é ter já estado casada e, agora, não ter mais o 

marido. Assim, pela passagem prévia presume-se que todas a mulheres divorciadas (portanto, 

as bruxas), precisam ter “eventualmente, parado em todas as propriedades”, ou, ter tido relações 

sexuais com todos os homens. Não bastasse o narrador, como voz coletiva, comentando assim 

os relacionamentos das bruxas, como se fosse uma necessidade da parte delas encontrar-se com 

todos os homens, Sukie, em uma fala com Jenny Gabriel (filha do seu ex-amante), reafirma o 

mesmo:  

 

“You know, if you’re single in a town like this you pretty much have to take what you 

can find.” 

“No I don’t know,” said Jennifer, but softly. […] Meaning what? That she was a 

virgin? It was hard to know if the girl was empty or of her strange stillness manifested 

and exceptionally complete inner poise (UPDIKE, 2012, p. 188, grifo meu). 

 

[“Sabe […] quando se está solteira em uma cidade como esta, é preciso pegar mais ou 

menos o que aparece.” 

“Não, eu não sei disso”, disse Jennifer, mas com suavidade. [...] O que será que isso 

queria dizer? Que ela era virgem? Era difícil saber se a moça era vazia, ou se sua 

estranha imobilidade manifestava um controle interior excepcional (UPDIKE, 2010, 

p. 199)] 

 

Uma mulher virgem é vazia? Vazia de quê? Vazia do falo? Aqui, se sustenta outra 

concepção do patriarcado: a virgindade feminina. A virgindade feminina se torna tabu, porque 

deve ser rompida, perdida, superada. Não há a mesma reação quando se fala de virgindade 

masculina. Ao falarmos dos homens, não parece lhe faltar algo da mulher quando eles são 

virgens. Em seu livro Inventando o sexo: o corpo e o gênero dos gregos a Freud (2001), 

Thomas Laqueur ilustra a maneira na qual o corpo da mulher é definido como problemático e 

instável, na diferença em relação ao do homem, sem problemas e estável. “[É] sempre a 

sexualidade da mulher que está sendo constituída; a mulher é a categoria vazia. Só a mulher 

parece ter “gênero”, pois a própria categoria é definida como o aspecto de relações sociais 

baseado na diferença entre os sexos, onde o padrão sempre foi o homem” (LAQUEUR, 2001, 

p. 32, grifo do autor). 

No excerto prévio de The Witches of Eastwick, isso está implícito no comentário. O fato 

de a menção parecer se originar da focalização na própria Sukie, também mulher, agrava seu 

conteúdo. Sustenta uma construção do mundo patriarcal na voz de uma mulher. Não qualquer 
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mulher: uma mulher bruxa. Na aparência de mulheres insubmissas, nesse romance, as bruxas, 

pelo contrário, sustentam a lógica patriarcal. 

No mesmo diálogo Sukie afirma manter um caso com Clyde apenas por querer dar algo 

a ele: “I was your father’s—whatever. You know. Lover. But not for long, only since summer. 

I didn’t mean to mess anybody up, I just wanted to give him something, and I’m all I have” 

(UPDIKE, 2012, p. 187, grifo meu) [“Eu e o seu pai… enfim. Sabe. Nós éramos amantes. Mas 

não por muito tempo, só desde o verão. Eu não queria atrapalhar a vida de ninguém, só queria 

dar a ele alguma coisa, e tudo que tenho sou eu mesmo” (UPDIKE, 2010, p. 198)]. A ideia de 

dar a si mesma para um homem não só reitera a noção da mulher-objeto, como a concebe como 

posse. Recobra uma caracterização de séculos, na qual a mulher não era sujeito, não era 

indivíduo. Desde Aristóteles (1993), para quem a mulher até poderia ser boa, ainda que um ser 

inferior (comparada ao status do escravo, nenhum dos dois seres à altura do homem), nunca 

valente e esperta. “[A]s mulheres, em intelecto, eram iguais às crianças, incapazes de 

compreender filosofia” (HANCIAU, 2004, p. 147). As mulheres perpassam eras ao longo das 

quais deixavam de ser posse de sua família ou, melhor, de seu pai, para ser posse de seu marido. 

Isso tudo acionado por uma fala rápida de Sukie, dissimulada em sua aparente simplicidade. 

Constituindo a cultura como é, mantendo a mulher um objeto, propriedade de troca. 

Essa imagem da mulher como propriedade precisa ser retomada a partir de uma longa 

tradição histórica. Um dos aspectos essenciais na transição do feudalismo para o capitalismo 

foi o cerceamento de terras, que deixou os antigos servos sem propriedades, em função da sua 

privatização. A partir de então, os trabalhadores passaram a ser assalariados e, para isso, em 

função da necessidade de seu corpo e tempo para a mão de obra, precisam da mulher em casa, 

executando os trabalhos domésticos antes realizados de forma coletiva e socializada. Assim, 

deu-se uma aliança entre os artesãos e autoridades das cidades para o boicote de qualquer 

trabalho considerado “feminino”, para que ele não fosse bem remunerado, tornando-se ignorado 

e desmerecido. Dessa maneira se estabeleceu um novo contrato sexual: 

 

De acordo com este novo contrato social-sexual, as mulheres proletárias se tornaram 

para os trabalhadores homens substitutas das terras que eles haviam perdido com os 

cercamentos, seu meio de reprodução mais básico e um bem comum de que qualquer 

um podia se apropriar e usar segundo sua vontade [...] na nova organização do 

trabalho, todas as mulheres (exceto as que haviam sido privatizadas pelos homens 

burgueses [propriedade também, portanto]) tornaram-se bens comuns, pois uma vez 

que as atividades das mulheres foram definidas como não trabalho, o trabalho das 

mulheres começou a se parecer com um recurso natural, disponível para todos, assim 

como o ar que respiramos e a água que bebemos. 

Esta foi uma derrota histórica para as mulheres. [...] Para colocar em prática a 

“apropriação primitiva” dos homens sobre o trabalho feminino, foi construída uma 
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nova ordem patriarcal, reduzindo as mulheres a uma dupla dependência: de seus 

empregadores e dos homens (FEDERICI, 2017, p. 191). 

 

É a essa “apropriação primitiva” que alude essa ideia de propriedade no romance, 

dissimulada em sua “simplicidade”. Com ecos... não, ecos são frágeis, e essas consequências 

são ainda palpáveis e reais... com repercussão na contemporaneidade em romances como The 

Witches of Eastwick (e peças como The Crucible). Recapitulando aquele período do 

estabelecimento da nova política sexual e voltando no tempo à Grécia antiga, Aristóteles 

parecia, junto com outros, estabelecer o destino atribuído às mulheres: 

 

Tal política, que impossibilitava que as mulheres tivessem seu próprio dinheiro, criou 

as condições materiais para sua sujeição aos homens e para a apropriação de seu 

trabalho por parte dos trabalhadores homens. [...] o grupo de trabalhadores que, na 

transição para o capitalismo, mais se aproximou da condição de escravos foram as 

mulheres trabalhadoras (FEDERICI, 2017, p. 195, grifo meu). 

 

Deixando de ser propriedade do marido, nulos agora em suas vidas, Alexandra, Jane e 

Sukie existem apenas nas relações com esses outros homens, e em sua busca por eles. E por 

isso são julgadas e censuradas, inclusive pelas vozes narrativas. São comentários sutis, algumas 

vezes oriundos do narrador: “There, not ten hours after her lunch with Darryl Van Horne, she 

entertained Clyde Gabriel. The children were asleep” (UPDIKE, 2012, p. 150, grifo meu) [“Na 

mesma casa, menos de dez horas depois de almoçar com Darryl van Horne, ela recebeu Clyde 

Gabriel. Seus filhos estavam dormindo” (UPDIKE, 2010, p. 160)]. A expressão contida em 

“menos de dez horas depois” tira a liberdade sexual daquela mulher. Astucioso, o narrador 

fornece a oportunidade para que ela aja conforme deseja, mas toma a situação para si, nos olhos 

comunitários de juiz, para acrescentar a informação de modo a torná-la arbitrariamente 

promíscua: em pouquíssimo tempo, ela deixa o encontro com um homem, para ver outro, com 

seus filhos dormindo em cômodos próximos. 

Importante da mesma maneira nessa passagem é Sukie “entretendo” Clyde, sem 

qualquer menção de seu próprio prazer. Isso desqualifica novamente a sexualidade feminina, 

colocando-a à serviço da sexualidade dita masculina. A tradução para a versão brasileira aqui 

negligencia o sentido da palavra entertained, ao substituí-la somente por “recebeu”. O termo 

em inglês tem uma duplicidade de significado, podendo referir-se ao ato de receber alguém em 

sua casa, por exemplo, com o intuito de entreter. No entanto, o verbo “receber”, em português, 

exclui a particularidade na qual Sukie, uma vez mais em detrimento de seu prazer, privilegia o 

do homem. 
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A atitude de Sukie se agrava quando ela ignora o seu erro moral (no que se caracteriza 

a traição), tratando-a apenas como gentileza, mesmo diante de Jenny e Chris Gabriel, os filhos 

do ex-amante falecido. Ela soa quase ingênua, estúpida demais diante da reação pela fala de 

uma das amigas: “‘Baby, they’ve [Jennifer and Chris] surely heard all about you and Clyde and 

blame you for everything.’ [...] ‘Really? How could they? I was being nothing but kind’” 

(UPDIKE, 2012, p. 182) [“‘Meu amor, eles com certeza sabem sobre você e Clyde e a culpam 

por tudo o que aconteceu.’ [...] ‘Será? Como eles poderiam pensar isso? Tudo que eu fiz foi ser 

gentil’” (UPDIKE, 2010, p. 193)]. 

Após a morte de Clyde Gabriel, sendo Sukie sua amante, espera-se certo lamento de sua 

parte. Ainda que Sukie demonstre sentimento pelo repentino suicídio de Clyde, ela não parece 

expressar uma perda tão intensa. Logo, importa mais a falta de sexo representada pela perda do 

amante, do que qualquer outra tristeza possível advinda do infortúnio. Isso coloca de novo Sukie 

em uma perspectiva na qual ela parece deveras libidinosa: a morte do amante tem significado 

apenas no sentido em que representa sua falta de um parceiro sexual, em detrimento do apelo 

sentimental: “Sukie felt herself quite frantic […] and she didn’t quite know what to blame, 

except that she […] hadn’t had sex with a man since Clyde committed suicide two weeks ago” 

(UPDIKE, 2012, p. 201) [“Sukie, por sua vez, estava se sentindo um tanto frenética [...] e não 

sabia muito bem a que atribuir isso a não ser [...] não ter transado com um homem desde que 

Clyde cometera suicídio duas semanas antes” (UPDIKE, 2010, p. 213). Além disso, ao afetar 

suas demais atividades diárias, a falta de sexo, ou melhor, a falta de um parceiro sexual (homem) 

ganha um peso excessivo na vida da bruxa. O que acontece também com Alexandra, ao deixar 

seu amante, Joe Marino: “‘I’m so scared.’ Sniffles spiced Alexandra’s words […]. ‘You need 

a lover,’ Jane told her […]. How did she know? Alexandra had told Joe she didn’t want to see 

him any more but this time he had not called back, and the days of his silence had become 

weeks” (UPDIKE, 2012, p. 296, grifo meu) [“‘Estou com tanto medo.’ As fungadas 

enfatizavam as palavras de Alexandra […] ‘Você precisa de um novo amante’, disse-lhe Jane 

[...] Como é que ela sabia? Alexandra tinha dito a Joe que não queria mais vê-lo, mas dessa vez 

ele não tornara a ligar, e seus dias de silêncio haviam se transformado em semanas” (UPDIKE, 

2010, p. 309)]. Uma vez mais, a sexualidade se mostra exclusivamente associada à relação com 

um homem, não podendo ela ser explorada apenas pela mulher, em sua individualidade. 

Essas mulheres bruxas pretensamente independentes, tentando mostrar-se fora da lógica 

tradicional, acabam sujeitas às sexualidades ditas masculinas. Assim, tudo na vida delas se torna 

sexual e sexualizado. Porém, longe de explorar a sexualidade como emancipação da mulher, 

essa sexualidade as torna objeto. Não há, nesse sentido, autonomia, e sim sujeição. Sujeição 



243 

 

que exclui o sujeito em sua essência. Sujeito aqui é o homem, a mulher é, como lembra Laura 

Mulvey ao tratar do olhar cinematográfico, objetificada, um produto da cultura patriarcal82, uma 

peça outra a ser utilizada, a favor do um (homem). A narrativa de Updike sustenta o fundamento 

construído pela caça às bruxas, que  

 

[...] não resultou em novas capacidades sexuais nem em prazeres sublimados para as 

mulheres. Foi, pelo contrário, o primeiro passo de um longo caminho ao “sexo limpo 

entre lençóis limpos” e à transformação da atividade sexual feminina em um trabalho 

a serviço dos homens e da procriação (FEDERICI, 2017, p. 346, grifo da autora). 

 

O sexo surge também como moeda de troca. Elas aparentam se sentir em dívida com 

alguns homens, em alguns momentos, e, portanto, desejam oferecer-lhes sexo. Como disse 

Sukie: ela desejava dar algo a Clyde, e a única coisa que tinha para oferecer era a si própria. Na 

passagem seguinte, Alexandra, pela voz do narrador cedendo-lhe a focalização, mesmo 

afirmando o desconforto ao ter relação sexual com Darryl, afirma seu desejo por ele. O uso do 

elo coesivo adversativo “mas” [“but”] indica essa transição significativa: apesar de tudo, 

apesar de não gostar, ela aceita, hoje, ela quer. Por que uma mulher se sujeitaria a isso?  

As afirmações, tratadas com naturalidade pelo narrador, constituem uma concepção na 

qual a mulher quer ser subjugada, reduzida a apenas isso: um objeto a ser usado pelo homem, 

a inteiro favor e dispor dele, como troca de favores. A sexualidade feminina é transfigurada em 

moeda. Enquanto do homem é cobrada e instituída uma masculinidade grosseira, ríspida, como 

se revela na palavra “potência”: a única masculinidade legítima no patriarcado. A situação se 

intensifica porque, ao acrescentar o suposto desejo de Alexandra, cria-se uma impressão de que 

se trata do desejo dela, quando, na realidade, o desejo dela parece inteiramente subalterno ao 

dele. Ou seja: a mulher usa a si própria como moeda, por sua própria vontade. A condição 

deixa de ser construção discursiva e cultura, tornando-se individual e feminina: 

 

Darryl’s potency had something infallible and unfeeling about it, and his cold penis 

hurt, as if it were covered with tiny little scales; but today, his taking her poor creations 

so readily with him to sell, and his stitched-together, slightly withered appearance, 

                                                 
82 Sinto a necessidade de acrescentar neste trabalho esta nota, diante da minha repetição da palavra “patriarcal”. 

Percebo como a utilizo reiteradamente, ainda que use, em alguns momentos, “misógino”. O mundo, a sociedade, 

a cultura, a história, enfim, feitos pelo e para o homem. A isso me refiro ao utilizar esses termos. Vejo que 

“masculino” não revela toda essa carga semântica. Preferia, com certeza, ter alguns termos semelhantes, para poder 

alterná-los entre si. Todavia, ao perscrutar incansavelmente a memória em busca de outros, resolvi procurá-los 

também em um dicionário de sinônimos online. Qual não é a minha surpresa ao encontrar: “respeitável, venerando, 

venerável, complacente, benevolente, benévolo, benigno, bom, bondoso, caridoso, caritativo, clemente, generoso, 

humano, indulgente, misericordioso, piedoso, pacífico” (Disponível em: 

https://www.sinonimos.com.br/patriarcal/. Acesso em: 30 de setembro de 2020). Não sei a qual patriarcado se 

referem esses sinônimos. Não é o conhecido por mim, de qualquer maneira. Assim, continuo repetindo os termos 

referidos. 

https://www.sinonimos.com.br/patriarcal/
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and the grotesque peaked sheepskin hat on his head, all had melted her heart and 

turned her vulva super-receptive. She could have mated with an elephant (UPDIKE, 

2012, p. 230, grifo meu). 

 

[A potência de Darryl tinha um certo quê de infalível e de insensível, e seu pênis frio 

a feria como se estivesse coberto por pequeninas escamas; mas, nesse dia, o fato de 

ele levar suas pobres criações tão prontamente consigo para vender, assim como seu 

aspecto de carneiro encarapitado sobre sua cabeça, tudo isso havia derretido o 

coração dela e tornado sua vulva super-receptiva. [...] ela poderia ter copulado com 

um elefante (UPDIKE, 2010, p. 242)] 

 

A última frase desse excerto pode revelar grande parte do conteúdo construído no 

romance para essas três personagens. Ela mostra uma focalização pertencente ao patriarcado, 

ao mundo feito para e pelos homens. A maior expressão de prazer dos corpos com vulva não 

consiste definitivamente na penetração. Em 2020, ainda são deveras reduzidas as pesquisas com 

foco no prazer feminino (afinal, a ciência e a medicina são feitas, há séculos, por homens, 

brancos)83. Como articula Thomas Laqueur (2001, p. 89), havia ainda no século XVI, “como 

houve na antiguidade, apenas um corpo canônico e esse corpo era macho”. Fazendo um 

percurso histórico crítico comentando a investigação e compreensão do sexo por parte da 

ciência Laqueur (2001, p. 22) lembra que: 

 

Só em 1759 é que alguém se importou em reproduzir um esqueleto feminino detalhado 

num livro de anatomia para ilustrar suas diferenças do esqueleto masculino. Até essa 

época havia uma estrutura básica do corpo humano, e essa estrutura era masculina. E 

quando as diferenças foram descobertas eles já eram, na própria forma de sua 

representação, profundamente marcadas pela política de poder de gênero. 

 

Por conseguinte, ao levar em conta a história de existência humana, é recente sequer a 

nomeação das partes específicas do aparelho reprodutor dos corpos com vulva. Porém, sabe-se 

hoje que o aparelho reprodutor chamado feminino é o único a conter um órgão exclusivo para 

o prazer: o clitóris. De acordo com pesquisas recentes84, com exposição maior na região externa 

                                                 
83 Em um discurso proferido para universitários em Nova York, o secretário-geral da ONU, António Guterres, fala 

sobre o papel fundamental da igualdade de gêneros para um mundo melhor. Nesse ínterim, como exemplo, 

Guterres lembra dos maiores riscos de ferimentos em mulheres em acidentes de carro, desde que os assentos e 

cintos de segurança são padronizados na estrutura corporal das pessoas nascidas com pênis e testículos. Outro 

exemplo é a maior taxa de mortalidade entre mulheres por problemas cardíacos, uma vez que os diagnósticos são 

baseados em sintomas apresentados em homens. A ciência é fundamentada no humano, e o humano, até hoje, é o 

homem. O texto sobre a fala de Guterres está disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/02/1705581. 

Acesso em: 04 de novembro de 2020. 
84 Esses dados foram obtidos em uma pesquisa publicada em 2017 no Journal of Sex & Marital Therapy, intitulada 

“Women's Experiences With Genital Touching, Sexual Pleasure, and Orgasm: Results From a U.S. Probability 

Sample of Women Ages 18 to 94”. Todavia, o artigo tem acesso pago, então retirei as informações, gratuitamente, 

da leitura feita em um artigo da Vice Media Group, intitulado “The Biggest-Ever Orgasm Study Tells Us More 

About How Women Come”. Essa publicação está disponível em: https://www.vice.com/en/article/neepb8/the-

science-of-female-pleasure-still-needs-more-attention. Artigo original disponível em: 

https://news.un.org/pt/story/2020/02/1705581
https://www.vice.com/en/article/neepb8/the-science-of-female-pleasure-still-needs-more-attention
https://www.vice.com/en/article/neepb8/the-science-of-female-pleasure-still-needs-more-attention
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da vulva, a maioria das mulheres, cerca de 66,6%, afirmam preferir estimulação clitoriana 

direta. Enquanto isso, apenas 18% delas afirmam atingir orgasmos somente com penetração. 

Ou seja, o foco exclusivo na penetração é, claramente, uma alusão ao prazer da genitália referida 

como masculina. Afirmações e exaltações como essa mantém o mito patriarcal do orgasmo 

unicamente atingido pela penetração, sustentando as inúmeras dúvidas e inseguranças das 

leitoras e leitores com vulva que, ao contrário do que se sustenta, são completamente normais 

(e parte da maioria da população) ao atingirem o orgasmo exclusivamente com estimulação 

clitoriana.  

O foco da minha pesquisa pode não ser puramente esse. Todavia, entendo o papel da 

caça às bruxas na repressão secular do corpo feminino. Não é coincidência que na mesma época 

do ápice do massacre sangrento contra as mulheres, de 1580 a 1630, período do Renascimento 

(FEDERICI, 2017, p. 297; HANCIAU, 2004, p. 88), quando os especialistas compunham 

também a imagem da bruxa, “os gigantes da anatomia renascentista” persistiam “em ver a 

vagina como uma versão interna do pênis” (LAQUEUR, 2001, p. 32, grifo meu). Em 

conformidade com o que afirma Laqueur (2001, p. 32), isso “mostra como as poderosas noções 

[...] sobre a diferença ou a igualdade determinam o que nós vemos e falamos sobre o corpo. [...] 

[e] dependem de uma teoria subjacente, ou contexto, que decide o que conta e o que não conta 

como evidência”. Nesse sentido, falar de prazer e sexualidade femininas é um ato político e, 

sim, parte deste trabalho. É significativo perceber, nesse sentido, a quantidade reduzida de 

pesquisas acerca da genitália feminina, ela vai ao encontro dos números inimagináveis de 

mulheres executadas nas fogueiras e nas forcas.  

A expressão “mate”, ainda no mesmo excerto, pode ser traduzida como “copular” ou 

“acasalar”, evocando uma característica animal, selvagem. A menção do elefante em associação 

com essa palavra pode evocar a relação das bruxas com os animais, crença mantida pelas 

investigações acerca do sabá, retomando aquela noção de proximidade entre sexualidade e o 

animalesco, bem como já mencionada por Silvia Federici (2017, p. 347), “[i]ndependentemente 

da idade das mulheres julgadas por bruxaria (mas levando em consideração sua classe social), 

há uma constante identificação da sexualidade feminina com a bestialidade”. Esses elos 

poderiam ser trazidos de forma a evidenciar as características bruxas. No entanto, combinados 

com os elementos já mencionados, constroem a sexualidade humana, naturalmente animal, 

como submissa à sexualidade masculina. A sexualidade humana em sua animalidade adquire 

caráter extravagante, anormal. 

                                                 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0092623X.2017.1346530?needAccess=true. Acesso em: 30 de 

setembro de 2020. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0092623X.2017.1346530?needAccess=true
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Tudo na vida dessas mulheres se torna sexualizado, desde a bruxaria até a sua relação 

com as atividades de trabalho – tal e qual Alexandra se diz sexualmente receptiva a Darryl 

diante de seu ato ao levar suas esculturas para avaliação de profissionais. Sukie, ao ser demitida 

do Word, passa a trabalhar como corretora de imóveis: “Sukie loved her new job: getting into 

other people’s houses, even the attics and cellars and laundry rooms and back halls, was like 

sleeping with men, a succession of subtly different flavors” (UPDIKE, 2012, p. 223, grifo meu) 

[“Sukie estava adorando o emprego novo: entrar na casa dos outros, mesmo nos sótãos, porões, 

lavanderias e corredores dos fundos, era como ir para a cama com homens: uma sucessão de 

sabores sutilmente diversos” (UPDIKE, 2010, p. 235)]. E, é claro, a sexualidade precisa estar 

associada aos homens. 

Jane é musicista e toca o violoncelo. Não obstante, não vejo o objetivo em convocar 

essa frase do narrador, a não ser para lembrar da associação evocada pela ideia de uma mulher 

de pernas abertas: “Jane Smart came up to them. For the performance she had to spread her legs 

and therefore was the only woman at the gathering in a full-length gown” (UPDIKE, 2012, p. 

42) [“Jane Smart se aproximou. Para a apresentação, tivera de abrir as pernas, então era a única 

mulher do recinto a usar um vestido longo” (UPDIKE, 2010, p. 48)]. Não há, no roteiro, nenhum 

acréscimo significativo por essa informação. Ela apenas recorda a mulher em uma posição 

sexualizada, como se fosse, portanto, um homem a observar e direcionar as lentes da narrativa. 

Olhar semelhante surge ao retratar o momento de Alexandra com seu cão, Carvão. Não 

bastasse seus demais encontros serem sexualizados, o convívio com o animal, da forma mais 

aleatória e descontextualizada, é também inserido assim: 

 

Good Coal […] nuzzled where for comfort she had loosened the waist of her dirt-

hardened Levi’s. She tugged up her blouse to expose more of her milk-white belly 

and he found the super-numerary pap there, a hand’s-breadth from her navel, a small 

pink rubbery bud that had appeared a few years ago […]. The pap had no feeling, but 

the flesh around it tingled while Coal nuzzled and lapped as at a teat […]. Abruptly 

Coal exhausted by his suckling (UPDIKE, 2012, p. 79-80). 

 

[O bom Carvão [...] aninhou-se no ponto onde, para ficar mais à vontade, ela havia 

soltado o cós da calça Levi’s endurecida de sujeita. Ela levantou a blusa para expor 

mais um pedaço da barriga branca como leite, e ele encontrou ali o mamilo 

sobressalente, a mais ou menos um palmo do umbigo, um pequenino botão 

borrachudo e rosado que havia aparecido alguns anos antes [...] Não tinha 

sensibilidade nenhuma ali, mas a pele em volta se eriçou quando Carvão se esfregou 

e lambeu como se aquilo fosse um teta. [...] De repente, Carvão se cansou de tanto 

mamar (UPDIKE, 2010, p. 86-87)] 

 

As lentes misóginas a tornar as interações sociais dessas mulheres todas sensuais ou 

sexuais não estão apenas no narrador. Se a focalização as revela, é porque elas são uma 
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combinação da visão do narrador e das personagens. Feito a menção diante da fala de Ed Parsley 

(no momento amante de Sukie) em direção à Alexandra: “‘Come on, Alexandra. We’re better 

friends than that. The name’s Ed, please.’ Sukie must talk about her a little while sleeping with 

him, so he felt this familiarity” (UPDIKE, 2012, p. 44-45, grifo do autor) [“‘Por favor, 

Alexandra. Nós somos mais amigos do que isso. Me chame de Ed, por favor.’ Sukie devia falar 

um pouco sobre ela durante as transas com o pastor, por isso ele sentia aquela familiaridade” 

(UPDIKE, 2010, p. 50)]. Ou ao menos é essa perspectiva fornecida a nós pela focalização 

cedida às personagens. Assim, os comentários a colocá-las nesse cenário parecido com uma 

fantasia masculina a respeito das mulheres surgem também das vozes das bruxas, quando em 

diálogo: “‘You were alone? I keep picturing that perfume ad. The one which showed a young 

male violinist seducing his accompanist in her low-cut gown.’ [...] ‘Don’t be vulgar, Alexandra. 

He feels quite asexual to me’” (UPDIKE, 2012, p. 57) [““Estavam só vocês dois? Não paro de 

pensar naquele comercial de perfume – aquele que mostrava um jovem violinista seduzindo a 

acompanhante de vestido decotado.’ [...] ‘Alexandra, deixe de ser vulgar. Ele me parece quase 

assexuado’” (UPDIKE, 2010, p. 63)]. 

As três mulheres bruxas protagonistas de John Updike são caracterizadas por sua 

promiscuidade, uma libertinagem estruturada com carga semântica negativa, a ser censurada. 

Herança dos séculos XVI e XVII, época na qual “as bruxas também eram acusadas de gerar 

uma excessiva paixão erótica nos homens, de modo que era fácil para aqueles que fossem pegos 

fazendo algo ilícito dizer que haviam sido enfeitiçados” (FEDERICI, 2017, p. 341). Aliás, 

época na qual as mulheres eram abertamente acusadas disso. Hoje, elas o são de maneiras 

mascaradas. Nas circunstâncias da grande caça, 

 

[a] paixão sexual destruía não somente a autoridade dos homens sobre as mulheres 

[…] mas também a capacidade de um homem de governar a si mesmo […]. Por isso, 

uma mulher sexualmente ativa constituía um perigo público, uma ameaça à ordem 

social, já que subvertia o sentido de responsabilidade dos homens e sua capacidade de 

trabalho e de autocontrole. Para que as mulheres não arruinassem moralmente – ou, o 

que era mais importante, financeiramente – os homens, a sexualidade feminina tinha 

que ser exorcizada (FEDERICI, 2017, p. 343). 

 

Essa liberdade sexual vem atrelada à sexualidade masculina, nunca se torna 

independente, explorada apenas pelas mulheres. Assim, elas não tomam frente de sua própria 

sexualidade. Da mesma maneira na qual a sexualidade e a maliciosidade de Eva, na 

interpretação de Kramer e Sprenger, se define na tentação perigosa a Adão: 
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Pois embora o Diabo haja tentado Eva com o pecado, foi Eva quem seduziu Adão. E 

como o pecado de Eva não teria trazido a morte para a nossa alma e para o nosso corpo 

se não tivesse sido também cometido por Adão, que foi tentado por Eva e não pelo 

Demônio, é ela mais amarga que a morte. 

Mais amarga que a morte, mais uma vez, porque a morte é natural e destrói somente 

o corpo; mas o pecado que veio da mulher destrói a alma, por privá-la da graça, e 

entrega o corpo à punição pelo pecado. Mais amarga que a morte, sim, porque, embora 

a morte corpórea seja inimigo terrível e visível, a mulher é inimigo secreto e 

enganador (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 128). 

 

Vale ressaltar que essa interpretação da personagem Eva em Gênesis tem sido a mais 

recorrente ao longo de séculos. Ela definiu e ainda define muitas concepções acerca da criação 

e vida de homens e mulheres. Contudo, como destaca Mieke Bal (2017) ao falar da qualificação 

das personagens por função nas narrativas, ela é apenas uma interpretação. De acordo com ela, 

uma personagem é assim apresentada por meio de suas ações. E, nesse caso, “[t]he reader’s 

frame of reference becomes a crucial element in picking up such qualifications” [“o quadro de 

referência do leitor se torna elemento essencial ao perceber tais qualificações”] (BAL, 2017, p. 

118, tradução minha). Isso significa que uma tradição duradoura que fixou a leitura de Eva 

dessa forma tende a influenciar nas leituras futuras de qualquer leitor que tenha tido com ela 

contato. Eva, para Mieke Bal, é um bom exemplo disso porque criou-se uma ideia teimosa a 

seu respeito como derivativa (nascida de costela torta – ênfase de Kramer e Sprenger (2016) – 

de Adão, e perversa, porque desobedeceu à ordem divina e comeu do fruto proibido: 

 

Both wrong-headed interpretations are based on a plus/minus logic of 

positive/negative. 

If, however, we look at the text in which this story occurs, we immediately notice that 

the divine act of creation is based on separation but without necessarily attributing the 

values attached in the traditional interpretation.  

 

[Ambas as interpretações intransigentes são baseadas em uma lógica de mais/menos, 

positivo/negativo. 

Se, todavia, olharmos para o texto no qual a história ocorre, imediatamente 

percebemos que o ato da criação divina é baseado na separação sem, no entanto, 

atribuir esses mesmos valores correspondentes à interpretação tradicional] 

(BAL, 2017, p. 118, tradução minha). 

 

Como lembra ainda Bal, de acordo com o texto em Gênesis, Deus criou o masculino e 

o feminino à sua imagem. Se Adão foi criado da lama, e Eva foi criada de sua costela, e é capaz 

da criação (procriação), poderíamos talvez, inclusive, afirmar a superioridade dela em relação 

a Adão, pois mais desenvolvida. Mas por que faríamos isso, a partir de uma história milenar? 

De qualquer modo, “the opposite – to proclaim woman’s inferiority on the basis of this story – 

is clearly wrong” [“o oposto – proclamar a inferioridade da mulher com base nessa história – é 

nitidamente errôneo”] (BAL, 2017, p. 119, tradução minha). Quanto à transgressão ao comer 
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da árvore do conhecimento do bem e do mal, “Eve’s reasoning is that it is a fruit that will make 

her wise. Instead of being greedy or lustful, as is often alleged, she endorses the human 

condition, where procreation compensates for mortality” [“o raciocínio de Eva é que se trata de 

uma fruta que a fará sábia. Ao de contrário de ser gananciosa ou lasciva, como se costuma 

alegar, ela endossa a condição humana, na qual a procriação compensa a mortalidade”] (BAL, 

2017, p. 119, tradução minha). 

No caso de Eva, uma personagem que moldou (talvez ainda molda) a compreensão 

humana (e, portanto, por muito tempo, cristã) acerca da mulher, é notória sua participação na 

formação do quadro de referência do entendimento humano a respeito do ser mulher. Desse 

modo, as concepções de Kramer e Sprenger, perpetuadas e concretizadas na caça às bruxas, 

imprimiram (com sangue) uma mancha na história humana, que define até hoje a maneira como 

se compreende a mulher em nossa cultura. 

 

A caça às bruxas não só santificava a supremacia masculina, como também induzia 

os homens a temer as mulheres e até mesmo a vê-las como destruidoras do sexo 

masculino. Segundo pregavam os autores do Malleus Maleficarum, as mulheres eram 

lindas de se ver, mas contaminavam ao serem tocadas; elas atraem os homens, mas só 

para fragilizá-los; fazem de tudo para lhes satisfazer, mas o prazer que dão é mais 

amargo que a morte, pois seus vícios custam aos homens a perda de suas almas [...] 

Supostamente, uma bruxa podia castrar os homens ou deixá-los impotentes [...] 

Algumas roubavam os pênis dos homens (FEDERICI, 2017, p. 338). 

 

E a sexualidade feminina continua sendo considerada inconveniente, impertinente e, é 

claro, perigosa. Assim ela aparece nas duas narrativas analisadas neste trabalho. Em The 

Crucible, é a promiscuidade também o que caracteriza a bruxa principal na peça. Ali, a busca 

por um homem também é central, e é ela que cria a vilã da narrativa: Abigail Williams. 

Desde quando chega à cena pela primeira vez, Abigail Williams é apresentada em sua 

caracterização de tentação. A ela, de modo semelhante às demais personagens mulheres, 

dedicam-se poucas linhas para sua apresentação ao leitor, diferentemente dos personagens 

homens, aos quais se dedica, na maioria das vezes, no mínimo uma página de informações. De 

qualquer modo, essas poucas linhas informam: “[...] his niece, Abigail Williams, seventeen, 

enters – a strikingly beautiful girl, an orphan, with an endless capacity for dissembling” 

(MILLER, 2003, p. 8) [“sua sobrinha, Abigail Williams, dezessete anos, entra – é uma moça 

excepcionalmente bonita, órfã, com uma infinita capacidade de dissimulação” (MILLER, 2009, 

p. 276)]. 

Abigail surge na cena apenas em associação ao seu tio, Samuel Parris. Ainda assim, ela 

não é sua filha, apenas sua sobrinha. Essa condição a dissocia do olhar familiar restrito. Tira 
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seu vínculo com um papel de uma mãe e de um pai. Deixa-a sozinha de modo a facilitar o não 

estabelecimento de vínculos de empatia com essa garota: ela não parece ter ninguém afeiçoado 

a ela, e não ser afeiçoada a ninguém. Não se trata aqui da compaixão do leitor por sua condição 

órfã, mas sim no espaço marginalizado que recebe, no qual não se identificada com nenhum 

dos grupos da comunidade. Ela é mulher, sozinha, sem ninguém por si no mundo. Torna-se 

mais fácil o distanciamento e o desgosto para com ela. Ademais, qual mais seria a razão de 

caracterizá-la como surpreendentemente bonita a não ser para interpor quase uma justificativa 

plausível para a traição de John Proctor ao ter relações sexuais com ela (?). Assim, parece mais 

“fácil” entender o porquê de John Proctor não ter resistido a ela. Essa menção rápida também 

revela a associação dos papéis femininos ao físico, ao corpo. As personagens mulheres, tanto 

em Eastwick como em The Crucible, constroem-se com base em aspectos relacionados à 

vaidade, com atenção nos atributos físicos, selecionados de modo a criarem elo com sua 

caracterização feminina e bruxa (no caso de Abigail, vilã).  

Nas palavras categóricas e misóginas de Kramer e Sprenger (2016, p. 129, grifo meu), 

“[e]m conclusão. Toda bruxaria tem origem na cobiça carnal, insaciável nas mulheres”, uma 

das coisas insaciáveis nelas “é a boca do útero. Pelo que, para saciarem sua lascívia, copulam 

até mesmo com Demônios”. Portanto, “não admira ser maior o número de mulheres 

contaminadas pela heresia da bruxaria”. Crimes e culpas dos quais os homens parecem isentos, 

pois “abençoado seja o Altíssimo, que até agora tem preservado o sexo masculino de crime tão 

hediondo: como Ele veio ao mundo e sofreu por nós, deu-nos, a nós homens, esse privilégio”. 

A mim, não admira ser um “nós” homens a escrever essas palavras. Por isso, mesmo entendendo 

o problema e longe de defender a divisão binária de gêneros (e sexos), coloco-me neste trabalho, 

pensando de modo estratégico, entre um nós mulheres (mulheres não se referindo apenas às 

seres humanas com vulva). 

Sabemos desde antes, John Proctor traiu seu relacionamento matrimonial com Abigail 

Williams. Todavia, em nenhum momento se fala da reputação dele em função desse 

acontecimento. Descobrimos o que aconteceu por uma conversa direta entre essas duas 

personagens. Por outro lado, quando se refere a Abigail, o comentário vira coletivo. Inicia por 

uma desconfiança de seu tio: “you compromise my very character. I have given you a home, 

child, I have put clothes upon your back — now give me upright answer. Your name in the 

town — it is entirely white, is it not?” (MILLER, 2003, p. 11, grifo meu) [“você compromete 

o meu próprio caráter. Eu dei um lar para você, filha, e roupas para vestir... agora me dê uma 

resposta direita. Seu nome na cidade... está absolutamente limpo, não está?” (MILLER, 2009, 

p. 278)].  
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Várias vezes ao longo da narrativa as outras personagens referem-se a Abigail como 

criança [child], ainda assim ela segue sendo responsabilizada pelos erros da história, como se 

tivesse levado a todos eles, envenenado o restante da vila. Na passagem anterior, a reputação 

dela é ligada de forma aleatória aos acontecimentos se desenrolando com as acusações de 

bruxaria. Qual a relação entre as ações pessoais de Abigail e a desenfreada caça às bruxas? A 

situação se constitui tal na qual a má reputação de Abigail a qualifica como bruxa, a eterniza 

como vilã. E a reputação não consiste em problema menor, uma vez que, de acordo com as 

instruções de Kramer e Sprenger (2016, p. 414), “não parece justo condenar uma pessoa de boa 

reputação por uma acusação tão grave [de bruxaria] com base no depoimento de apenas duas 

testemunhas, embora seja o contrário no caso de uma pessoa com má reputação”. Ela se torna, 

dessa forma, a complicação no enredo. Ademais, para concluir, sua resposta para o tio a 

concretiza como mentirosa: “ABIGAIL, with an edge of resentment: Why, I am sure it is, sir. 

There be no blush about my name” (MILLER, 2003, p. 11) [“ABIGAIL, (com uma ponta de 

ressentimento) Ora, tenho certeza que sim, senhor. Nada que envergonhe o meu nome” 

(MILLER, 2009, p. 279)]. 

Miller constrói Abigail aos moldes das mulheres como apresentadas e compreendidas 

pelos inquisidores. Para eles, a voz é uma das propriedades a serem observadas com muita 

atenção nas mulheres, pois   

 

[m]entirosas por natureza, o seu discurso a um só tempo nos aguilhoa e nos deleita. 

Pelo que sua voz é como o canto das sereis, que com sua doce melodia seduzem os 

que se lhes aproximam e os matam. E os matam esvaziando suas bolsas, consumindo 

as suas forças e fazendo-os renunciar a Deus (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 

127). 

 

Antes de ser bruxa, antes de ter qualquer outra característica individualizada, Abigail é, 

em essência, a mulher que “provocou” a traição do grande herói da história. Enquanto ele se 

ressente do ato, ela insiste nele, tentando-o a continuar. Para o infortúnio dela (e de todas as 

mulheres), Kramer e Sprenger (2016, p. 129), e a caça às bruxas, definiram assim a nós: “por 

serem as mulheres insaciáveis etc. [sic], conclui-se que, dentre as mulheres ambiciosas, as mais 

profundamente contaminadas são as que mais ardentemente tentam saciar a sua lascívia 

obscena: as adúlteras, as fornicadoras e as concubinas dos poderosos”. Sendo que, dentre os 

métodos por quais as bruxas “contaminam, através de bruxaria, o ato venéreo e a concepção”, 

está fomentar “no pensamento dos homens a paixão desregrada”. Assim, um homem que não é 

hábil em conter seus “desejos” é sempre consequência uma mulher que o provoca, sendo ela a 

responsável pelo pecado. John, como todos eles, é inocente. Uma vez que, “a linguagem da 
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caça às bruxas “produziu” a mulher como uma espécie diferente, um ser sui generis, mais carnal 

e pervertido por natureza” (FEDERICI, 2017, p. 345). Abigail não poderia ser diferente: 

 

ABIGAIL: […] But not so wild, I think. I have seen you since she put me out; I have 

seen you nights. 

PROCTOR: I have hardly stepped off my farm this sevenmonth. 

ABIGAIL: I have a sense for heat, John, and yours has drawn me to my window, and 

I have seen you looking up, burning in your loneliness. Do you tell me you’ve never 

looked up at my window? 

PROCTOR: I may have looked up. 

ABIGAIL, now softening: And you must. You are no wintry man. I know you, John. 

I know you. She is weeping. I cannot sleep for dreamin’; I cannot dream but I wake 

and walk about the house as though I’d find you comin’ through some door. She 

clutches him desperately. 

PROCTOR, gently pressing her from him, with great sympathy but firmly: Child — 

ABIGAIL, with a flash of anger: How do you call me child! 

PROCTOR: Abby, I may think of you softly from time to time. But I will cut off my 

hand before I’ll ever reach for you again. Wipe it out of mind. We never touched, 

Abby. 

ABIGAIL: Aye, but we did. 

PROCTOR: Aye, but we did not. 

[...] 

PROCTOR, shaking her: Do you look for whippin’? […] 

ABIGAIL, in tears: I look for John Proctor that took me from my sleep and put 

knowledge in my heart! I never knew what pretense Salem was, I never knew the lying 

lesson I was taught by all these Christian women and their covenanted men! And now 

you bid me tear the light out of my eyes? I will not, I cannot! He turns abruptly to go 

out. She rushes to him. John, pity me, pity me! (MILLER, 2003, p. 21-22). 

 

[ABIGAIL […] Mas não tão louca, eu acho. Eu fiquei com você depois que ela me 

mandou embora. Fiquei com você de noite. 

PROCTOR Eu quase não saí da minha fazenda estes sete meses. 

ABIGAIL Eu sou capaz de sentir o calor do cio, John, e o seu me chamou para a janela 

e eu vi você olhando para cima, queimando de solidão. Vai me dizer que você nunca 

olhou para a minha janela? 

PROCTOR Posso ter olhado. 

ABIGAIL (abranda) E tem que olhar. Você não é um homem frio. Eu conheço você, 

John. Conheço você. (ela está chorando) Não consigo dormir porque eu sonho. Não 

consigo sonhar porque acordo e saio da casa como se fosse encontrar você entrando 

por alguma porta. (agarra-se a ele, desesperada) 

PROCTOR (delicadamente a afasta de si, com grande compaixão, mas firme) 

Menina... 

ABIGAIL (num relâmpago de fúria) Não me chame de menina! 

PROCTOR Abby, posso pensar em você com carinho de vez em quando. Mas corto 

fora a minha mão antes de tocar você de novo. Tirei isso da cabeça. Nós nunca nos 

tocamos, Abby. 

ABIGAIL É, mas nos tocamos. 

PROCTOR É, mas não nos tocamos. 

[...] 

PROCTOR (sacode-a) Está pedindo o chicote? [...] 

ABIGAIL (em prantos) Eu quero o John Proctor que tirou o meu sono e pôs 

conhecimento no meu coração! Eu não sabia a mentira que era Salém, não 

sabia as mentiras que me ensinavam essas mulheres cristãs e os seus homens 

domados! E agora você me pede para arrancar a luz dos meus olhos! Não 

arranco, não posso! Você me amou, John Proctor, e por mais pecado que seja, 

me ama ainda! (ele se vira abruptamente para sair. Ela corre para ele) John, 

tenha pena de mim, tenha pena! (MILLER, 2009, p. 287-288)] 
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A focalização se revela nas didascálias: ao mostrar simpatia por ela, chamando-a de 

criança, John Proctor se constitui em um homem compreensível, tentando convencê-la de uma 

maneira razoável. Ele errou, mas agora também é ele quem tenta corrigir o erro, quem tenta 

levá-la ao caminho da integridade. Abigail, como todas as filhas de Eva, já diziam Kramer e 

Sprenger (2016), nasceu da costela curva de Adão e, por isso, é avessa à retidão de todos os 

homens, incluindo John Proctor. Abigail, afinal como todas as mulheres, não parece ter escolha 

em sua existência. Nasceu assim, “inferior”, nada do que faça poderia então alterar seu caráter: 

 

[A] razão natural está em que a mulher é mais carnal do que o homem, o que se 

evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém observar que houve uma 

falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de uma costela 

recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à 

retidão do homem. E como, em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, 

sempre decepciona e mente (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 124). 

 

A superioridade do homem é inversamente proporcional ao status da mulher na 

narrativa. Em outras palavras, as narrativas escritas por homens diminuem a mulher para que a 

superioridade do homem seja constantemente reafirmada. “Women have served all these 

centuries as looking-glasses possessing the magic and delicious power of reflecting the figure 

of man at twice its natural size” [“As mulheres têm servido, por todos esses séculos, como 

espelhos possuidores do poder mágico e delicioso de refletir a figura do homem com o dobro 

de seu tamanho natural”] (WOOLF, 2018, loc 522, tradução minha). Como nos esclarece 

Virginia Woolf (WOOLF, 2018, loc 509), possivelmente, ao enfatizar a inferioridade das 

mulheres, os homens estejam menos preocupados com a inferioridade delas, e mais com sua 

própria superioridade. “Hence the enormous importance to a patriarch who has to conquer, who 

has to rule, of feeling that great numbers of people, half the human race indeed, are by nature 

inferior to himself. It must indeed be one of the chief sources of his power” [“Daí a enorme 

importância para um patriarca que tem que conquistar, tem que governar, sentir que um número 

grande de pessoas, metade da raça humana de fato, é, por natureza, inferior a ele”] (WOOLF, 

2018, loc 516, tradução minha). Talvez por isso também como a autora destaca, as mulheres 

(poucas) escritoras (em comparação com o número de homens escritores), pouco escrevam 

sobre homens, ao passo que eles escrevem reincidentemente sobre elas. 

Abigail também é, nesse diálogo, aquela a apontar algumas das inconstâncias daquele 

mundo cristão de seu contexto. A farsa na qual vivia a comunidade de Salem. Mas ela só o vê 

em consequência de seu contato com John. Assim como Alexandra, Sukie e Jane, ela se torna 
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dependente de um homem. A clareza afirmada por ela é advinda dele, e não de sua própria 

subjetividade. Essas assertivas por parte dela sobre a nova compreensão acerca dos moradores 

da vila talvez sejam a única fala de uma personagem mulher na trama a apontar a desconfiança 

diante dos comportamentos e julgamentos morais ali encontrados. Colocados na boca de 

Abigail, entretanto, o argumento se torna menos plausível, de importância menor, quando em 

comparação com as falas de John Proctor, por exemplo, com a mesma temática. Ademais, sendo 

Abigail (e as meninas cúmplices dela) a antagonista no enredo, a(s) causadora(s) do conflito 

narrativo, sua especulação perde qualquer validade – afinal, de qualquer modo, parecem ser 

apenas repetições da fala de John Proctor. 

Abigail diz obter essa clareza de perspectiva a partir do contato com John, fazendo-se 

vinculada e algo subordinada a ele. Há, porém, uma diferença fundamental nas inquietações da 

Abigail e de John. Enquanto Abigail critica abertamente o moradores levando em consideração 

sua condição de cristãos, John nunca o faz diretamente. Ele critica a postura dos demais, 

principalmente no modo como são levadas adiante as acusações de bruxaria, com base apenas 

nos dedos em riste das garotas acusadoras. Ainda assim, quando questionado sobre a existência 

de bruxas, ele não o nega, usando a bíblia como argumento: 

 

HALE […]: Proctor […] I have a rumor that troubles me. It’s said you hold no belief 

that there may even be witches in the world. Is that true, sir? 

PROCTOR — he knows this is critical, and is striving against his disgust with Hale 

and with himself for even answering: I know not what I have said, I may have said it. 

I have wondered if there be witches in the world — although I cannot believe they 

come among us now. 

HALE: Then you do not believe — 

PROCTOR: I have no knowledge of it; the Bible speaks of witches, and I will not 

deny them (MILLER, 2003, p. 66). 

 

[HALE […] Proctor […] eu sei de um rumor que está me incomodando. Disseram 

que você não acredita nem que possam existir bruxas no mundo. É verdade, meu 

senhor? 

PROCTOR (sabe que é um momento crítico e luta contra sua antipatia por Hale e 

consigo mesmo para sequer responder) Eu não sei o que eu disse, posso ter dito isso. 

Eu duvido que existam bruxas no mundo... mas não posso acreditar que elas tenham 

vindo para cá, entre nós, agora. 

HALE Então o senhor não acredita... 

PROCTOR Não tenho nenhum conhecimento disso. A Bíblia fala de bruxas e eu não 

vou negar que existam (MILLER, 2009, p. 323-324)] 

 

Não há meios para saber se Proctor acredita piamente na palavra do texto bíblico, como 

o fazem o restante dos moradores, ou se o fala apenas por saber a situação delicada na qual se 

encontra, posição denunciada pelos comentários nas rubricas sobre John. Negar a existência da 

bruxaria era crime praticamente tão grave quanto praticá-la. “Qualquer descrença nos 
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postulados repressivos da Inquisição é declarada heresia” (HANCIAU, 2004, p. 91). E, em uma 

ocasião como essa, aquele a se negar poderia facilmente ser acusada como consequência: 

 

[A]s Sagradas Escrituras, em Sua autoridade, dizem que os Demônios têm poderes 

sobre o corpo e sobre a mente dos homens, quando Deus lhes permite exercê-los, ao 

que se faz alusão explícita em muitas passagens. Enganam-se, portanto, os que 

afirmam não existirem tais coisas como bruxaria ou feitiçaria, ou os que professam 

que tais coisas são imaginárias ou que existam Demônios só na imaginação de 

ignorantes e de populares, e também os que declaram ser equívoco atribuir a 

Demônios certos fenômenos naturais que acontecem aos homens [...]. Essa opinião, 

porém, vai de encontra à fé verdadeira. [...] Pois qualquer homem que erra gravemente 

na interpretação das Sagradas Escrituras, é corretamente considerado herege. E quem 

quer que pense de outra forma a respeito de assuntos pertinentes à fé que não do modo 

defendido pela Santa Igreja Romana, é herege. Eis a verdadeira fé (KRAMER e 

SPRENGER, 2016, p. 57-59). 

 

De qualquer maneira, o mais relevante no discurso de John é o fato de inseri-lo em 

contexto com a afirmação da bíblia, sem criticá-lo, colocando o personagem em uma lógica 

daquele mundo cristão, junto aos demais moradores (o que se deixa compreender também pelas 

menções de que ele e Elizabeth, sua mulher, eram antes frequentadores assíduos das celebrações 

eclesiásticas). Abigail, pelo contrário, afasta-se desse âmbito, ousando criticar as atitudes dos 

cristãos, usando essa condição em seu argumento. Isso a coloca em uma oposição a qual John 

não se arrisca, não ousa posicionar a si mesmo dessa mesma maneira. Em outras palavras, John, 

é a voz da razão. Apesar de criticar alguns elementos naquela convivência, ele ainda faz parte 

dela, é integrante da comunidade. Ao passo que Abigail é marginal, não compõem o mesmo 

grupo. Aliás, nunca o fez. Ela sequer é filha de alguma das famílias, é sobrinha de Samuel Parris 

que, deixa bem claro, a acolheu. Essa menção de Parris sugere uma condição órfã de Abigail, 

caso ele não a tivesse recebido. A disparidade de posicionamento entre Abigail e John 

constituem um distanciamento, no caso dela, e uma aproximação, no caso dele. É mais simples, 

prático e rápido sentir empatia por ele; deveras trabalhoso elaborar qualquer identificação com 

ela. 

Abigail pode não ser a bruxa má aos olhos dos demais na vila. É ela quem orienta os 

dedos acusatórios e os demais seguem-na cegamente. Todavia, para o leitor, é ela a origem do 

mal que se alastra em Salem. Não é fortuito ser ela a aparecer igualmente como quem leva as 

outras garotas à floresta, transformando-as em bruxas. Tituba, Sarah Osburn e Sarah Good 

aparecem (nas poucas vezes em que o fazem, às vezes na boca de outras personagens) como 

efetivas bruxas, mas são as párias da sociedade e não merecem atenção delongada na narrativa. 

Assim, as outras bruxas-garotas se tornam a origem dos problemas e dos conflitos. O algo a ser 

combatido, superado ou resolvido. Afinal, os homens da autoridade não sabem da mentira, 
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apenas seguem as orientações delas. Enquanto Abigail parece articular tudo de forma friamente 

consciente. As palavras no texto dramático de The Crucible (bem como em The Witches of 

Eastwick) se assemelham a outros textos conhecidos culturalmente, justificando o estereótipo 

da mulher/bruxa: 

 

Por ser aviltada e degradada pelos eruditos, magistrados e pelo sermão nas igrejas – 

meio mais eficaz de cristianização da época – a mulher desperta o medo enunciado 

em citações preconceituosas e misóginas, que afirmam em um nível ideológico e 

pragmático o perigo de sua malignidade e incompetência. Enquanto se multiplicam à 

exaustão os insultos e os discursos contra a mulher, a superioridade masculina é 

ressaltada e justificada. Se os homens são protegidos do crime nefando da feitiçaria, 

as mulheres “mais fracas no corpo e na mente”, socialmente isoladas, ameaçam com 

suas práticas mágicas, embora, na maioria das vezes, sejam utilizadas apenas para 

assegurar sua sobrevivência (HANCIAU, 2004, p. 22). 

 

Não há desculpas para Abigail. Ela instigou um homem (“correto”) à traição, ao erro 

que destitui a organização da estrutura base do mundo capitalista: a família. E a  

 

caça às bruxas não só condenou a sexualidade feminina como fonte de todo mal, mas 

também representou o principal veículo para levar a cabo uma ampla reestruturação 

da vida sexual, que, ajustada à nova disciplina capitalista do trabalho, criminalizava 

qualquer atividade sexual que ameaçasse a procriação e a transmissão da propriedade 

dentro da família ou que diminuísse o tempo e a energia disponíveis para o trabalho 

(FEDERICI, 2017, p. 349-350). 

 

Essa família como instituição base da sociedade não é uma concepção “natural”, ela foi 

construída por interesses do estado mercantilista, e sua constituição, de modo essencial, é 

intrinsecamente ligada à opressão das mulheres no mundo patriarcal. Na Alta Idade Média as 

mulheres (principalmente as envolvidas nos movimentos hereges) faziam o que estava ao seu 

alcance para controlar sua função reprodutiva. Tais ações eram vistas pela Igreja com  

 

[...] certa indulgência, impulsionada pelo reconhecimento de que, por razões 

econômicas, as mulheres podiam estabelecer um limite para suas gestações. […] As 

coisas, no entanto, mudaram drasticamente logo que o controle das mulheres sobre a 

reprodução começou a ser percebido como uma ameaça à estabilidade econômica e 

social (FEDERICI, 2017, p. 84-85). 

 

Após o ápice da crise demográfica decorrente da Peste Negra (1347-1352), passou-se a 

ter um cuidado excessivo com as taxas de natalidade, pois acreditava-se que o número de mão 

de obra (a ser explorada) seria diretamente proporcional ao sucesso do mercantilismo. Por isso, 

“[a]provaram-se leis que bonificavam o casamento e penalizavam o celibato [...]. Foi dada uma 

nova importância à família enquanto instituição-chave que assegurava a transmissão da 
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propriedade e a reprodução da força de trabalho” (FEDERICI, 2017, p. 173). Mais adiante, 

Federici afirma: 

 

Nesse contexto, são significativas as mudanças que se deram dentro da família, que 

começou a se separar da esfera pública, adquirindo suas conotações modernas 

enquanto principal centro para a reprodução da força de trabalho. 

Complemento do mercado, instrumento para a privatização das relações sociais e, 

sobretudo, para a propagação da disciplina capitalista e da dominação patriarcal, a 

família surgiu no período de acumulação primitiva também como a instituição mais 

importante para apropriação e para o ocultamento do trabalho das mulheres [...] 

dentro da família burguesa, a mulher perdeu muito de seu poder (FEDERICI, 2017, 

p. 193, grifo meu). 

 

É ainda essa mesma constituição da família como a entendemos até hoje que instituiu o 

trabalho forçado à mulher. O trabalho doméstico passa a ser desconsiderado como trabalho, 

desvalorizado, não-remunerado. Além disso, sua capacidade reprodutiva também se torna 

trabalho forçado, não podendo elas mais escolher quando e como querem ou não conceber: 

 

[A]o negar às mulheres o controle sobre seus corpos, o Estado privou-as da condição 

fundamental de sua integridade física e psicológica, degradando a maternidade à 

condição de trabalho forçado, além de confinar as mulheres à atividade reprodutiva 

de um modo desconhecido por sociedades anteriores. Entretanto, forçar as mulheres 

a procriar contra a sua vontade [produzindo filhos para o Estado] é uma definição 

parcial das funções das mulheres na nova divisão sexual do trabalho. Um aspecto 

complementar foi a redução das mulheres a não trabalhadoras (FEDERICI, 2017, p. 

182). 

 

Essa mesma ideia de família então defendida pela focalização da narrativa, 

principalmente através do papel de mártir e herói de John Proctor, e na submissão de Elizabeth, 

está no cerne da origem de toda a sujeição da mulher à dominação patriarcal. É essa 

“estabilidade” que Abigail ameaça. Assim como outras instituições opressoras, a família tem 

meios próprios para se manter. De modo que seja defendida inclusive por aqueles a quem faz 

vítimas. Tão absortos estão no sistema, não veem suas maneiras de ação, e o defendem. Não é 

fortuita a associação de família e religião: “religions whose ideologies degrade and mystify 

women to such an extent that even the fact of this degradation is not perceived by its victims” 

[“religiões as quais as ideologias degradam e mistificam as mulheres a tal ponto que, mesmo o 

fato dessa degradação, não é percebido por suas vítimas”] (DALY, 1985, p. 133, grifo meu, 

tradução minha). Dessa forma, as personagens mulheres seguem acreditando que o conflito está 

entre elas, enquanto protegem, inconscientemente, o inimigo comum. 

Abigail vira dissimulada, mentirosa, bruxa, puta. Sei da força dessa expressão 

depreciativa, mas preciso usá-la aqui como evocada pelo texto de Miller. A culpabilidade dela 
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em outras faltas, ou pecados, age diretamente na sua integridade perante os demais, agindo em 

todos os âmbitos de sua vida, de modo que elementos aparentemente aleatórios são 

mencionados para edificar sua acusação e o desmerecimento de sua palavra. É o que ocorre 

quando Samuel Parris suspeita da reputação da sobrinha na vila. Afinal, qual a relação direta 

entre a (má) fama de Abigail em Salem, com o ocorrido com Betty e com as ditas suspeitas de 

bruxaria? 

 

[A] bruxa não era só a parteira, a mulher que evitava a maternidade ou a mendiga que, 

a duras penas, ganhava a vida roubando um pouco de lenha ou de manteiga de seus 

vizinhos. Também era a mulher libertina e promíscua – a prostituta ou a adúltera e, 

em geral, a mulher que praticava sua sexualidade fora dos vínculos do casamento e da 

procriação. Por isso, nos julgamentos por bruxaria, a “má reputação” era prova de 

culpa. A bruxa era também a mulher rebelde que respondia, discutia, insultava e não 

chorava sob tortura (FEDERICI, 2017, p. 332). 

 

Logo, os erros morais de Abigail a desqualificam para qualquer coisa. É uma lógica 

sutil, suficientemente entrelaçada às estruturas socioculturais para se afigurarem inexistentes, 

despercebidas. Quando se fala em mulheres, qualquer possibilidade apontada como desvio 

moral ou ético (mesmo que esse desvio se constitua em uma divergência de perspectiva, por 

exemplo) serve como justificativa para o que venha ocorrer a ela, ou para qualquer acusação 

posterior em sua direção. Ademais, isso significa que basta agir fora do esperado pelo contexto 

sociocultural para a mulher perder qualquer consideração (ainda que mísera) dos demais, diante 

de seus posicionamentos. É como se a relação sexual de Abigail com Proctor, extraconjugal 

somente da parte dele, a desqualificasse para qualquer atitude perante a comunidade. Bem como 

a influência exercida nas garotas indo até a floresta: 

 

PROCTOR: Mary. Now tell the Governor how you danced in the woods. 

PARRIS, instantly: Excellency, since I come to Salem this man is blackening my 

name. He — 

DANFORTH: In a moment, sir. To Marry Warren, sternly, and surprised: What is 

this dancing? 

MARRY WARREN: I — She glances at Abigail, who is staring down at her 

remorselessly. Then, appealing to Proctor: Mr. Proctor— 

PROCTOR, tacking it right up: Abigail leads the girls to the woods, Your Honor, 

and they have danced there naked — (MILLER, 2003, p. 97). 

 

[PROCTOR Mary. Agora conte ao governador como você dançou na floresta. 

PARRIS (instantaneamente) Excelência, desde que eu cheguei a Salém esse homem 

está denegrindo meu nome. Ele... 

DANFORTH Daqui a pouco, reverendo. (para Mary Warren, severo e surpreso) 

Como era essa dança? 

MARY WARREN Eu... (olha para Abigail, que está olhando para ela 

impiedosamente. Depois, apela a Proctor) Senhor Proctor... 

PROCTOR (aproveitando a deixa) Abigail levava as meninas para a floresta, 

excelência, e elas dançavam nuas... (MILLER, 2009, p. 350)] 
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A nudez, elemento tão mencionado nas acusações às bruxas, associado aos pecados do 

corpo, principalmente o feminino, aparece como motivo de repreensão. Conforme aponta Silvia 

Federici (2017, p. 246), com o objetivo de impulsionar uma disciplina exclusiva ao trabalho e 

à produção mercantilista, a classe dominante, entre os séculos XVI e XVII, iniciou uma 

transformação radical da pessoa, a fim de erradicar qualquer comportamento que não levasse à 

imposição de uma disciplina mais estrita de trabalho. Para isso, qualquer atividade 

“improdutiva” de sexualidade e sociabilidade passou a ser punida. E, assim, a nudez também 

foi punida e execrada, principalmente com a associação ao corpo considerado impuro, sujo. 

Além disso, “[e]ra proibido beber, praguejar e insultar”. Condenavam-se as sexualidades não 

(re)produtivas: 

 

[...] a homossexualidade, o sexo entre jovens e velhos, o sexo entre pessoas de classes 

diferentes, o coito anal, o coito por trás (acreditava-se que levava a relações estéreis), 

a nudez e as danças. Também estava proscrita a sexualidade pública e coletiva que 

prevaleceu durante a Idade Média, como ocorria nos festivais de primavera de origem 

pagã que, no século XVI, ainda se celebravam em toda a Europa (FEDERICI, 2017, 

p. 350-351). 

 

Dessa maneira, John Proctor aponta o ato de Abigail, mal visto diante dos olhos de 

todos, como justificativa para desqualificar sua palavra. Entretanto, de forma objetiva, não há 

nenhuma relação direta entre Abigail ir com as garotas à floresta, e o fato de ela estar acusando 

outras pessoas de bruxaria (a não ser por querer desviar de si as mesmas acusações, mas essas 

intenções não se revelam na fala de Proctor). O que se mostra na fala dele é o uso da alegada 

má reputação de Abigail para diminuí-la frente aos demais. Ele insiste em depreciar a imagem 

da garota, com todas as informações possíveis. Tanto que, até o momento, havia-se falado das 

garotas na floresta, juntamente com Tituba. Todavia, acima Proctor fala sobre Abigail levando-

as para a floresta, ou seja, ela é articuladora da ação proibida, e instiga as demais a participar: 

 

DANFORTH: You are charging Abigail Williams with a marvelous cool plot to 

murder, do you understand that? 

PROCTOR: I do, sir. I believe she means to murder. 

DANFORTH, pointing at Abigail, incredulously: This child would murder your 

wife? 

PROCTOR: It is not a child. Now hear me, sir. In the sight of the congregation she 

were [sic] twice this year put out of this meetin’ house for laughter during prayer. 

DANFORTH, shocked, turning to Abigail: What’s this? Laughter during —! 

PARRIS: Excellency, she were under Tituba’s power at that time, but she is solemn 

now 

GILES: Aye, now she is solemn and goes to hang people! (MILLER, 2003, p. 96-

97). 
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[DANFORTH Está acusando Abigail Williams de uma trama fria e 

assombrosa de assassinato, você entende isso? 

PROCTOR Entendo, sim, senhor. Acredito que ela quer assassinar. 

DANFORTH (aponta para Abigail, incrédulo) Essa menina assassinaria sua 

esposa? 

PROCTOR Ela não é menina. Agora, me escute, meu senhor. Na frente de 

toda a congregação, ela foi este ano duas vezes posta para fora desta casa por 

dar risada durante a oração. 

DANFORTH (chocado, para Abigail) O que é isso? Dar risada durante...! 

PARRIS Excelência, ela estava sob o poder de Tituba na época, mas ficou 

séria agora. 

GILES É, ela agora ficou séria e vai mandar gente para a forca! (MILLER, 

2009, p. 350)] 

 

Surge então outro motivo para que todos possam acusar Abigail: ela ria durante as 

orações. Independente se acreditarem ser influência de Tituba, a ocasião foi relembrada, ela 

desrespeitou o momento da celebração cristã, e isso mancha seu nome. Abigail, uma vez mais, 

como as demais personagens mulheres, não tem a chance de falar. Não consegue sequer 

responder. Os demais personagens homens falam por ela. Giles ainda complementa a acusação, 

ao apontar Abigail pelas execuções na forca. Assim, eximem-se as autoridades que levam as 

sentenças até o fim. A culpa recai mais sobre Abigail, do que sobre eles. 

Quando Abigail usa sua posição identificando as alegadas bruxas, como se fosse um 

papel relacionado ao divino, desde que o texto cristão é interpretado como proibindo sua 

existência, John Proctor fica transtornado. De novo, isso mostra como ele, mesmo indicando os 

contrassensos naquele convívio, se inclui na mesma estrutura social cristã, enquanto Abigail 

ousa usar dela, como que desrespeitando-a. 

 

Without warning or hesitation, Proctor leaps at Abigail and, grabbing her by the air, 

pulls he to her feet. She screams in pain. Danforth, astonished, cries, “What are you 

about?” and Hathorne and Parris call, “Take your hands off her!” and out of it all 

comes Proctor’s roaring voice. 

PROCTOR: How do you call Heaven! Whore! Whore! (MILLER, 2003, p. 101). 

 

[Sem alerta nem hesitação, Proctor pula em cima de Abigail e agarra-a pelo cabelo, 

a faz em ficar em pé. Ela grita de dor. Danforth, atônito, grita: “O que está 

fazendo?”, e Hathorne e Parris gritam: “Tire as mãos dela!”, e por cima de tudo 

ouve-se a voz trovejante de Proctor. 

PROCTOR Como pode chamar o Céu! Vagabunda! Vagabunda! (MILLER, 2009, p. 

353-354)] 

 

John Proctor, no intuito de desfazer qualquer imagem pública de Abigail, passa a chamá-

la de puta, prostituta, whore. É claro, os objetivos de John, na narrativa, parecem os mais bem 

intencionados. Ele quer proteger a esposa e aquelas injustamente acusadas de bruxaria. Por isso 

reitera: “You are pulling Heaven down and raising up a whore!” (MILLER, 2003, p. 111) 
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[“Vocês derrubam o Céu e exaltam uma vagabunda!” (MILLER, 2009, p. 361)]. Assim, a 

distorção de caráter empreendida pelo discurso dele a respeito de Abigail pode passar 

despercebida. Não há relação direta entre as acusações contra Abigail por conta da corte 

formada contra as bruxas e a relação dela e John. Além disso, por que, ao ter relações sexuais 

com ele, ela se transfigura em prostituta? Ao que tudo indica, não houve um acordo financeiro 

entre os dois, apenas um encontro baseado no desejo. Nada disso a constitui como puta, ou 

prostituta. No entanto, o senso comum do coletivo social, demasiado tendencioso no 

patriarcado, sequer estranha tal injúria facciosa. Uma mulher insubmissa aos costumes 

tradicionais da sociedade machista automaticamente se torna puta e, é claro, bruxa. Heranças 

das concepções da grande caça: 

 

É especialmente significativa a relação que a caça às bruxas estabeleceu entre a 

prostituta e a bruxa, refletindo o processo de desvalorização sofrido pela prostituição 

durante a reorganização capitalista do trabalho sexual. Como diz o ditado, “prostituta 

quando jovem, bruxa quando velha”, já que ambas usavam o sexo somente para 

enganar e corromper os homens […] E ambas se vendiam para obter dinheiro e um 

poder ilícito; a bruxa (que vendia sua alma para o diabo) era a imagem ampliada da 

prostitua (que vendia seu corpo aos homens). Além do mais, tanto a (velha) bruxa 

quanto a prostitua eram símbolos da esterilidade e a personificação da sexualidade 

não procriativa. Assim, enquanto na Idade Média a prostituta e a bruxa foram 

consideradas figuras positivas, que realizavam um serviço social à comunidade, com 

a caça às bruxas adquiriram as conotações mais negativas, sendo rejeitadas como 

identidades femininas possíveis e relacionadas fisicamente com a morte e, 

socialmente, com a criminalização. A prostituta morreu como sujeito legal somente 

depois de ter morrido mil vezes na fogueira como bruxa (FEDERICI, 2017, p. 355). 

 

Principalmente uma mulher promíscua, no sentido pejorativo do termo – adiciono a 

última observação, pois entendo que a palavra promíscua, assim como seu masculino 

promíscuo, não seja apenas depreciativa, elas se relacionam à ideia de luxúria, que tampouco 

deveria ser observada apenas em seu caráter negativo. Possivelmente essas palavras se tornaram 

depreciativas em nossos contextos majoritariamente cristãos, a condenarem o corpo, o desejo e 

a sexualidade; eu, nada vejo de insultuoso em nenhuma delas, e acredito que poderíamos 

(re)apropriá-las em significado. 

Há um apêndice à peça. Ele seria componente do segundo ato, uma segunda cena. 

Todavia, foi retirada do texto para representação, apenas mantida no texto publicado. Trata-se 

da cena com maior quantidade de falas proferidas por Abigail, uma das poucas oportunidades 

na qual conseguimos observá-la falando por mais tempo, e, no entanto, tornou-se inexistente na 

peça. A cena se passa na mata, à noite. O local e o horário instituem já o caráter nebuloso e 

ilícito do encontro, entre Abigail e Proctor. Também ali a fala de John acusa-a em sua 

promiscuidade: 
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PROCTOR […]: […] I must speak with you, Abigail. […] 

ABIGAIL: How do you come? 

PROCTOR: Friendly. 

ABIGAIL […]: […] When I heard the pebbles on the window, before I opened up my 

eyes I knew. […] I thought you would come a good time sooner. 

PROCTOR: I had thought to come many times. 

ABIGAIL: Why didn’t you? I am so alone in the world now. 

[…] 

PROCTOR: This is a surprise, Abby. I’d thought to find you gayer than this. I’m told 

a troop of boys go step for step with you wherever you walk these days. 

ABIGAIL: Aye, they do. But I have only lewd looks from the boys. 

PROCTOR: And you like that not? 

ABIGAIL: I cannot bear lewd looks no more, John. My spirit’s changed entirely. I 

ought be given Godly looks when I suffer for them as I do (MILLER, 2003, p. 139-

140). 

 

[PROCTOR […] Preciso falar com você, Abigail. [...] 

ABIGAIL Você vem como? 

PROCTOR Como amigo. 

ABIGAIL [...] Quando ouvi as pedrinhas na janela, antes de abrir meus olhos já sabia. 

[...] Achei que vinha muito antes. 

PROCTOR Pensei em vir, muitas vezes. 

ABIGAIL Por que não veio? Estou tão sozinha no mundo agora. 

[...] 

PROCTOR Estou surpreso, Abby. Achei que ia encontrar você mais alegre que isso. 

Me dissera que uma tropa de rapazes te segue passo a passo aonde quer que você vá 

agora. 

ABIGAIL É, me seguem. Mas só recebo olhares lascivos dos rapazes. 

PROCTOR E não gosta disso? 

ABIGAIL Não aguento mais olhares lascivos, John. Meu espírito mudou 

completamente. Tenho de receber olhares santificados já que sofro por eles como eu 

sofro (MILLER, 2009, p. 382-383)] 

 

Pode gerar um estranhamento a procura de John por Abigail, desde que ele afirma não 

querer mais nada com ela. No entanto, ele parece vir em nome de alguma obrigação, em função 

do desenrolar desenfreado das acusações de bruxaria. Logo ele insinua algo com o comentário 

acerca dos meninos a seguirem Abigail, e essa insinuação se confirma nas intenções dos rapazes 

por seus olhares lascivos percebidos pela própria garota. Sua repulsa diante desses olhares, não 

obstante, expressam um descontentamento, mostrando seu desinteresse neles e, portanto, 

podendo afastá-la daquela caracterização promíscua. Contudo, lembro, essa cena foi excluída 

da peça, tirando de Abigail essa possibilidade. 

Na continuação, John questiona Abigail dos motivos de seu sofrimento: 

 

PROCTOR: Oh? How do you suffer, Abby? 

ABIGAIL, pulls up dress: Why, look at my leg. I’m holes all over from their damned 

needles and pins. Touching her stomach: The jab your wife gave me’s not healed yet, 

y’know. 

PROCTOR, seeing her madness now: Oh, it isn’t. 

ABIGAIL: I think sometimes she pricks it open again while I sleep. […] And George 

Jacobs — sliding up her sleeve — he comes again and again and raps me with his 



263 

 

stick — the same spot every night all this week. Look at the lump I have (MILLER, 

2003, p. 140). 

 

[PROCTOR Ah? E como você sofre, Abby? 

ABIGAIL (levanta a camisola) Ora, olhe minha perna. Estou cheia de furos dessas 

malditas agulhas e alfinetes. (toca a barriga) O golpe que a sua mulher me deu ainda 

não cicatrizou, sabia? 

PROCTOR (vê a loucura dela agora) Ah, não? 

ABIGAIL Acho que às vezes ela me espeta de novo quando estou dormindo. [...] E 

George Jacobs (levanta a manga), ele vem uma vez e outra vez e me bate com uma 

vara, no mesmo lugar esta semana inteira. Olhe o calombo que ficou (MILLER, 2009, 

p. 383)] 

 

Não bastasse Abigail aparentar algo de loucura em sua própria fala, conhecendo o leitor 

já Elizabeth Proctor inocente, a rubrica concretiza essa caracterização, a partir do comentário 

prévio à fala de John, aquele que vê a loucura dela. Essa passagem curta aponta novamente a 

focalização e a tendência do texto a acompanhar a perspectiva de John. Esse trecho da narrativa 

poderia oferecer alternativas para o comportamento de Abigail. Ela não seria considerada 

apenas dissimulada e mentirosa, pois estaria realmente acreditando nas ações de bruxaria às 

quais apresenta as acusações. Porém, sua retirada apaga completamente essa alternativa, 

deixando a ela apenas o lugar de ardilosa.  

Uma vez mais encontramos a dependência da existência de Abigail em relação a John. 

Aqui, ela reafirma a maneira na qual John a teria despertado para o conhecimento das coisas e 

das pessoas. Abigail também relembra os demais chamando-a perversa [“wicked”], como uma 

bruxa. Talvez o aspecto mais relevante do excerto seja a menção acerca dos pecados dela, 

quando a saia se levanta, ou quando se referem a ela como perdida. O que levanta a saia dela 

não é uma ação pessoal, e sim o vento. O que a torna “perdida” são as circunstâncias, e não 

suas escolhas. Abigail, portanto, não é bruxa por escolha, e sim pela falta de opções. É a vida 

que restou a ela, não no sentido no qual ela realmente vivencia, mas no qual os demais a fizeram 

bruxa, perante seu olhar. Portanto, não conseguem vê-la de outra forma e, assim, ela assume o 

papel que lhe cabe85 – como o fazem tantas outras mulheres, na narrativa e na vida em 

sociedade. Outra vez, aspectos que passam sutilizados pelo apagamento do trecho: 

 

PROCTOR: Then there is no good? 

ABIGAIL: Aye, there is one. You are good. 

PROCTOR: Am I! How am I good? 

                                                 
85 Outro artefato narrativo que retrata essa mesma temática de modo sintomático e bem elaborado é o filme The 

Witch [A Bruxa]. Lançado em 2016 no Brasil, o filme se passa também na Nova Inglaterra, em 1630. Uma família 

é afastada da comunidade e começa a vivenciar acontecimentos estranhos. À filha mais velha não resta qualquer 

alternativa, a não ser aquela destinada às mulheres, pecadoras: bruxa. Universal Pictures, 2015, inglês, 93 min., 

col. 
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ABIGAIL: Why, you taught me goodness, therefore you are good. It were a fire you 

walked me through, and all my ignorance was burned away. It were a fire, John, we 

lay in fire. And from that night no woman dare call me wicked any more but I knew 

my answer. I used to weep my sins when the wind lifted up my skirt; and blushed for 

shame because some old Rebecca called me loose. And then you burned my ignorance 

away. […] And God gave me strength to call them liars, and God made men to listen 

to me, and by God I will scrub the world clean for the love of Him! Oh, John, I will 

make you such a wife when the world is white again! She kisses his hand. You will 

be amazed to see me every day, a light of heaven in your house, a — He rises, backs 

away, amazed (MILLER, 2003, p. 141). 

 

[PROCTOR Então não existe ninguém bom? 

ABIGAIL Existe um. Você é bom. 

PROCTOR Sou? Como eu sou bom? 

ABIGAIL Ah, você me ensinou a bondade, então você é bom. Foi um fogueira que 

você me fez atravessar e toda a minha ignorância se queimou. Foi um fogueira, John, 

nós nos deitamos no fogo. E dessa noite em diante, mulher nenhuma ousa mais me 

chamar de má porque eu sei minha resposta. Eu chorava pelo meu pecado quando o 

vento levantava minha saia. E ficava vergonha de vermelha porque a velha Rebecca 

me chamava de perdida. E então você queimou a minha ignorância. [...] E Deus me 

deu força para chamar todos de mentirosos, e Deus fez os homens me ouvirem e por 

Deus eu vou lavar este mundo por amor a Ele! Ah, John, vou ser uma esposa tão boa 

para você quando o mundo estiver limpo de novo! (beija a mão dele) Você vai se 

deslumbrar comigo todo dia, uma luz do céu em nossa casa, uma... (ele se levanta, 

recua, perplexo) (MILLER, 2009, p. 383-384)] 

 

O apêndice alterna entre mostrar Abigail como louca ou como uma criança mimada. 

Compreendê-la como louca alteraria em muito o julgamento da leitora/leitor diante dos 

posicionamentos e ações da personagem; ainda que a insira mais uma vez no estereótipo de 

mulher concebido pelos inquisidores, como que para aliviar as medidas tomadas no extermínio 

de mulheres (a história parece evitar chamar a caça assim, como ela realmente é): 

 

[O]s estudiosos da caça às bruxas (no passado eram exclusivamente homens) foram 

frequentemente dignos herdeiros dos demonólogos do século XVI. Ainda que 

deplorassem o extermínio das bruxas, muitos insistiram em retratá-las como tolas 

miseráveis que sofriam com alucinações. Desta maneira, sua perseguição poderia ser 

explicada como um processo de “terapia social”, […] ou poderia ser descrita em 

termos médicos como um “pânico”, uma “loucura”, uma “epidemia”, todas 

caracterizações que tiram a culpa dos caçadores das bruxas e despolitizam seus crimes 

(FEDERICI, 2017, p. 290). 

 

Por outro lado, considerar Abigail como criança, talvez despertaria um pouco mais a 

criticidade em relação à atitude de John, percebendo-o em seu erro não apenas de traição, mas 

como a parte consciente de um ato sexual condenável, devendo ser, portanto, aquele 

responsabilizado. Talvez aqui apareça o motivo dessa cena ter sido retirada da peça: ela parece 

conferir um tom que destoa do restante de seu conteúdo, tirando um pouco da responsabilidade 

de Abigail e depositando um pouco sobre John. Um risco à imagem de John. De novo: a 

superioridade dele é inversamente proporcional ao status dela: 
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PROCTOR: I have rocky proof in documents that you knew that poppet were none of 

my wife’s; and that you yourself bade Mary Warren stab that needle into it. 

ABIGAIL — a wildness stirs in her, a child is standing here who is unutterably 

frustrated, denied her wish, but she is still grasping for her wits: I bade Mary Warren 

— ? 

PROCTOR: You know what you do, you are not so mad! 

ABIGAIL: Oh, hypocrites! Have you won him, too? John, why do you let them send 

you? […] They send you! They steal your honesty and — 

PROCTOR: I have found my honesty! 

ABIGAIL: No, this is your wife pleading, your sniveling, envious wife! This is 

Rebecca’s voice, Martha Corey’s voice. You were no hypocrite! (MILLER, 2003, p. 

142). 

 

[PROCTOR Tenho uma prova sólida, documentada, de que você sabia que aquela 

boneca não era da minha mulher. E que levou Mary Warren a enfiar a agulha nela. 

ABIGAIL (uma perturbação se agita nela, é uma criança que está ali parada, 

indizivelmente frustrada, seu desejo negado, mas ainda tentando se safar) Eu mandei 

Mary Warren...? 

PROCTOR Você sabe o que faz, não é tão louca assim! 

ABIGAIL Ah, hipócritas! Pegaram ele também? John, como você deixa que eles 

mandem você? [...] Mandaram você! Roubam a sua honestidade e... 

PROCTOR Eu encontrei minha honestidade! 

ABIGAIL Não, isso é sua mulher pedindo, sua mulher chorona, invejosa! Isso é a voz 

de Rebecca, a voz de Martha Corey. Você não era hipócrita! (MILLER, 2009, p. 384)] 

 

A fim de menosprezar as atitudes e falas de John Proctor, Abigail não o associa a outros 

homens, apenas às mulheres da narrativa. Vê-se uma necessidade de desmerecer as demais 

personagens mulheres, a fim de desacreditar a fala dele. Dessa forma, as mulheres são 

rebaixadas diante dos homens, assim como o são para definir umas às outras (da maneira 

observada, por exemplo, no texto de Updike). Por essa perspectiva, observamos Abigail não 

aceitando a rejeição por parte de John, colocando entre eles sua esposa e outra personagens, 

apenas assim conseguindo compreender o afastamento dele.  

Finalmente, diante das acusações apontadas para sua esposa e para as demais mulheres 

inocentes, Proctor, como o bom mártir, perde qualquer traço de paciência e compreensão 

apresentado anteriormente na conversa com Abigail. Ele parece ter ido encontrá-la apenas com 

o intuito de argumentar e tentar instigar alguma consciência com base na racionalidade nas 

ideias dela. Percebendo estar longe de alcançar seu objetivo, ele apela para arruinar a reputação 

e a posição de Abigail, apontando-a publicamente como fraude. Não obstante, há um perigo 

eminente (sutil) contido nessa indicação: o fundamento utilizado para denunciar Abigail como 

fraude, por parte de John, nada tem a ver com bruxaria. Ele utiliza somente o fato de ela ter tido 

relações sexuais com ele como premissa para desmascará-la. Novamente, pergunto-me: há 

alguma relação estreita entre essas duas condições? A única possibilidade de vínculo é conceber 

Abigail como vingativa, mentindo para poder destruir a esposa e ficar, por fim, ela com John, 
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como ela mesma afirma nessa passagem. Mesmo sendo esse caso, John a acusa exclusivamente 

por ter estado com ele, e nada comenta acerca das intenções em remover a esposa como 

concorrente, quem o faz é a própria Abigail. Afinal, Abigail se constitui, nas palavras de 

Proctor, de novo, como puta ou prostituta, whore, bitch: 

 

PROCTOR: I will prove you for the fraud you are! 

ABIGAIL: And if they ask you why Abigail would ever do so murderous a deed, what 

will you tell them? 

PROCTOR: I will tell them why. 

ABIGAIL: What will you tell? You will confess to fornication? In the court? 

PROCTOR: If you will have it so, so I will tell it! She utters a disbelieving laugh. I 

say I will! She laughs louder, now with more assurance he will never do it. He shakes 

her roughly. […]. She is trembling, staring up at him as though be were out of his 

mind. You will tell the court you are blind to spirits; you cannot see them any more, 

and you will never cry witchery again, or I will make you famous for the whore you 

are! 

ABIGAIL, grabs him: Never in this world! I know you, John — you are this moment 

singing secret hallelujahs that your wife will hang! 

PROCTOR, throws her down: You mad, you murderous bitch! (MILLER, 2003, p. 

142-143). 

 

[PROCTOR Vou provar a fraude que você é! 

ABIGAIL E se perguntarem para você por que Abigail faria uma coisa tão criminosa, 

o que vai dizer para eles? 

PROCTOR Conto para eles por quê. 

ABIGAIL O que vai contar? Vai confessar a fornicação? No tribunal? 

PROCTOR Se você quiser assim, é isso que vou dizer! (ela dá uma risada incrédula) 

Estou dizendo que confesso! (ela ri mais alto, agora com mais segurança de que ele 

nunca fará isso. Ele a sacode rudemente. [...] ela está tremendo, olha para ele como 

se ele estivesse louco) Você vai dizer no tribunal que é cega para espíritos. Que não 

vê mais nenhum e nunca mais vai gritar bruxa outra vez, senão faço você ficar famosa 

como a vadia que é! 

ABIGAIL (agarra-o) Nunca neste mundo! Eu conheço você, John... Você neste 

momento está cantando aleluias secretos porque sua mulher vai ser enforcada! 

PROCTOR (joga-a no chão) Vagabunda louca, assassina! (MILLER, 2009, p. 385)] 

 

Após o segundo ato, no qual se inseriria a segunda cena retirada e destinada aos 

apêndices, a peça continua. E, para conseguir “provar” sua acusação – não existem provas, pois 

não há crime algum, John Proctor traiu a esposa com Abigail Williams, somente isso, o que não 

faz dela uma puta, mas o que faz dele? – John admite seu erro, sua traição, a todos os demais. 

Cito, então, a longa passagem: 

 

HERRICK: John! 

DANFORTH: Man! Man, what do you — 

PROCTOR, breathless and in agony: It is a whore! 

DANFORTH, dumfounded: You charge —? 

ABIGAIL: Mr. Danforth, he is lying! 

PROCTOR: Mark her! Now she’ll suck a scream to stab me with, but — 

DANFORTH: You will prove this! This will not pass! 

PROCTOR, trembling, his life collapsing about him: I have known her, sir. I have 

known her. 
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DANFORTH: You — you are a lecher? 

FRANCIS, horrified: John, you cannot say such a — 

PROCTOR: Oh Francis, I wish you had some evil in you that you might know me! 

To Danforth: A man will not cast away his good name. You surely know that. 

DANFORTH, dumfounded: In — in what time? In what place? 

PROCTOR, his voice about to break, and his shame great: In the proper place — 

where my beasts are bedded. On the last night of my joy, some eight months past. She 

used to serve me in my house, sir. He has to clamp his jaw to keep from weeping. A 

man may think God sleeps, but God sees everything. I know it now. I beg you, sir, I 

beg you — see her what she is. My wife, my dear good wife, took this girl soon after, 

sir, and put her out on the highroad. And being what she is, a lump of vanity, sir — 

He is being overcome. Excellency, forgive me, forgive me. Angrily against himself, 

he turns away from the Governor for a moment. Then, as though to cry out is his only 

means of speech left: She thinks to dance with me on my wife’s grave! And well she 

might, for I thought of her softly. God help me, I lusted, and there is a promise in such 

sweat. But it is a whore’s vengeance, and you must see it; I set myself entirely in your 

hands. I know you must see it now. 

DANFORTH, blanched, in horror, turning to Abigail: You deny every scrap and tittle 

of this? 

ABIGAIL: If I must answer that, I will leave and I will not come back again! 

[…] 

PROCTOR: I have made a bell of my honor! I have rung the doom of my good name 

— you will believe me, Mr. Danforth! My wife is innocent, except she knew a whore 

when she saw one! (MILLER, 102-103). 

 

[HERRICK John! 

DANFORTH Homem! Homem, o que o senhor... 

PROCTOR (ofegante, em agonia) É uma vagabunda! 

DANFORTH (confuso) O senhor acusa...? 

ABIGAIL Senhor Danforth, ele está mentindo! 

PROCTOR Olhem para ela! Agora ela engole um grito para me apunhalar, mas... 

DANFORTH Terá de provar isso! Isso não pode passar! 

PROCTOR (tremendo, sua vida desmorona a sua volta) Eu conheci essa moça, 

excelência. Estive com ela. 

DANFORTH O senhor... o senhor é um libertino? 

FRANCIS (horrorizado) John, não pode dizer uma coisa... 

PROCTOR Ah, Francis, queria que existisse algum mal dentro de você para que você 

pudesse me conhecer! (para Danforth) Um homem não joga fora o seu bom nome. O 

senhor sabe bem disso. 

DANFORTH (confuso) Quando? Em que lugar? 

PROCTOR (com a voz a ponto de falhar e muito envergonhado) No lugar apropriado: 

onde meus animais dormem. Na última noite da minha alegria, uns oito meses atrás. 

Ela trabalhava na minha casa, meu senhor. (tem de travar os dentes para não chorar) 

Um homem pode pensar que Deus dorme, mas Deus tudo vê. Agora eu sei. Eu 

imploro, meu senhor, imploro: veja essa moça pelo que ela é. Minha esposa, minha 

esposa querida, pegou essa moça logo depois, meu senhor, e pôs na rua. E sendo o 

que é, um poço de vaidade... (está perdendo o controle) Excelência, me perdoe, me 

perdoe. (zangado consigo mesmo, ele desvia do governante por um momento. Então, 

como se gritar fosse a única voz que lhe resta) Ela quer dançar comigo no túmulo de 

minha esposa! E vai conseguir, porque pensei nela com ternura. Deus me ajude, eu 

pequei por luxúria, e existe, sim, uma promessa nesse suor. Mas é uma vingança de 

vagabunda e o senhor deve perceber isso. Eu me coloco inteiramente em suas mãos. 

Tenho certeza que o senhor entende agora. 

DANFORTH (pálido, horrorizado, para Abigail) Você nega cada parte e traço disso? 

ABIGAIL Se eu tiver de responder a essa pergunta, vou embora e não volto mais aqui! 

(MILLER, 2009, p. 354)] 

 

A rubrica indica o nervosismo de John, pois sua vida está desmoronando diante de seus 

olhos. Em outras palavras, a vida dele começa a ruir somente quando sua traição se torna 
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pública. Antes, a traição já havia acontecido, Elizabeth, a esposa, já tinha conhecimento dela, 

porém, ela só ganha peso quando a comunidade a descobre. É mais relevante sua reputação, seu 

nome diante de todos, do que a relação com a esposa em si. Aí encontramos o grande motivo 

de Proctor tentar anular qualquer imagem pública de Abigail. Esses motivos estão nas suas 

próprias concepções, e nas concepções de vida daquele contexto. 

O que o texto de Arthur Miller deixa escapar é que o papel desse tipo de acusação feita 

publicamente por John a respeito de Abigail era uma estratégia muito utilizada à época da caça 

da caça às bruxas. Nesse contexto, muitos “homens aproveitaram o clima de suspeita que 

rondava as mulheres para se livrar de suas esposas e amantes indesejadas, ou para debilitar a 

vingança das mulheres a que tinham estuprado ou seduzido” (FEDERICI, 2017, p. 340). Por 

essa perspectiva poderiam ser compreendidas as atitudes de John no caso de Abigail. E 

proporciona uma verossimilhança maior para aquela minha hipótese ou proposição ficcional 

das motivações dele ao coagir Mary Warren a falar com o júri, e a reação dela diante do ato.  

Na época da transição do feudalismo para o capitalismo, 

 

[p]or mais empobrecidos e destituídos de poder, os trabalhadores assalariados homens 

ainda podiam ser beneficiados pelo trabalho e pelos rendimentos de suas esposas, ou 

podiam comprar os serviços das prostitutas. Ao longo dessa primeira fase de 

proletarização, era a prostitua que realizava com maior frequência as funções de 

esposa para os trabalhadores homens, cozinhando e limpando para eles, além de 

servir-lhes sexualmente. Ademais, a criminalização da prostituição – que castigou a 

mulher, mas quase não teve efeitos sobre seus clientes homens – reforçou o poder 

masculino. Qualquer homem podia, agora, destruir uma mulher simplesmente 

declarando que ela era uma prostituta ou dizendo publicamente que ela havia cedido 

a seus desejos sexuais (FEDERICI, 2017, p. 107).  

 

Proctor admite sua traição perante todos. Torna-se lascivo, luxurioso, mais do que 

traidor. O problema é menos a traição, e mais o fato de se entregar aos desejos carnais. A relação 

sexual dentro do casamento se justifica pela procriação, fora dele é apenas ceder aos desejos 

pecaminosos. Assim, é um pecado maior. O texto das didascálias mostra a focalização. Ele 

torna John Proctor envergonhado, arrependido diante de seus atos, admitindo tudo apenas como 

último recurso. Estratégia desesperada. Danforth também é descrito como surpreso diante do 

horror da informação recebida. Enquanto isso, sabemos pouquíssimo sobre o que se passa com 

Abigail, o principal assunto e, portanto, aquela a ser o centro das atenções nessa cena. Esse 

trecho faz de John uma vítima, um mártir, admitindo seu erro, cometido apenas por não ter 

resistido à tentação da verdadeira pecaminosa e criminosa da ação. Condição comumente aceita 

pelo imaginário coletivo, ainda que contraditória. Afinal, Abigail Williams não tinha qualquer 
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vínculo marital com ninguém. Nenhum compromisso conjugal com qualquer pessoa. Por que, 

então, o erro maior se torna o dela? 

O traidor casado nesse caso é John Proctor. Ele cometeu o erro ao trair a esposa. No 

entanto, o que se destaca aqui não é o desvio dele, e sim a tentação advinda dela. Como Adão, 

John come o fruto proibido apenas por influência de Eva, digo, Abigail. Com a diferença de 

que Eva tinha as mais nobres das intenções: o conhecimento. Enquanto Abigail age unicamente 

em nome de seu desejo por um homem. Movida assim em suas ações, dissimulando, acusando 

e mentindo em nome de sua única finalidade, estar com John, Abigail torna-se cada vez mais 

parecida com Alexandra, Sukie e Jane. 

A fala de John é várias vezes interpelada por seu constrangimento. Contendo-se para 

não chorar, sentindo-se sobrecarregado pela situação, os atos de John se constituem como 

deslizes, simples falhas a serem redimidas, afinal cometidas quando em tentação pela grande 

pecadora: Abigail. Os atos dela, por outro lado, deixam de ser apenas equívocos, e destroem 

toda a sua identidade, tornando-a, efetiva e, ao que parece, magicamente, prostituta.  

O lugar no qual ele indica a relação sexual concretiza a imagem de Abigail: nas palavras 

de John, no lugar adequado, onde os animais ou as bestas se alojam. Essa associação cria um 

elo entre a garota e os animais, estabelecendo sua caracterização selvagem, indomável, 

insubmissa. Ademais, essa aparente semelhança a coloca em lugar marginal. Lembro o modo 

como os animais aparecem aqui: servos aos seres humanos, para o trabalho, para a comida. Não 

tratados como seres em equidade com os humanos.  

Nessa posição se encontra Abigail, principalmente quando lembramos de seu local 

social, como garota órfã. Sem pai, sem marido para falar por ela (essa era a condição da época), 

tendo um relacionamento extraconjugal, com a reputação manchada perante a comunidade. 

Indômita. Que outro lugar sobraria para Abigail, a não ser o de bruxa? Dois lhe são os destinos: 

bruxa ou puta. Talvez um e outro. Não porque o vivencia, mas sim porque assim lhe chamaram 

os demais. Não espanta, ao final da narrativa nos comentários pós cenas, ao item intitulado 

“Echoes down the corridor” [“Ecos no corredor”], encontrarmos essa informação sobre a 

personagem: “The legend has it that Abigail turned up later as a prostitute in Boston” (MILLER, 

2003, p. 135) [“Diz a lenda que Abigail apareceu depois como prostituta em Boston” (MILLER, 

2009, p. 381)]. 

Elizabeth é mencionada por Proctor porque, ao que tudo indica, os intuitos dele estão 

direcionados a salvá-la da acusação de bruxaria, pela qual ela foi colocada no tribunal. Todavia, 

para inocentá-la, ele usa uma das estratégias comuns do patriarcado: comparar duas mulheres 

para conseguir depreciar uma, em favor da outra. As comparações são presentes no texto de 
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Miller assim como no texto de Updike, com esse mesmo desígnio. O que se altera são os 

contextos históricos e sociais: em um deles é possível acusar Abigail abertamente de bruxa em 

função disso, no outro as bruxas são depreciadas moral e socialmente perante a comunidade, 

mas não se encontram provas e motivos suficientes para as excluir efetivamente. De qualquer 

forma, ao final de ambas as narrativas as bruxas são excluídas: Abigail foge de Salem, e 

Alexandra, Sukie e Jane retiram-se de Eastwick. 

Essas comparações entre as personagens mulheres instituem as grandes disputas no 

texto de Miller. O conflito narrativo se desenrola entre elas. Ao colocar a culpa das acusações 

apenas sobre as garotas, a focalização retira todo o peso das autoridades em relação à grande 

caça às bruxas. Toda a perseguição histórica se deu contra as mulheres e a narrativa nos coloca, 

uma vez mais, contra elas também. As garotas acusadoras se tornam as vilãs, direcionando os 

casos de bruxaria para outras pessoas, em sua maioria mulheres. Ao passo que a John Proctor 

resta o papel de herói, e aos outros personagens homens restam o papel de ignorantes, porém 

pouco culpados nos acontecimentos. Assim, o antagonismo progride entre as mulheres, à 

medida que John Proctor surge como mártir, para falar em nome de todos, inclusive da razão. 

Afinal, Abigail começou as acusações não só para desviá-las de si, mas para conseguir John 

Proctor para si mesma. A motivação, em termos gerais, é a disputa por um homem, entre duas 

mulheres. O pior é encontrar uma contextualização semelhante levantada nas considerações e 

orientações do Malleus Maleficarum. Para Kramer e Sprenger (2016, p. 125), “a causa mais 

poderosa a contribuir para o crescimento da bruxaria reside na rivalidade deplorável entre 

pessoas casadas e homens e mulheres solteiros”. 

Antes de ser levada como potencial bruxa, Elizabeth alerta John, indicando a vingança 

de Abigail: 

 

ELIZABETH, delicately: John — grant me this. You have a faulty understanding of 

young girls. There is a promise made in any bed — 

PROCTOR, striving against his anger: What promise! 

ELIZABETH: Spoke or silent, a promise is surely made. And she may dote on it now 

— I am sure she does — and thinks to kill me, then to take my place. 

Proctor’s anger is rising; he cannot speak. 

ELIZABETH: It is her dearest hope, John, I know it. There be a thousand names; why 

does she call mine? There be a certain danger in calling such a name — I am no Goody 

Good that sleeps in ditches, nor Osburn, drunk and half-witted. She’d dare not call out 

such a farmer’s wife but there be monstrous profit in it. She thinks to take my place, 

John. 

PROCTOR: She cannot think it! He knows it is true. 

ELIZABETH, “reasonably”: John, have you ever shown her somewhat of contempt? 

She cannot pass you in the church but you will blush — 

PROCTOR: I may blush for my sin. 

ELIZABETH: I think she sees another meaning in that blush. 

PROCTOR: And what see you? What see you, Elizabeth? 
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ELIZABETH, “conceding”: I think you be somewhat ashamed, for I am there, and 

she so close. 

PROCTOR: When will you know me, woman? Were I stone I would have cracked for 

shame this seven month! 

ELIZABETH: Then go and tell her she’s a whore. Whatever promise she may sense 

— break it, John, break it (MILLER, 2003, p. 58-59). 

 

[ELIZABETH (delicadamente) John… me prometa isso. Você não entende direito 

uma moça nova. Uma promessa feita em qualquer cama... 

PROCTOR (lutando com a raiva) Que promessa? 

ELIZABETH Falada ou muda, é claro que existe uma promessa. E ela pode ter 

enlouquecido agora... tenho certeza que sim... e pensa em me matar para tomar o meu 

lugar. 

A raiva de Proctor aumenta, ele não consegue falar. 

ELIZABETH É o que ela mais deseja, John, eu sei disso. Entre milhares de nomes, 

por que ela falou o meu? É um tanto perigoso falar um nome desses: eu não sou 

nenhuma irmã Good que dorme na vala, nem Osburn, bêbada e meio louca. Ela não 

teve a coragem de falar o nome da mulher de um fazendeiro, mas seria uma vantagem 

enorme para ela. Ela pensa em tomar meu lugar, John. 

PROCTOR Ela não pode pensar isso! (ele sabe que é verdade) 

ELIZABETH (“razoável”) John, você alguma vez demonstrou algum desprezo por 

ela? Basta ela passar na sua frente na igreja que você fica vermelho... 

PROCTOR Posso ficar vermelho pelo meu pecado. 

ELIZABETH Acho que ela vê outro sentido nisso. 

PROCTOR E você o que vê? O que você, Elizabeth? 

ELIZABETH (“concedendo”) Eu acho que você está um pouco envergonhado, 

porque eu estou do lado e ela tão perto. 

PROCTOR Quando vai me entender, mulher? Se eu fosse de pedra, teria rachado de 

vergonha nesses sete meses! 

ELIZABETH Então vá e diga para ela que ela é uma vadia. Qualquer promessa que 

ela possa sentir no ar... quebre, John, quebre (MILLER, 2009, p. 317-318)] 

 

É interessante perceber esse contexto incluso nas hipóteses do Malleus Maleficarum. 

Observe-se, o conteúdo da interpretação dos autores é muito semelhante à situação na qual se 

encontram Elizabeth, Abigail e John Proctor. Ainda assim, como era de se esperar, também no 

Malleus nenhuma culpabilidade é atribuída ao homem: 

 

Depois de as moças serem corrompidas e abandonadas pelos amantes – tendo com 

eles ousadamente copulado depois de acreditarem nas promessas de casamento –, e 

vendo-se na mais completa desesperança, desprezadas por todos, voltam-se para os 

Demônios, em busca de auxílio e proteção. Veem-se, então, forçadas ora a enfeitiçar 

os amantes ou as mulheres com quem se casaram, ora a se entregar a toda sorte de 

libidinagem. Ai de nós! A experiência mostra-nos que são incontáveis os casos dessa 

espécie, e, portanto, incontáveis também as bruxas que provém dessa classe 

(KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 220). 

 

Elizabeth é quem traz ao texto a disputa entre as duas em função de seu marido, mas 

John é ainda a voz racional da conversa. As aspas das rubricas referentes à Elizabeth são 

originais do texto. Elas revelam a focalização em Proctor. Elizabeth pode tentar soar razoável, 

mas, em comparação com John, ela é menos, ela se diminui, pois a voz do marido se sobressai. 

As aspas parecem indicar quase uma ironia, mostram algo como uma farsa na fala dela.  
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Há, da mesma forma, outra comparação entre mulheres aqui: aparecem no texto Sarah 

Good e Sarah Osburn. Elizabeth as mostra como são: sobreviventes da marginalidade, da ex-

centricidade. Em função de seus papéis sociais marginais, são facilmente acusadas (e 

compreendidas) bruxas. Para definir as mulheres, o patriarcado precisa colocar uma em 

detrimento da outra. Assim, Elizabeth se sobressai, como mulher de um fazendeiro. Mas a 

posição hierarquicamente superior de Elizabeth é definida apenas na sua relação com o marido, 

ou seja, é o homem quem lhe concede espaço privilegiado. O que resta, portanto, às mulheres 

sem maridos, sem homens? É notório, são elas as bruxas: as praticantes (Sarah Good, Sarah 

Osburn, Tituba) e a simpatizante, puta, sem alternativas para seu destino (Abigail). E Elizabeth 

também define assim Abigail, whore, ao passo que John continua sendo a vítima, seduzida por 

essa culpada maior. 

Tanto em The Crucible como em The Witches of Eastwick esse modo de relações entre 

as personagens é sintomático. Não admira serem narrativas escritas por homens em um contexto 

sociocultural patriarcal. Virginia Woolf percebia essa idiossincrasia olhando as prateleiras de 

livros na década de 1920. As coisas não parecem terem mudado tanto assim: 

 

All these relationships between women, I thought, rapidly recalling the splendid 

gallery of fictitious women, are too simple. So much has been left out, unattempted. 

And I tried to remember any case in the course of my reading where two women are 

represented as friends. […] But almost without exception they are shown in their 

relation to men. It was strange to think that all the great women of fiction were, until 

Jane Austen’s day, not only seen by the other sex, but seen only in relation to the other 

sex. 

 

[Todas essas relações entre as mulheres, pensei, recordando rapidamente a esplêndida 

galeria de mulheres fictícias, são absurdamente simples. Tanto foi deixado de fora, 

intocado. E tentei lembrar de qualquer caso ao longo da minha leitura no qual duas 

mulheres eram representadas como amigas. [...] Mas, quase sem exceções, elas são 

mostradas em suas relações com homens. Foi estranho pensar que todas as grandes 

mulheres da ficção eram, até os dias de Jane Austen, não apenas vistas pelo outro 

sexo, mas também vistas apenas em relação ao outro sexo] 

(WOOLF, 2018, loc 1217-1221, tradução minha). 

 

Esse posicionamento antagônico, baseado na malícia de Abigail e na vitimização de 

John aparece quando ele elabora seu argumento para as autoridades. Danforth questiona John 

sobre sua traição, na intenção de perguntar a Elizabeth, verificar a veracidade das denúncias de 

Proctor. Sabia Elizabeth de tudo? 

 

DANFORTH: And when she put this girl out of your house, she put her out for a 

harlot? 

PROCTOR: Aye, sir. 

DANFORTH: And knew her for a harlot? 

PROCTOR: Aye, sir, she knew her for a harlot. 
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DANFORTH: Good then. To Abigail: And if she tell me, child, it were for harlotry, 

may God spread His mercy on you! […] Turn your back. Turn your back. To Proctor: 

Do likewise. Both turn their backs — Abigail with indignant slowness (MILLER, 

2003, p. 103-104). 

 

[DANFORTH E quando ela pôs essa fora da sua casa, pôs como libertina? 

PROCTOR Sim, senhor. 

DANFORTH E sabia que ela era uma libertina? 

PROCTOR É, sabia que ela era uma libertina. 

DANFORTH Muito bem então. (para Abigail) E se ela me disser, menina, que foi por 

libertinagem, que Deus tenha misericórdia de sua alma! [...] Vire de costas. Vire de 

costas. (para Proctor) O senhor também. (ambos viram as costas, Abigail com 

indignada lentidão) (MILLER, 2009, p. 355)] 
 

Elizabeth é a esposa correta, expulsando Abigail. Abigail, por si, torna-se a efetiva 

culpada de todo o ocorrido. Transforma-se, de novo, em prostituta. Ao final, a didascália ainda 

acrescenta a insubmissão da última, sua indignação. O que isso nos diz? Mulheres obedientes, 

submissas, dóceis, principalmente ao marido, são mais dignas do que aquelas rebeldes e 

inconformadas! Abigail é constituída assim sempre, sem aceitar os papéis a ela atribuídos, 

inclusive no de criada: 

 

PARRIS, to the point: Abigail, is there any other cause than you have told me, for 

your being discharged from Goody Proctor’s service? I have heard it said, and I tell 

you as I heard it, that she comes so rarely to the church this year for she will not sit so 

close to something soiled. What signified that remark? 

ABIGAIL: She hates me, uncle, she must, for I would not be her slave. It’s a bitter 

woman, a lying, cold, sniveling woman, and I will not work for such a woman! 

PARRIS: She may be. And yet it has troubled me that you are now seven months out 

of their house, and in all this time no other family has ever called for your service, 

ABIGAIL: They want slaves, not such as I. Let them send to Barbados for that. I will 

not black my face for any of them! With ill-concealed resentment at him: Do you 

begrudge my bed, uncle? 

PARRIS: No—no. 

ABIGAIL, in a temper: My name is good in the village! I will not have it said my 

name is soiled! Goody Proctor is a gossiping liar! (MILLER, 2003, p. 11-12). 

 

[PARRIS (direto) Abigail, existe algum outro motivo que não me contou para ter sido 

despedida do serviço da irmã Proctor? Ouvi dizer, e conto para você conforme ouvi, 

que ela veio tão raramente à igreja este ano porque não quer sentar tão perto de algo 

imundo. O que significa isso? 

ABIGAIL Ela me odeia, tio, deve odiar, porque eu não aceitei ser escrava dela. É uma 

mulher amarga, uma mulher mentirosa, fria, reclamadeira, e eu não vou trabalhar para 

uma mulher assim! 

PARRIS Pode ser. Mas me incomoda você estar agora há sete meses afastada da casa 

dela e em todo esse tempo nenhuma outra família se interessar por seu serviço. 

ABIGAIL Eles querem escrevas, não gente como eu. Eles que vão buscar em 

Barbados. Não vou pintar a cara de preto para nenhum deles! (com mal disfarçado 

ressentimento por ele) O senhor desconfia da minha cama, tio? 

PARRIS Não... não. 

ABIGAIL (explode) Tenho bom nome na cidade! Eu não aceito que sujem meu nome! 

A irmã Proctor é uma mentirosa intriguista! (MILLER, 2009, p. 279)] 
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A rivalidade continua estabelecida entre elas, e os homens, com a maioria das falas, 

nada fazem. A não ser por John, tomando seu posicionamento como mártir e herói. Eles mesmos 

continuam a estabelecer a hostilidade entre as mulheres. Parris o faz, logo no início da peça, 

nessa desconfiança sobre a reputação de Abigail. Ele questiona a fama dela, mas não discorda 

da afirmação sobre Elizabeth como uma mulher amarga, mentirosa, fria e lamuriosa. Desse 

modo, ambas são, em algum sentido, um mal a ser combatido, e não personagens com quem a 

leitora possa se identificar. “Originalmente mais suspeita do que o homem, a mulher devia 

confessar e explicar de joelhos sua inocência im/provável: uma mulher inocente correspondia 

a uma mulher mentirosa” (HANCIAU, 2004, p. 60). Tudo consequência da necessidade do 

mundo patriarcal em estabelecer supremacia em sua hierarquia: 

 

Desde tempos muito antigos (depois que o cristianismo se tornou a religião estatal no 

século IV), o clero reconheceu o poder que o desejo sexual conferia às mulheres sobre 

os homens e tentou persistentemente exorcizá-lo, identificando o sagrado com a 

prática de evitar as mulheres e o sexo. Expulsar as mulheres de qualquer momento da 

liturgia e do ministério dos sacramentos; tentar roubar os poderes mágicos das 

mulheres de dar vida ao adotar trajes femininos; e fazer da sexualidade um objeto de 

vergonha – esses foram os meios pelos quais uma casta patriarcal tentou quebrar o 

poder das mulheres e de sua atração erótica (FEDERICI, 2017, p. 80). 

 

Abigail, nos passos de Alexandra, Jane e Sukie, é condenada pela expressão da sua 

sexualidade. As quatro são consideradas imorais, incorretas, julgáveis, condenáveis, em relação 

às suas atitudes com foco no próprio desejo. No caso de Abigail, é isso que a torna bruxa, na 

perspectiva da narrativa. No caso das outras três, efetivamente bruxas, isso é motivo para 

diminuí-las ou menosprezá-las naquele contexto. Nesse sentido, nas duas obras as bruxas são 

execradas não pela prática da bruxaria, e sim por falarem em nome de seus próprios desejos, 

sua sexualidade, sua promiscuidade – não no sentido pejorativo, e sim como direito sexual, 

inclusive o feminino. “Para as mulheres, [...] os séculos XVI e XVII inauguraram, de fato, uma 

era de repressão sexual” (FEDERICI, 2017, p. 344); e, infelizmente, essa repressão ecoa nas 

socializações e culturas até hoje, vide-se as expressões dessas duas narrativas. 

Em The Witches of Eastwick as bruxas são construídas como promíscuas, e julgadas por 

isso, constituídas apenas em suas relações com os vários amantes e, mesmo assim, o seu próprio 

prazer não tem a atenção maior na focalização. Na maior parte do tempo a narrativa parece 

tentar articular a liberdade sexual das três, porém, ao mesmo tempo, revela a crítica e a 

perspectiva misógina na temática. Ademais, se está discutindo a tomada de frente das mulheres 

diante de sua sexualidade, por que o foco maior recai justamente no prazer dos parceiros? 

Lembro-me de uma incongruência que salta aos olhos no contexto das acusações às bruxas ao 
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longo de sua execução: com todo o conteúdo sexualizado e o sadismo das investigações, “as 

bruxas chegavam a confessar […] que elas não tinham nenhum prazer em copular com ele [o 

diabo], uma contradição no que diz respeito à ideologia da caça às bruxas, para a qual a bruxaria 

era consequência da luxúria insaciável das mulheres” (FEDERICI, 2017, p. 338). Aí também o 

prazer das mulheres é sempre secundário. Incontestavelmente – alterei o termo original, 

“obviamente”, porque, caso fosse óbvio, nem tantos anos e tantas execuções de bruxas haveriam 

se passado – deve-se levar em consideração que: 

 

o cenário em que se desdobrou esse discurso peculiar sobre sexo foi a câmara de 

torturas [...] a mulheres enlouquecidas pela dor. De nenhum modo podemos presumir 

que a orgia de palavras que as mulheres torturadas dessa maneira estavam forçadas a 

dizer incitava seu prazer ou reorientava por sublimação linguística, seu desejo 

(FEDERICI, 2017, p. 344-345). 

 

De qualquer maneira, a contradição indica a preocupação dos inquisidores com a 

primazia do homem, e por isso o desejo delas é menos importante. Além da inconsistência nos 

ditos fatos e comportamentos comprovadores de bruxaria. Sequer para ser acusada, a mulher 

era independente, afinal. Era sempre uma escrava de alguém. Se não o era do marido, por ser 

rebelde, era do diabo. Apenas assim elas podem praticar bruxaria. “[É] necessário [...] que se 

faça um pacto com ele, pelo qual a bruxa, de fato e verdadeiramente, se torna sua serva e a ele 

se devota [...] a bruxa passa a cooperar com o Diabo e a ele se une. Pois que aí reside toda a 

finalidade da bruxaria; [...] tudo se faz através do Diabo” (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 

63). A mulher continua subordinada ao homem por inteiro, inclusive em sua sexualidade, desde 

que essa é diretamente relacionada ao caráter feminino e ao ser bruxa. 

 

O quão preocupados estavam os caçadores de bruxas com a afirmação da supremacia 

masculina pode ser constatado pelo fato de que, até mesmo quando se rebelavam 

contra as leis humanas e divinas, as mulheres tinham que ser retratadas com 

subservientes a um homem, e o ponto culminante de sua rebelião – o famoso pacto 

com o diabo – devia ser representado como um contrato de casamento pervertido. A 

analogia matrimonial era levada a tal ponto que as bruxas chegavam a confessar que 

elas “não se atreviam a desobedecer o diabo” (FEDERICI, 2017, p. 338, grifo da 

autora). 

 

Sukie, no início da narrativa, é amante de Ed Parsley, o reverendo da cidade. Antes 

mesmo de Ed fugir com uma garota, Dawn, deixando para trás filhos e esposa, Sukie demonstra 

ter intenção de interromper os encontros. Todavia, não o faz, terminando o relacionamento 

apenas quando ele se retira da cidade. De acordo com ela: “I can’t be rejecting to him every 

time, he’s too pathetic” (UPDIKE, 2012, p. 74, grifo do autor) [“Eu não posso dizer não todas 
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as vezes, ele é patético demais” (UPDIKE, 2010, p. 81)]. Essa passagem traz em si aquela 

hesitação da mulher ao dizer não diante da vontade de um parceiro. Ela continua com ele não 

porque ainda exista algum interesse de sua parte, mas apenas porque ela não pode rejeitá-lo 

sempre, ele é muito patético. Por que não poderia ela deixá-lo? Nada a impediria, não há 

nenhum argumento plausível para tal decisão. Assim se constrói a concepção da mulher que 

não pode negar, ou negar-se aos homens. Assim se cultiva a ilusão da mulher a servir o homem, 

a servir a sociedade como um todo e a servir o seu corpo como objeto. 

Outra suspensão para associação com os saberes do social coletivo. Lembro-me quando 

mais nova, quando em torno dos meus doze anos de idade, comecei a tentar entender o que era 

um baile, ou um encontro, festa, comemoração, onde haviam danças de casais. Era a festa de 

debutante da minha prima (sim, na cidade onde nasci faziam-se festas de debutantes aos quinze 

anos das garotas até há alguns anos atrás – lembro do dia no qual ligaram na minha casa para 

falar com minha mãe questionando se eu iria debutar, diante da minha própria negação, houve 

alguma resistência e insistência para ainda falar com ela, como se a decisão coubesse inteira e 

exclusivamente dela). Afora todo o contexto envolvido que mantém as mulheres-meninas sob 

o estereótipo nessas circunstâncias, conversava com minha mãe a respeito da dança. Qual não 

foi o meu choque ao descobrir que, até então, mulheres (inclusive as jovens) não poderiam 

negar o convite de um parceiro. Caso o fizessem, chamavam a negativa de “carão”. Era 

indecoroso de uma mulher dar um “carão” no parceiro. Sendo assim, mesmo a contra gosto, 

deveria aceitar o convite para a dança. Não sei se a expressão (associada à “reprimenda”) para 

a mesma situação é semelhante em outros lugares do país. Sei, porém, que em boa parte do sul 

assim é chamada. Preciso dizer? Passei a noite toda com receio de algum dia ser chamada para 

dançar. Preferia não ser convidada em qualquer circunstância, a ser chamada por alguém que 

não era do meu agrado e não poder negar. Aquele mesmo não impossibilitado de Sukie, 

reverbera desde o tempo no qual os homens (o Estado, a Igreja, as instituições patriarcais) 

passaram a ter controle sobre o corpo da mulher. Até os nossos dias. 

Após a mudança de Ed Parsley, Sukie começa a se relacionar com Clyde Gabriel, o seu 

chefe no jornal, Word, casado com Felicia Gabriel – com quem tem uma filha e um filho, 

respectivamente a futura esposa e o futuro amante de Darryl Van Horne – tudo isso contribuindo 

para a má reputação de Sukie, deixando de ter um caso com um homem casado, para iniciar o 

mesmo com outro na mesma condição. É assim que essas mulheres “assumem” sua própria 

sexualidade. Em uma conversa com ele, ela responde: 
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“Well, then,” Sukie said, in a mother’s tone, staring frightened at the ceiling, trying to 

launch herself into the agreed-upon surrender, that flight into sex her body promised 

others. This man’s body out of its half-century released a complex masculine odor 

that included the rotted scent of whiskey (UPDIKE, 2012, p. 154, grifo meu). 

 

[“Então”, disse Sukie em tom maternal, encarando assustada o teto e tentando 

mergulhar na entrega consentida, naquela fuga em direção ao sexo que seu corpo 

prometia aos outros. O corpo daquele homem, com seu meio século de vida, exalava 

um complexo odor masculino que incluía o cheiro apodrecido de uísque (UPDIKE, 

2010, p. 164)] 

 

Há uma promessa de entrega, um voo, vindo do sexo. Promessa feita aos outros pelo 

corpo dela. Aos outros. Nada se fala da experiência dela. Nada se fala da entrega e do prazer 

dela. Somente a entrega dela aos outros. O corpo como objeto cedido a alguém para uso. Nesse 

caso, a um homem seguido de descrições que parecem algo desagradáveis, pois o cheiro de 

uísque apodrecido não aparenta ser atrativo, bem como a ideia de meio século evoca uma 

imagem sensorial de velhice combinada ao cheiro masculino (novamente o binarismo), 

reprodução a sensação de cheiro de velharia. A focalização aqui se alterna entre o narrador e 

Sukie, desde que é ela quem tenta se lançar à entrega, sentindo o cheiro de Clyde. Ainda assim, 

na tentativa de colocar a mulher em uma situação de libertação e escolha sexual, o narrador 

constrói para ela uma cena na qual se encontra com um homem casado e algo enfadonho, talvez 

até repulsivo. Ao menos assim se articulam as imagens sensoriais para a leitora/o leitor. Provoca 

uma questão: para que uma mulher deveria se entregar a isso? E, assim, essas escolhas de Sukie 

não alimentam a ideia de liberdade sexual feminina. Há um contrassenso na tentativa da 

narração. Isso nos prova a necessidade em olhar mais a fundo a relação existente entre a função 

narrativa, a focalização e as personagens no texto literário. Como discorre Terry Eagleton 

(2019, p. 97-98): 

 

Os narradores oniscientes não precisam ficar intocados. Podemos desconfiar de seus 

preconceitos e pontos cegos. [...] As obras de ficção podem, de maneira consciente ou 

inconsciente, revelar atitudes em relação aos personagens e acontecimentos que o 

leitor talvez queira questionar. [...] Não precisamos tomar a palavra de uma obra 

literária como se fosse o evangelho, embora não tenhamos outras palavras a não ser 

as dela mesma. [...] Uma obra de ficção pode querer acreditar que seus personagens 

têm cabeça dura ou coração mole, ou que são francamente desprezíveis, mas sempre 

pode estar enganada. Mesmo sem perceber, às vezes nos fornece provas contrárias a 

tais juízos. 

 

Quero, então, com minha análise, provocar a leitora/o leitor a questionar, desconfiar da 

estrutura narrativa dessas obras (e, porque não, de outras), percebendo de formas distintas a 

construção da personagem bruxa e do imagem associada à mulher. Olhando com mais atenção 

os textos se revelam e mostram seus juízos dissimulados. Concepções que representam e 
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constroem nosso entendimento e nosso modo de viver no mundo. Precisamos pensar em 

constituir um mundo vivível, uma cultura que não exclua mais da metade dos seres humanos 

apenas por um embasamento na ideia de binarismo de gênero. E os artefatos culturais têm papel 

essencial nessas concepções. 

Esse não é o único momento no qual Clyde aparece como companhia não atrativa. Há, 

assim, nessas passagens, uma alternância de focalização pertinente, pois que não se consegue 

distinguir quem o vê dessa forma: o narrador (com os olhos julgadores do coletivo da cidade) 

ou a própria Sukie. Provavelmente uma mescla entre os dois, mas não podemos discernir com 

exatidão onde um começa e o outro termina. Ficando-se a impressão de que Sukie se coloca 

nessa situação de aturar aquele homem, ou construindo uma sensação de desgosto provocada 

na leitura por meio do encontro entre os dois: 

 

Sukie felt a chill. She had expected to be folded instantly into his arms, with long, 

starved, bad-breath kisses such as they had shared in the car. Her prompt nakedness 

put her at a disadvantage; she had devalued herself. These frightful fluctuations a 

woman must endure on the stock exchange of male minds, up and down from minute 

to minute, as their ids and superegos haggle (UPDIKE, 2012, p. 153). 

 

[Sukie sentiu um calafrio. Esperava que ele a tomasse nos braços imediatamente e lhe 

desse beijos longos e ávidos cheios de mau hálito como havia feito no carro. Sua nudez 

imediata a punha em desvantagem; ela havia desvalorizado a si mesma. Ah, as 

assustadoras flutuações que uma mulher é obrigada a suportar no mercado de ações 

das mentes dos homens, subindo e caindo de valor em questão de minutos ao som dos 

gritos dos ids e superegos masculinos (UPDIKE, 2010, p. 162-163)] 

 

Os beijos de mau hálito combinados à sensação de desconforto dela provoca uma 

inquietação, um momento aborrecedor. A nudez repentina diante do homem aparece como 

desvalorização de si mesma. Por quê? Ao abordar a liberdade sexual, nudez não deveria ser um 

tabu. A nudez aqui se torna quase um desmerecimento do corpo, o corpo associado à 

desvalorização do ser (mulher). O corpo julgado pecador pelo contexto cristão.  

O corpo precisou assim ser construído em uma imagem coletiva como máquina de 

trabalho à época da transição do feudalismo para o capitalismo, no processo de constituição do 

trabalhador para a exploração. Esse processo se deu também através da cultura, inclusive a na 

literatura elisabetana: 

 

[A] definição de uma nova relação com o corpo não permaneceu em uma esfera 

puramente ideológica. Muitas práticas que começaram a aparecer na vida cotidiana 

assinalavam as profundas transformações que estavam ocorrendo neste âmbito: o uso 

de talheres, o desenvolvimento da vergonha com respeito à nudez, o advento dos 

“modos” das “boas maneiras” que tentavam regular como se deveria rir, caminhar, 

bocejar, como se comportar à mesa e quando se podia cantar, brincar, jogar (Elias, 
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1978, p. 129 e segs.)86. Na medida em que o indivíduo se dissociava cada vez mais do 

corpo, este último se convertia em um objeto de observação constante, como se se 

tratasse de um inimigo. O corpo começou a inspirar medo e repugnância. [...] Eram 

particularmente repugnantes aquelas funções corporais que diretamente enfrentavam 

os “homens” com sua “animalidade” (FEDERICI, 2017, p. 280, grifo em itálico meu, 

grifo entre aspas da autora).  

 

Dentre as atividades que associam o corpo à animalidade humana está, é claro, a 

sexualidade. Por isso, tanto ela como a nudez, ambas intrinsecamente ligadas, são execradas. 

Os resquícios dessas compreensões iniciadas séculos atrás permanecem até a 

contemporaneidade, na qual a nudez, especialmente do corpo feminino, é desencorajada, como 

vergonha e afronta. Pudendum. 

Tentando abordar a sexualidade de forma natural, a narrativa de Updike se revela 

envolvida nesses preconceitos e ideologias. Tudo isso em paralelo ao que as mulheres “devem 

suportar” na troca com o sexo masculino. Talvez a proposta fosse criticar os ids e os superegos 

dos homens e suas negociações, mas o que acaba se sobressaindo é a necessidade das mulheres 

suportarem tudo isso. Essa colocação acaba não aparecendo como crítica, e sim como 

naturalização dessa condição. As mulheres “têm” que aturar, suportar algo em suas relações 

(como vêm fazendo ao longo de séculos). Ao conceber um mundo vivível, penso, desejo, uma 

cultura na qual as mulheres não baseiam suas escolhas naquela condescendência de nós 

esperada. Hoje, ser condescendente se disfarça de natureza feminina, quando, já sabemos, nada 

nesse pressuposto é admissível. E ele leva a uma condescendência perigosa. Provoco vocês a 

pensarem: uma mulher que atura as flutuações do id e do superego dos homens, ao que mais 

pode chegar ela a suportar, por entender ser “normal”? Começando nas alterações de humor 

repentinas, terminando nas agressões psicológicas e físicas. Tudo por que ela entende que deve 

suportar. Felicia suportou Clyde, até o momento no qual ele não mais a suportou, e a matou. 

Essa inevitabilidade em precisar suportar tais atitudes oriundas dos parceiros se mostra 

em uma carência que reside na busca contínua por esses homens. Aponta, portanto, àquele 

mesmo desespero em ter um parceiro masculino em suas vidas. Ademais, tem relação com o 

fato de as mulheres serem compreendidas como propriedades dependentes de suas contrapartes 

masculinas. Sendo a mulher, no contexto misógino, inteiramente dependente deles 

(principalmente ao considerarmos a concepção de família tradicional como estabelecida pela 

lógica capitalista), ela não tem alternativa, a não ser a condescendência com as suas ações 

(mesmo que elas a coloquem em posição ridicularizada). 

                                                 
86 ELIAS, Norbert ([1978] 1939). The Civilizing Process. The History of Manners. Nova York: Urizen Books [ed. 

Bra.: O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 2011 (2ª ed.)]. (FEDERICI, 2017, p. 435). 
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Até quando se fala sobre o prazer de uma delas, o foco continua sendo o parceiro. Ao 

ponto de sujeitar-se no relacionamento, elas servem apenas às vontades deles. Em um encontro 

com Joe, Alexandra se distrai pensando em Darryl, enquanto os dois fazem sexo. Diante da 

reação de Joe, tudo o que Alexandra faz é desculpar-se e sentir-se culpada por não responder 

às expectativas dele: 

 

“Focus, for Chris sake,” Joe snarled in her own ear, and came, helplessly, excited by 

his own anger […]. She tried to catch up but the contact was gone. 

“Sorry,” he growled. “I thought we were doing great but you wandered off.” He had 

been generous, too, in forgiving her the tag end of her period, though there was hardly 

any blood. 

“My fault,” Alexandra said. “Absolutely. You were lovely. I was lousy” (UPDIKE, 

2012, p. 64, grifo meu). 

 

[“Concentre-se, porra”, rosnou Joe em seu próprio ouvido, e então ele gozou, sem 

conseguir se conter, excitado pela própria raiva [...] Ela tentou acompanhá-lo, mas já 

não havia mais contato. 

“Desculpe,” grunhiu ele. “Pensei que estivéssemos indo bem, mas você se distraiu.” 

Ele também havia sido generoso ao lhe perdoar o finalzinho de sua menstruação, 

embora quase não houvesse nenhum sangue. 

“A culpa foi minha,” disse Alexandra. “Toda minha. Você foi um doce. Eu fui um 

horror” (UPDIKE, 2010, p. 70-71)] 

 

Não há indício textual de qualquer ironia na passagem, por mais absurda que ela possa 

parecer. Dependendo da leitura feita do romance, o estranhamento pode não ocorrer, e a cena 

talvez seja lida sem qualquer crítica. Joe Marino sente a necessidade de demonstrar sua 

insatisfação e raiva pela falta de atenção de Alexandra e ela aceita sua reação como corriqueira, 

comum, sentindo-se ainda culpada pela situação. O peso da dinâmica entre os dois é 

intensificado pelo trecho acerca da menstruação de Alexandra, a qual Joe foi “generoso” em 

perdoar. Essa palavra sugere que a menstruação é algo para se sentir culpada por, algo a ser 

perdoado. A menstruação, natural no corpo com útero e ovários, desprende-se de sua 

naturalidade, assumindo caráter inadequado, indesejado, tabu. Ademais, o elo coesivo de 

adição, too, sugerindo a generosidade de Joe em perdoar algo, coloca Alexandra na posição de 

culpa. Nesse caso, inclusive culpa por algo tão biológico e inevitável, como menstruar. A 

menstruação se revela como é concebida no mundo patriarcal: ilegítima, desprezível, impura. 

Assim se constroem e se mantém os mitos do patriarcado. 

Mesmo sendo ligada ao feminino e à bruxaria, a menstruação continua um elemento 

estranho, despertando asco. Foge de seu caráter natural relacionado aos ciclos da natureza e dos 

corpos com vulva. Essa concepção é oriunda do pensamento que considera o corpo em sua 

dissociação da existência não produtiva, ou seja, da construção do corpo como máquina de 

trabalho. Tem a ver com a percepção, indesejada, do corpo humano em sua animalidade – e 
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nisso inclui-se tudo que o associe ao mundo natural, tal qual os demais animais. Nos séculos 

XVI e XVII, essas funções corporais se tornaram todas repugnantes. Por isso, uma das 

tendências médicas da época era a atenção e preocupação com os excrementos humanos. O 

corpo era 

 

um receptáculo de sujeira e de perigos ocultos. Claramente, essa obsessão pelos 

excrementos humanos refletia em parte o desgosto que a classe média começava a 

sentir pelos aspectos não produtivos do corpo – um desgosto inevitavelmente 

acentuado em um ambiente urbano onde os excrementos apresentavam um problema 

logístico, além de aparecerem como puro resíduo. Contudo, nessa obsessão podemos 

ler também a necessidade burguesa de regular e purificar a máquina corporal de 

qualquer elemento que pudesse interromper sua atividade e ocasionar “tempos 

mortos” para o trabalho (FEDERICI, 2017, p. 281, grifo da autora). 

 

Ao discutir esses elementos Silvia Federici não inclui o sangue menstrual em suas 

páginas. Mas acredito que ele possa ser compreendido sob essa perspectiva, e compreendido na 

reflexão da autora. Como pessoa com útero, não considero o sangue menstrual apenas como 

excremento. E ele não o é. Sei que ele é parte do ciclo da mulher que precisa ser eliminada caso 

não ocorra a fecundação (por isso, excremento). Ainda assim, como componente desse ciclo 

ele tem um papel muito caracterizador na identidade dos seres humanos com vulva, porque a 

partir do ciclo as percepções desses seres se alteram ao longo dos dias. Porquanto, diferente dos 

seres humanos sem útero, seus hormônios se alteram consideravelmente ao longo do tempo de 

acordo com o funcionamento desses órgãos. Dessa forma, a conexão com esse ciclo tem íntima 

relação com a perspectiva de mundo, de socialização, de existência. Isso significa que os ciclos 

naturais têm papel nas atividades diárias desses seres. E aqui se instaura o problema: respeitar 

o ciclo natural seria ir contra o ritmo desenfreado da máquina de trabalho produtiva, que não 

pode parar sob nenhuma hipótese. 

Ocorre que a natureza era considerada, em consonância com o corpo, como se  

 

cada elemento – as ervas, as plantas, os metais e a maior parte do corpo humano – 

escondia virtudes e poderes que lhe eram peculiares. É por isso que existia uma 

variedade de práticas desenhadas para se apropriar dos segredos da natureza e torcer 

seus poderes de acordo com a vontade humana. Desde a quiromancia até a 

adivinhação, desde o uso de feitiços até a cura receptiva, a magia abria uma grande 

quantidade de possibilidades (FEDERICI, 2017, p. 257-258). 

 

Contudo, como componentes do mundo natural, tais funcionamentos não poderiam ser 

controlados pelo Estado ou pela ordem dominante, com o intuito de regular a rotina do 

proletariado. Nada poderia, nesse sentido, depender do tempo ou dos ciclos da natureza para se 

desenvolver, pois o ritmo do mundo capitalista e patriarcal deveria ser outro. Não é fortuito, 
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portanto, a relação existente entre a ideia da menstruação como excremento repugnante (e 

feminino), naturalmente vinculado aos ciclos naturais e às práticas consideradas das mulheres, 

como aquelas da bruxaria. A menstruação se tornou assim objeto de asco para a sociedade 

patriarcal, justamente por se originar do ciclo natural das pessoas com útero, não podendo ser 

regulada por uma estrutura maquinal e arbitrariamente desvinculada de seu caráter natural. A 

magia, desde que compreendida em caráter “feminino”, era, pois, inconveniente (bem como a 

mulher e a menstruação): 

 

[A]lém dos perigos que apresentava a magia, a burguesia tinha que combater seu 

poder porque ele debilitava o princípio de responsabilidade individual, já que a magia 

relacionava as causas da ação social com as estrelas, o que estava fora de seu alcance 

e seu controle. [...] A incompatibilidade da magia com a disciplina do trabalho 

capitalista e com a exigência de controle social é uma das razões pelas quais o Estado 

lançou uma campanha de terror contra a magia (FEDERICI, 2017, p. 260-261). 

 

Aos que pensarem essa temática atualmente frívola, lembro daqueles comentários 

aleatórios de acordo com os quais as mulheres não poderiam se tornar boas governantes e sequer 

ter controle de qualquer nação ou grandes instituições, pois “são muito instáveis ao longo do 

mês”. Todas concepções não erradicadas, presentes, ainda que dissimuladas, em discursos 

contemporâneos. Basta para isso observar o número de nações mundiais que têm (ou tiveram) 

em sua conta uma líder de governo mulher (ou de outro gênero que não um homem cisgênero). 

Isto posto, o ciclo dito feminino passa a contribuir para aquele “tempo morto na produção” – 

isso também inclui a desvalorização de anos da mulher no mercado de trabalho em função de 

sua capacidade reprodutiva (quando empresas escolhem não empregar mulheres em razão da 

direito/necessidade da licença maternidade). 

Desde os séculos XVI e XVII, “o corpo feminino foi transformado em instrumento para 

a reprodução do trabalho e para a expansão da força de trabalho, tratado como uma máquina 

natural de criação, funcionando de acordo com ritmos que estavam fora do controle das 

mulheres” (FEDERICI, 2017, p. 178). A instituição da repugnância diante da menstruação 

distanciou as próprias mulheres de seu ciclo inerente. Atualmente observamos um tabu e uma 

aversão ao falar do sangue menstrual, possivelmente resultado e componente formador da 

compreensão social e cultural da mulher em seu – para usar uma expressão muito adequada de 

Silvia Federici (2017, p. 232) – “disfarce da inferioridade natural”, perante seu superior, o 

homem. 

A menstruação tem não apenas relação com os excrementos que indicam a animalidade 

do corpo, como é estritamente ligada à reprodução e, logo, à sexualidade feminina. Tudo isso 
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agrava a percepção sociocultural dessa função tão natural de mais da metade dos seres humanos 

habitantes no planeta terra. Afastar as mulheres e os seres com útero de sua própria condição 

natural é aliená-las, torná-las estranhas ao seus próprios ciclos e a seus próprios corpos. Todas 

iniciativas de interesse do Estado na transição violenta do feudalismo para o capitalismo. 

Uma das provas e também motivos para isso era a necessidade do Estado em controlar 

a procriação. Resultado do ápice da crise demográfica e econômica nas décadas de 1620 e 1630 

(FEDERICI, 2017, p. 168-169), quando “se considerou como fatores do declínio populacional 

a baixa taxa de natalidade e a relutância dos pobres em se reproduzir” (FEDERICI, 2017, p. 

168). Por isso, de acordo com Federici, foi a crise populacional dos séculos XVI e XVII “que 

transformou a reprodução e o crescimento populacional em assuntos de Estado e objetos 

principais do discurso intelectual”, “e não a fome na Europa durante o século XVII (tal como 

defendido por Foucault)” (FEDERICI, 2017, p. 169). Desse modo,  

 

o Estado não poupou esforços na sua tentativa de arrancar das mãos femininas o 

controla da reprodução e da determinação sobre onde, quando ou em que quantidade 

as crianças deveria, nascer. Como resultado, as mulheres foram forçadas 

frequentemente a procriar contra sua vontade, experimentando uma alienação de seus 

corpos, de seu trabalho e até mesmo de seus filhos. [...] A criminalização do controle 

das mulheres sobre a procriação é um fenômeno cuja importância não pode deixar de 

ser enfatizada, tanto do ponto de vista de seus efeitos sobre as mulheres, quanto por 

suas consequências na organização capitalista do trabalho (FEDERICI, 180-181). 

 

Tudo isso se desenvolveu, devo lembrar, no século “das luzes”, na “Idade da Razão”. 

Pois que ao longo da Idade Média “as mulheres haviam contado com muitos métodos 

contraceptivos, que consistiam basicamente em ervas transformadas em poções e ‘pessários’” 

(FEDERICI, 2017, p. 181). Obviamente, elementos levados em conta como “comprovação” de 

prática de magia. Assim, chamo atenção ao fato de que 

 

[...] contrariamente à visão propagada pelo Iluminismo, a caça às bruxas não foi o 

último suspiro de um mundo feudal agonizante. É bem consagrado que a 

“supersticiosa” Idade Média não perseguiu nenhuma bruxa – o próprio conceito de 

“bruxaria” não tomou forma até a Baixa Idade Média, e nunca houve julgamentos e 

execuções massivas durante a “Idade das Trevas”, apesar de a magia ter impregnado 

a vida cotidiana (FEDERICI, 2017, p. 294-295). 

 

Logo, o grande genocídio das mulheres (witchcraze) atingiu seu ápice no Renascimento, 

e não na Idade Média (HANCIAU, 2004, p. 50), como muitos ainda acreditam. Foi na “Idade 

da Razão”, quando se instituiu o conhecimento do corpo, considerado um corpo humano geral, 

único, sendo, na realidade, apenas o corpo nascido com pênis – em detrimento do conhecimento 

daquele com vulva. Além de estabelecer a separação entre o corpo e a natureza, entre o corpo 
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e sua animalidade. Com uma estrutura tão bem implementada por meio da violência e da 

privação, não admira (ainda que me cause exasperação) o fato de assuntos como menstruação 

serem ainda tabus em nossa sociedade. Não é aleatório também a temática do aborto ser um 

problema no mesmo sentido. Ele segue sendo considerado sob uma ótica onde as mulheres não 

tem qualquer controle sobre seu próprio corpo. Controle esse que lhes foi tirado justamente 

nessa passagem da Idade Média para o Iluminismo: 

 

Um elemento significativo, neste contexto, foi a condenação do aborto e da 

contracepção como um maleficium, o que deixou o corpo feminino – o útero foi 

reduzido a uma máquina para a reprodução do trabalho – nas mãos do Estado e da 

profissão médica [...] a perseguição das bruxas foi o ponto culminante da intervenção 

estatal contra o corpo proletário na Era Moderna (FEDERICI, 2017, p. 262, grifo da 

autor). 

 

Na Era Moderna, e não na “Idade das Trevas”. Não é acidental identificarem-se como 

bruxas tanto as mães que abortam como as parteiras. Era a necessidade em se tirar o controle 

de qualquer prática envolvida com a reprodução das mãos das mulheres, desde que elas, na 

época, estavam compreendendo as maneiras pelas quais poderiam controlar seus próprios 

corpos e escolherem quando e onde poderiam ter ou não filhos. Por isso se introduziram 

(principalmente na Europa) sanções severas nos códigos legais, com o objetivo de castigar 

mulheres consideradas culpadas dos chamados crimes reprodutivos (FEDERICI, 2017, p. 170). 

E ambas, a mulher que aborta e a parteira, poderiam ser responsabilizadas por contaminar a 

concepção, “destruindo a força geradora nas mulheres”, ou “provocando o aborto” (KRAMER 

e SPRENGER, 2016, p. 129). 

Infelizmente, já não espanta mais, mesmo no contexto do ano de 2020, que o sangue 

menstrual cause tanta repulsa. Isso, todavia, está longe de nos dar motivos para não falar dele. 

Ao contrário. Trago-o aqui em seu modo como é: natural, inerente aos seres que menstruam em 

consonância com os ciclos, inclusive os naturais. As mulheres precisam retomar o controle de 

seus corpos. E não, não é normal a sociedade presenciar como corriqueiro (em narrativas) o 

sangue de guerra, enquanto o sangue menstrual, diferente daquele, longe dos frutos da 

violência, é tratado com tamanho asco. Concepções criadas por artefatos culturais tais como 

The Witches of Eastwick. Por conseguinte, minha proposta é o estranhamento diante de tais 

textos, como construídos assim, no diálogo entre Alexandra e Joe Marino, no qual a voz da 

própria mulher a consolida como asquerosa: 

 

“Maybe I should cash it in with Gina and start up fresh somewhere with you,” Joe was 

saying. 
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“Don’t be silly. You don’t want to do anything of the kind,” Alexandra told him. […] 

“You’re a good Roman Catholic with five bambini and a thriving business.” 

“Yeah, what am I doing here then?” 

“You’re bewitched. It’s easy. I tore your picture out of the Eastwick Word […] and 

smeared my menstrual fluid all over it.” 

“Jesus, you can be disgusting.” 

“You like that, don’t you? Gina is never disgusting. Gina is as sweet as Our Lady. If 

you were any kind of a gentleman you’d finish me off with your tongue. There isn’t 

much blood, it’s the tag end.” 

Joe grimaced. “How’s about I give you a rain check on that?” he said, and looked 

around for clothes to put on under his hat (UPDIKE, 2012, p. 66, grifo meu). 

 

[“Talvez eu devesse terminar tudo com Gina e começar de novo em algum outro lugar 

com você”, estava dizendo Joe. 

“Deixe de ser bobo. Você não quer fazer nada disso”, disse-lhe Alexandra. [...] “Você 

é um bom católico com cinco bambini e um negócio que está dando certo.” 

“É, então o que é que eu estou fazendo aqui?” 

“Você está enfeitiçado. É fácil. Eu peguei uma foto sua que saiu no Word de Eastwick 

[...] e espalhei o sangue da minha menstruação por cima.” 

“Meu Deus, você às vezes é mesmo nojenta.” 

“Você gosta disso, não é? Gina nunca é nojenta. Gina é adorável como Nossa Senhora. 

Se você fosse mesmo um cavalheiro, me faria gozar com a língua. Não tem muito 

sangue, já está no finalzinho.” 

Joe fez uma careta. 

“Que tal eu deixar isso para outro dia?” (UPDIKE, 2010, p. 73)]  

 

O tom acusatório destinado a Alexandra, Jane e Sukie, proveniente da comunidade e do 

narrador (como parte dela também) é decorrente de suas atitudes vistas como moralmente 

incorretas pela perspectiva tradicional e conservadora. E esse posicionamento frente à 

menstruação corrobora com essa visão, principalmente quando a própria Alexandra não faz 

qualquer menção de tentativa em desmanchar essa visão a Joe e à leitora/leitor. A estrutura 

narrativa as constitui como mulheres algo egoístas, egocêntricas, obscenas, e consciente ou 

inconscientemente, acaba revelando seus julgamentos diante de suas ações. Da mesma maneira 

na qual as bruxas foram acusadas e perseguidas na grande caça, essas o são pelo mesmo motivo: 

serem mulheres inconvenientes ao mundo patriarcal. Algumas coisas se mantêm. 

Principalmente quando a mesma ordem de poder se perpetua: 

 

A caça às bruxas foi também instrumento da construção de uma nova ordem patriarcal 

em que os corpos das mulheres, seu trabalho e seus poderes sexuais e reprodutivos 

foram colocados sob o controle do Estado e transformados em recursos, econômicos. 

O que quer dizer que os caçadores de bruxas estavam menos interessados no castigo 

de qualquer transgressão específica do que na eliminação de formas generalizadas de 

comportamento feminino (FEDERICI, 2017, p. 305-306). 

 

Então, sim, as formas com as quais nossa sociedade lida com a percepção acerca da 

menstruação, por exemplo, é intrinsicamente ligada à construção da ideia das mulheres como 

escravas da reprodução. Portanto, em The Witches of Eastwick, aos demais não incomodam os 
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rituais, sabás, magias das bruxas: não há nenhum registro dos moradores notando tais práticas. 

O aborrecimento é fruto de suas relações “imorais”, dos casos com os homens casados, do 

estranho relacionamento que mantém com Darryl Van Horne, da forma como levam suas vidas. 

A intransigência das três para com as normas e valores das instituições tradicionais, tais como 

a família e a igreja, provocam a cidade. Todavia, longe de desconstruir essas concepções, 

mostrá-las em seu aspecto de construto social (na maioria das vezes hipócrita), a narrativa 

mantém essas mulheres presas a elas e sujeitas ao seu julgamento. Além de submissas ao 

relacionamento com os homens. 

Uma das circunstâncias sintomáticas dessas características é o convívio das três bruxas 

com seus filhos. Essencial na relação com as acusações destinadas a elas. Cada uma delas têm 

mais de um filho, não fica sempre claro exatamente qual é o número de cada uma, mas 

Alexandra, por exemplo, tem quatro. Os filhos são frutos dos casamentos com seus ex-maridos. 

As crianças são sempre mencionadas, mas pouco fazem parte da construção narrativa, o que 

poderia denotar algum descaso delas em relação ao cuidado com eles. Fosse apenas isso, talvez 

poderia ser exagero da minha leitura. Contudo, outros elementos presentes no texto indicam 

algo desse possível descuidado com suas crianças. 

Logo nas primeiras páginas do romance Alexandra interrompe sua rotina para observar 

ao longe a mansão Lenox, após saber por suas amigas sobre o seu novo morador. Antes de sair 

de casa, “with a magnet shaped like Snoopy [she] had pinned a note to the refrigerator door for 

her four children to find: MILK IN FRIG, OREOS IN BREADBOX, BACK IN ONE HOUR, 

LOVE” (UPDIKE, 2012, p. 10) [“usando um ímã do Snoopy, prendera na porta da geladeira 

um recado para os quarto filhos: LEITE NA GELADEIRA, NEGRESCO NA CAIXA DE PÃO, 

VOLTO DAQUI A UMA HORA, BEIJOS” (UPDIKE, 2010, p. 15)]. Pergunto-me se, caso 

fosse um homem a deixar a casa, haveria alguma menção acerca da preocupação com o bilhete 

para os filhos. A presença do bilhete na narrativa, ainda que possa sutilmente indicar certo 

cuidado com as crianças por parte de Alexandra, lembra à leitora/ao leitor o fato de a 

personagem tê-las deixado em casa sozinhas apenas para observar o misterioso forasteiro. 

Lembra-nos que, em função de um homem e de sua curiosidade, provavelmente ocasionadora 

de desejo sexual (como fica explícito posteriormente), ela deixa a casa apenas com um bilhete 

indicando leite e bolachas para alimento dos filhos. 

Essa ideia é reforçada pela ocasião na qual Darryl encontra Alexandra observando sua 

casa e a convida para ir até lá. Diante da preocupação dela, percebendo quase ter ficado presa 

na ilha da mansão Lenox, em consequência da subida da maré, Darryl diz que não há porque 

ficar preocupada com as crianças. Ele, então, aparece quase como má influência para apoiar a 
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negligência dela como mãe. Enquanto isso, como para completar a constituição do descaso com 

os filhos, Alexandra admite: “It’s not the kids, it’s the dog” (UPDIKE, 2012, p. 103, grifo do 

autor) [“Não são as crianças, é o cachorro” (UPDIKE, 2010, p. 111)]; pois seu cão estivera 

esperando no carro por todo esse tempo. Havia a possibilidade de a personagem expressar 

preocupação por ambos: o cachorro e as crianças. Ao colocar o próprio Darryl (algo negligente 

com a ideia das crianças) lembrando dos filhos, ao passo que Alexandra reconhece estar 

pensando apenas no cachorro, a narrativa edifica motivos para julgar essa mulher. 

O desleixo das três com os filhos é construído em torno da ideia de sua promiscuidade. 

Elas deixam de cuidar ou estar com eles para encontrar tempo com esses homens nos 

relacionamento medíocres dos quais não conseguem se tornar independentes. Tanto que, 

quando do desentendimento com Darryl Van Horne decorrido da informação dos novos 

inquilinos da mansão Lenox, Jennifer Gabriel e seu irmão, Darryl liga para Alexandra 

convidando-a para ir até a casa (para o anúncio do casamento entre Darryl e Jennifer) e, pela 

primeira vez, Alexandra fala do cuidado com os filhos como impedimento para visitá-lo. Até o 

momento, isso nunca havia sido demonstrado, nenhuma preocupação desse gênero surgia 

quando iria vê-lo. Todavia, diante das desavenças, há uma discussão a esse respeito entre os 

dois: 

 

“Ah come on. Those kids of yours are ancient, how come they still need sitters?” 

“I can’t saddle Marcy with the three younger, they don’t accept her discipline. Also 

she may want to drive over to a friend’s house and I don’t want her not to be able to; 

it’s not fair to burden a child with your own responsibilities.” 

“What gender friend the kid seeing?” 

“It’s none of your business. A girlfriend, as it happens.” 

“Christ, don’t snap at me, it wasn’t me conned you into having those little twerps.” 

“They’re not twerps, Darryl. And I do neglect them” (UPDIKE, 2012, p. 245, grifo 

do autor). 

 

[“Ah, por favor. Esses seus filhos já estão velhos, como é que ainda precisam de babá? 

“Não posso deixar Marcy com os três menores, eles não lhe obedecem. E talvez ela 

também queira ir visitar alguém, e não quero impedi-la de fazer isso; não é justo 

sobrecarregar uma criança com as nossa próprias responsabilidades.” 

“De que sexo é essa pessoa que ela vai visitar?” 

“Não é da sua conta. Feminino, no caso.” 

“Meu Deus, não descarregue em mim, não fui eu que a obriguei a ter esses bostinhas.” 

“Eles não são bostinhas, Darryl. E eu cuido muito mal deles” (UPDIKE, 2010, p. 

257)] 

 

Além dos xingamentos de Darryl em direção às crianças, ele ainda insinua algo sobre 

as relações de Marcy, a filha mais velha de Alexandra, e suas amizades com garotos ou garotas, 

reforçando o binarismo de gênero presente em todo o romance. Apesar de ser uma das únicas 

vezes na qual Alexandra os coloca em primeiro lugar, não sendo aleatório o fato de isso ajudá-
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la a evitar a casa de Darryl e Jennifer, ela admite ser negligente com eles. Em outras palavras, 

seu posicionamento acaba por julgá-la da mesma forma na qual o faz a comunidade, e na qual 

é constituída a narrativa, de modo a levar a leitora/o leitor a acusá-la também. 

Similarmente, as outras duas bruxas tratam ou falam dos filhos com algum descaso. 

Sukie comenta: “God, don’t children get in the way? I keep having the most terrible fights with 

mine. They say I’m never home and I try to explain to the little shits that I’m earning a living” 

(UPDIKE, 2012, p. 71-72, grifo do autor) [“Meu Deus, como filhos atrapalham, não é? Eu vivo 

tendo brigas terríveis com os meus. Eles dizem que eu nunca estou em casa e eu fico tentando 

explicar para os merdinhas que estou ganhando a vida” (UPDIKE, 2010, p. 78)]. Menos 

importante é o fato de as crianças não compreenderem o fato de uma mãe, principalmente uma 

mãe solteira nas circunstâncias daquele contexto (a maioria das mulheres casadas em Eastwick 

não trabalha fora da casa de sua família, servindo todo seu tempo para o ambiente familiar), 

precisar se ausentar da casa e de seu convívio para manter uma profissão. O mais relevante aqui 

é a existência da reclamação de Sukie. Longe de lembrar a liberdade de qualquer mulher ao se 

sentir sobrecarregada pelos afazeres da casa e as responsabilidades da maternidade, apenas 

insere um protesto algo descontextualizado, ao dizer que as crianças atrapalham suas atividades 

― atividades relacionadas, é claro, às visitas das três na casa de Darryl Van Horne. Ao fornecer 

espaço para essa fala, a narrativa possibilita meios de apontar Sukie como uma mãe negligente, 

“culpada”, por ter filhos e, ainda assim, reclamar de sua presença. Essas falas se agravam ao 

percebê-las em conjunção à valorização dos demais cidadãos de Eastwick à instituição familiar 

considerada tradicional. 

As acusações às vezes aparecem sutis, como se fossem até mesmo pensamentos 

oriundos da própria mente de uma de suas amigas. Esse jogo de focalização provoca um sentido 

ambíguo: a voz é do narrador, mas a focalização parece estar nos pensamentos de uma delas. 

Como se dá nesse excerto: “Sukie would be back from work by now, throwing some peanut 

butter and jelly at her poor children before heading out to the evening’s idiotic civic meeting” 

(UPDIKE, 2012, p. 85, grifo meu) [“Sukie já devia ter chegado do trabalho e jogado um pouco 

de manteiga de amendoim com geleia para os coitados dos filhos antes de sair para a ridícula 

reunião cívica da noite” (UPDIKE, 2010, p. 92)]. É uma estratégia que confere segurança à 

informação, veracidade no roteiro. Não é a acusação vã e distante de uma outra pessoa que 

aponta os erros de Sukie sem conhecê-la. São as palavras apoiadas na focalização junto de uma 

de suas melhores amigas. Essa informação, por conseguinte, não deve ser equivocada. 

Assegurando o leitor, novamente, dos motivos para entender Sukie como uma mãe relapsa, 

mesmo que expressões como “poor children” [“pobres crianças”] possivelmente deixem 
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escapar a origem dessa avaliação nas palavras do próprio narrador, componente da comunidade 

de Eastwick. 

Em outro momento a focalização alterna entre o narrador, Jane e a própria Sukie, 

enquanto as duas falam ao telefone:  

 

At Sukie’s end of the line a crying female child came up to her; her older brother, this 

child managed to explain between sobs while Jane’s voice crackled on like static, 

wouldn’t let her watch an educational special […] instead of […] channel that he 

wanted to see. Peanut butter and jelly flecked this little girl’s lips; her fine hair was 

an uncombed tangle. Sukie wanted to slap the repulsive child’s dirty face and knock 

a little sense into those TV-glazed eyes. […] The children had their own set upstairs 

but the perverse preferred to use hers […] She flounced in a fury and assigned the 

rudest brat to put the supper dishes into the dishwasher (UPDIKE, 2012, p. 86, grifo 

meu). 

 

[Uma menina aos prantos chegou perto de Sukie do seu lado da linha; entre soluços, 

e enquanto a voz de Jane seguia chiando como uma interferência estática, a criança 

conseguiu explicar que seu irmão mais velho não queria deixá-la assistir a um especial 

educativo [...] em vez da reprise [...] em um canal [...] à qual ele queria assistir. Os 

lábios da menina estavam sujos de manteiga de amendoim e geleia; seus cabelos 

delicados eram um ninho de rato emaranhado. Sukie teve vontade de dar um tapa no 

rosto sujo da criança e fazer aqueles olhos vidrados de tana TV caírem um pouco em 

si. [...] As crianças tinham sua própria TV no andar de cima, mas, por perversidade, 

preferiam usar a sua [...] Furiosa, foi até lá e ordenou ao pirralho mais malcriado que 

pusesse a louça do jantar no lava-louças (UPDIKE, 2010, p. 93-94)] 

 

O choro da menina ao longe na linha telefônica indica a focalização em Jane, ouvindo 

o que ocorre na casa da amiga. Ao mesmo tempo, a voz de Jane soando como estática sugere a 

focalização tornando-se para Sukie, e continua no comentário acerca dos filhos. Assim, a voz 

que chama os filhos dela de perversos, apenas por preferirem assistir à sua televisão e não à 

deles, se transfigura na visão da própria Sukie. Ademais, os olhos a observar a menina suja de 

comida e cabelo embaraçado transformam a cena em algo repulsivo, perspectiva revelada como 

a de Sukie, que tem vontade de bater no rosto sujo da filha, ou ao menos assim nos fala o 

narrador. Logo, a repulsa provém da mãe da criança ao observá-la, bem como a raiva diante do 

comportamento deles. 

Jane, do mesmo modo, tem seus momentos de desavença em relação aos seus filhos. No 

caso dela a irritação não fica contida em pensamentos, ela transborda em agressão física, 

deixando inclusive as amigas em situação desconfortável: 

 

“I’m starving,” the boy said. “And we don’t want hamburgers from Nemo’s again, we 

want a home-cooked meal like other kids get.” 

The girl was studying Jane closely. […] “Mother, are you drunk?” 

Jane slapped the child with a magical quickness […]. Sukie and Alexandra, whose 

own starved children were howling out there in the dark, took this signal to leave 

(UPDIKE, 2012, p. 277, grifo do autor). 
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[“Estou morrendo de fome”, disse o menino. “E nós não queremos hambúrgueres da 

Nemo’s de novo, queremos uma refeição caseira como as outras crianças.” 

A menina estudava Jane com atenção. [...] “Mãe, você está bêbada?” 

Com uma rapidez mágica, Jane deu um tapa na menina [...] Sukie e Alexandra, cujos 

próprios filhos famintos uivavam lá fora no escuro, aproveitaram a deixa para ir 

embora (UPDIKE, 2010, p. 290)] 

 

Os filhos de Jane com fome, exigindo comida caseira, estabelecem o ponto de 

comparação com o restante das crianças nas outras famílias da cidade. Isso nos fornece uma 

informação que nos permite entender Jane como mãe descuidada, especialmente com a 

alimentação das crianças, acentuando a situação pelo paralelo feito com as outras mães. Além 

disso, Jane havia ingerido bebida alcoólica, estando com os filhos em casa, em uma quantidade 

perceptível pela criança. Esse momento pode ser apontado em uma falta de responsabilidade 

dela, aparentando estar bêbada perto da filha. Ao contrário de apenas negar a sugestão da 

criança, Jane parece confirmá-la em sua reação exagerada, batendo na menina. Para 

complementar a circunstância, a voz narrativa lembra dos filhos de Alexandra e Sukie 

afirmando-os igualmente famintos, sozinhos em suas casas. As três acabam com o tom 

acusatório pairando sobre suas atitudes. 

Jane, na parte final do romance, ainda acrescenta: “‘I’m unhappy […] it hit me what I 

hate about summer: the children will be home all day.’ [...] ‘Aren’t you wicked:’ Sukie asked. 

‘I rather enjoy mine, now that they’re old enough to talk adult talk’” (UPDIKE, 2012, p. 279) 

[“‘eu ando infeliz. […] percebi o que odeio no verão: as crianças vão passar o dia inteiro em 

casa.” [...] “Como você é malvada!”, comentou Sukie. “Eu gosto bastante dos meus filhos, 

agora que eles têm idade suficiente para conversar como adultos’” (UPDIKE, 2010, p. 292)]. 

Mesmo que Sukie aqui apareça como defensora de seus próprios filhos, nem “de todo o mal”, 

já que afirma gostar da companhia deles, é importante dar atenção ao fato de ela também acusar 

Jane. Wicked. Palavra traduzida como má, perversa, mas especialmente utilizada no caso de 

bruxa má, wicked witch. 

As ocasiões de negligência com os filhos são recordadas com frequência quando estão 

na casa de Darryl Van Horne. Em uma das noites na qual as três jogam tênis com o anfitrião, o 

narrador não pode deixar de fora o comentário acerca das crianças: “Now and then one of the 

witches would exclaim that she must do something about the children, either go home to make 

their suppers or at least phone the house to put the oldest daughter officially in charge. Tonight 

was already deranged: it was the night of trick-or-treat” (UPDIKE, 2012, p. 112-113, grifo do 

autor) [“De vez em quando, uma das bruxas exclamava que tinha de fazer alguma coisa em 

relação aos filhos, fosse ir para casa preparar o jantar ou pelo menos telefonar para casa para 
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dizer oficialmente à filha mais velha para assumir a situação” (UPDIKE, 2010, p. 121)]. Mais 

relevante do que elas deixarem os filhos em suas casas, é o fato de o narrador sentir a 

necessidade em trazer isso ao texto. Caso isso não fosse mencionado, possivelmente a leitora/o 

leitor não dedicaria qualquer pensamento desse momento do enredo a isso. No entanto, a 

menção do narrador nos lembra das crianças sozinhas, além de fazê-lo em um tom que sugere 

a negligência das bruxas: de vez em quando mencionaram que deveriam fazer algo a respeito 

dos filhos, mas nada faziam. 

Do mesmo modo, quando estão na companhia de Jenny Gabriel, na grande banheira da 

mansão Lenox, as três falam sobre as crianças. Não há indicação de quem, Alexandra ou Sukie, 

inicia a conversa, continuada no comentário de Jane: “‘Think of us. We have children.’ [...] 

‘Poor neglected little scruffy things,’ Jane Smart said in a mocking tone that indicated she was 

imitating another voice, a voice ‘out there’ raised in hostile gossip against them” (UPDIKE, 

2012, p. 206, grifo meu) [“‘Pense em nós. Nós temos filhos.’ […] ‘Pobrezinhos dos nossos 

filhos, abandonados e sujos’, disse Jane Smart em um tom zombeteiro que indicava que ela 

estava imitando outra voz, uma voz ‘lá fora’ erguida em fofocas hostis a seu respeito” 

(UPDIKE, 2010, p. 217)]. Nessa passagem há uma indicação clara de que Jane usa da ironia 

em um arremedo do que seriam as vozes que fofocam a respeito das três, acusando-as. Não 

obstante, ao observarmos as demais passagens nas quais comentários semelhantes foram feitos 

não encontramos a mesma sugestão irônica. Esse excerto, portanto, aponta para o fato de que 

nos outros esse elemento não está presente, apenas constituindo o julgamento e as acusações 

para com essas mulheres. Mesmo nessa passagem, a ironia apontada diminui sua importância, 

diante do escárnio de uma delas perante as crianças (de novo, suas falas são demasiadamente 

alternadas, sendo impossível distinguir quem as pronuncia): “All they want are those frozen 

dinners so they don’t have to come to the table and interrupt TV, and hero sandwiches. The 

onions they slop in! I think it’s what made me stop kissing the brats good night” (UPDIKE, 

2012, p. 207) [“Tudo que eles querem é comer aqueles congelados no jantar para não precisar 

sentar à mesa e interromper a TV, congelados e sanduíches. Quanta cebola eles põem nos 

sanduíches! Acho que foi isso que me fez parar de dar beijos de boa-noite nos pirralhos” 

(UPDIKE, 2010, p. 218)]. 

Tudo isso acontece principalmente na casa de Darryl, porque lá “in Van Horne’s realm 

they left their children behind and became children themselves” (UPDIKE, 2012, p. 229, grifo 

meu) [“no reino de Van Horne, elas abandonavam os filhos e se tornavam, elas próprias, 

crianças” (UPDIKE, 2010, p. 241)]. A forma na qual o enredo, na voz do narrador, coloca a 

informação, cria uma condição: para que elas possam se divertir, as crianças precisam sair de 
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cena. Escolher um, é ignorar o outro, sem meio termo. Sendo assim, institui-se a ideia de que 

toda as vezes que as mulheres escolhem fazer algo de sua escolha, com intenção de alguma 

diversão, elas deixam de lado seus filhos, fazendo jus às acusações dos moradores de Eastwick. 

Da mesma maneira, há alguma condição estabelecida entre maternidade e bruxaria. 

Mesmo que seus poderes tenham sido associados à maternidade e à dita feminilidade, em certo 

momento no enredo, os impulsos e atitudes relativas à maternidade parecem começar a se 

esvair: 

 

Alexandra in a moment of empathy became her own child wandering aisles whose 

purchasable wonders were at eye level and scented each with its own potent essence 

of ink or rubber or sugary dough. But such motherly moments came to her ever more 

rarely as she took possession of her own self, a demigoddess greater and sterner than 

any of the uses others might have for her (UPDIKE, 2012, p. 113, grifo meu). 

 

[Em um instante de empatia, Alexandra se transformou na própria filha, e perambulou 

por corredores cujas maravilhas à venda estavam todas expostas no mesmo nível de 

seus olhos, cada qual com seu cheiro potente e característico de tinta, borracha ou 

massa doce. Mas esses instantes maternais lhe ocorriam cada vez mais raramente à 

medida que ela ia adquirindo controle sobre si própria, uma semideusa maior e mais 

austera do que qualquer dos usos que os outros pudessem ter para ela (UPDIKE, 2010, 

p. 122)] 

 

Para escolher ser bruxa, além de ter que ter sido casada, elas, aparentemente, precisam 

desatender ao menos parte de sua maternidade. Há uma escolha instituída de novo, e o narrador, 

a focalização, apontam essa escolha pela bruxaria como abandono dos filhos. A focalização 

entre Alexandra e o narrador (parte da comunidade) cria a ambiguidade proveniente da pena 

sentida por aquelas constituídas “pobres” crianças negligenciadas e sacrificadas: “her 

[Alexandra’s] poor neglected children sacrificed so she could have her powers, her silly powers, 

and only Jane understanding, Jane and Sukie” (UPDIKE, 2012, p. 129, grifo meu) [“seus pobres 

filhos [de Alexandra] abandonados, sacrificados para ela poder ter seus poderes, seus bobos 

poderes, e somente Jane entendia, Jane e Sukie, Sukie” (UPDIKE, 2010, p. 138-139)]. Dessa 

maneira, o comentário soa como acusação externa e aceitação por parte da própria Alexandra 

diante do que seria sua falha como mãe, para poder exercer seus poderes. 

Os dedos apontados em riste para essas mulheres bruxas decorrem, por conseguinte, de 

suas escolhas, de seus modos de vida. O importante na estrutura narrativa nesse caso não é 

somente a presença de certos elementos (como as sutis repreensões em relação às atitudes para 

com os filhos), e sim, essencialmente, a maneira na qual são articulados no texto. Não só o que, 

mas como. Seu modo de estruturação acaba levando a leitora/o leitor a acusá-las tão 

rapidamente quanto a população de Eastwick, mesmo que às vezes exista uma tentativa (falha) 
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de justificar seus “defeitos” como mãe, esposa, mulher correta. Tal qual vaga a narração na 

mente de Alexandra, pensando quando estivera na mansão Lenox com seu ex-marido: “years 

ago, when, still trying to do the right wifely things, she had gone with Ozzie to a benefit concert 

held in its ballroom” (UPDIKE, 2012, p. 12, grifo meu) [“anos antes, quando, ainda tentando 

fazer as coisas que se esperava de uma esposa, acompanhara Ozzie a um concerto beneficente 

realizado no salão de baile” (UPDIKE, 2010, p. 16)]. Independentemente do que seriam as 

“coisas certas de esposa” (também me questiono, leitora), a passagem expressa: Alexandra 

desistiu de fazê-las, nos passos das “coisas certas de mãe”, ao que parece.  

Aliás, quando da perseguição intensa às bruxas a cultura também acusava a todas as 

mulheres, principalmente em seu papel no casamento.  “A língua feminina era especialmente 

culpável, considerada um instrumento de insubordinação. Porém, a principal vilã era a esposa 

desobediente, que, ao lado da “desbocada”, da “bruxa” e da “puta”, era o alvo favorito de 

dramaturgos, escritores populares e moralistas” (FEDERICI, 2017, p. 202). O comportamento 

de Alexandra, Jane e Sukie no romance evoca a mesma visão acusatória contida nesse contexto 

da caça às bruxas, julgando as mulheres em suas atitudes insubordinadas. Tanto os acusadores 

daquela época, como o tom narrativo de The Witches of Eastwick e de The Crucible traz a 

insubordinação feminina em aspectos negativos, pois que desrespeitam a ordem vigente, a 

ordem patriarcal. Enquanto isso, os maridos não podiam de forma alguma apresentarem 

qualquer sinal de subordinação às esposas, como determina o Malleus Maleficarum: “Pode ser 

chamado de homem livre aquele cuja esposa o governa, cuja esposa lhe impõe leis, lhe ordena 

e o proíbe de fazer o que deseja, de sorte a não poder negar qualquer coisa que ela lhe peça? Eu 

o chamaria não apenas de escravo, mas de o mais desprezível dos escravos” (KRAMER e 

SPRENGER, 2016, p. 126). 

A relevante articulação entre o que e como apresentada na narrativa, a qual me referia, 

talvez se torne mais explícita assim, ao trazer as observações dos componentes textuais em 

conjunção com uma proposta. Caso estivéssemos falando de homens a se divertirem, homens a 

assumirem seus poderes, homens a sair em encontros com mulheres ou outros homens, homens 

que deixam suas casas por escolha própria; seriam os filhos lembrados com tanta reincidência? 

Seriam todos os atos de sua vida, inclusive seus poderes, associados à paternidade? Precisariam 

eles escolher entre os poderes e a paternidade? Acredito que os filhos sequer seriam 

mencionados com frequência. Suas vidas seriam algo independentes de sua paternidade, bem 

como seus poderes. Não se estabeleceriam condições, escolher não implicaria abandonar o 

outro. Seriam eles julgados pela comunidade como elas o são? É, as nossas respostas a essas 

perguntas, ou a falta de resposta que provoca esse incômodo subindo no estômago sem conhecer 
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direito (ainda) a sua origem, sugerem-nos que, junto com os moradores de Eastwick, o texto 

provavelmente nos leva a compreender Alexandra, Sukie e Jane mais em suas falhas de mãe, 

esposa, mulher (o que quer que seja essa condição “inata” que parece não atingir a todas nós) 

do que em seu caráter primeiro de bruxas. Essas articulações entre o ser bruxa, mulher e mãe 

não são aleatórias e tampouco fortuitas. Pelo contrário, revelam o texto em sua misoginia. 

Há, com certeza, uma continuidade  

 

entre a caça às bruxas e a perseguição precedente dos hereges, que castigou formas 

específicas de subversão social com o pretexto de impor ortodoxia religiosa. De forma 

significativa, a caça às bruxas se desenvolveu primeiro nas zonas onde a perseguição 

aos hereges foi mais intensa. [...] Além disso, os hereges também foram queimados 

na fogueira como traidores da verdadeira religião, e foram acusados de crimes que 

logo entraram no decálogo da bruxaria [...] a revolução sexual foi um ingrediente 

essencial do movimento herético (FEDERICI, 2017, p. 321). 

 

Por mais que muitos livros de história não o narrem, as mulheres participaram e 

tomaram a frente de muitos movimentos heréticos e, por isso, tornam-se uma resistência 

perigosa à Igreja e ao Estado. E por isso 

 

[a] bruxa era também a mulher rebelde que respondia, discutia, insultava e não 

chorava sob tortura. Aqui, a expressão “rebelde” não se refere necessariamente a 

nenhuma atividade subversiva específica em que possa estar envolvida uma mulher. 

Pelo contrário, descreve a personalidade feminina que se havia desenvolvido, 

especialmente entre o campesinato, no contexto da luta contra o poder feudal, quando 

as mulheres atuaram à frente dos movimentos heréticos, muitas vezes organizadas em 

associações femininas, apresentando um desafio crescente à autoridade masculina e à 

Igreja (FEDERICI, 2017, p. 332-333). 

 

Já no século XVI, iniciaram-se as revoltas contra o cerceamento de terras comunais. 

Muitas vezes eram as mulheres quem começavam e organizavam essas ações. Após muitos dos 

homens serem encarcerados e massacrados, as mulheres perseveraram no propósito, persistindo 

na resistência mesmo que subterrânea (FEDERICI, 2017, p. 315-316). A resistência das 

mulheres continuou diante da implementação violenta do sistema capitalista. Ao considerarmos  

 

o contexto histórico no qual se produziu a caça às bruxas, o gênero e a classe das 

acusadas, bem como os efeitos da perseguição, podemos concluir que a caça às bruxas 

[...] foi um ataque à resistência que as mulheres apresentaram contra a difusão das 

relações capitalistas e contra o poder que obtiveram em virtude de sua sexualidade, de 

seu controle sobre a reprodução e de sua capacidade de cura (FEDERICI, 2017, p. 

305). 

 

E “[t]oda expressão de poder por parte de mulheres desembocava em punição” 

(ZORDAN, 2005, p. 332). Observando, assim, o tipo de resistência oferecido à instauração dos 
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sistemas patriarcais por parte das mulheres, não surpreende a omissão histórica da sua 

participação nos movimentos heréticos. E com eles a falta de atenção destinada ao massacre 

das mulheres na caça às bruxas. Talvez seja por isso que, desde quando, na década de 1920, 

Virginia Woolf investigou as estantes de livros, pouco se sabe sobre as mulheres antes do século 

XVIII (WOOLF, 2018, loc 663), em comparação com o que se sabe sobre os homens. Prova da 

participação das mulheres nessas revoltas foi a força com a qual o Estado combateu as mulheres 

e a estratégia articulada para controlá-las. Tanto que 

 

[f]oi somente com o advento do movimento feminista que o fenômeno da caça às 

bruxas emergiu da clandestinidade a que foi confinado, graças à identificação das 

feministas com as bruxas [...] As feministas reconheceram rapidamente que centenas 

de milhares de mulheres não poderiam ter sido massacradas e submetidas às torturas 

mais cruéis se não tivessem proposto um desafio à estrutura de poder. Também se 

deram conta de que essa guerra contra as mulheres, que se manteve durante um 

período de pelo menos dois séculos, constituiu um ponto decisivo na história das 

mulheres [...] “o pecado original” no processo de degradação social que as mulheres 

sofreram com a chegada do capitalismo (FEDERICI, 2017, p. 291-292). 

 

Diante da proximidade e das semelhanças entre as duas, é importante ressaltar a 

diferença essencial entre a heresia e a bruxaria: a última era, por princípio, um crime feminino. 

Nesse sentido, “as acusações de perversão sexual e infanticídio contra as bruxas tinham um 

papel central e estavam acompanhadas pela virtual demonização das práticas contraceptivas” 

(FEDERICI, 2017, p. 323-324). Logo, não me parece inofensiva a presença dos filhos de 

Alexandra, Sukie e Jane em The Witches of Eastwick. Associados a uma ideia de negligência 

por parte delas. 

Por muito tempo alguns dos principais crimes pelos quais eram acusadas, indicavam a 

participação das bruxas em mortes de crianças, relacionando-as a abortos espontâneos ou 

mortes de crianças que adoeciam com facilidade à época da caça. Kramer e Sprenger (2016, p. 

129) ressaltam, por meio da leitura da Bula Papal, os sete métodos pelos quais as bruxas 

contaminam a concepção. Entre eles estão: provocar o aborto e oferecer crianças aos Demônios 

em sacrifício.  

As bruxas de Eastwick e de Salem se tornam, em ambas as narrativas, humanas inaptas 

a serem mães. Como se isso as caracterizasse em sua identidade bruxa. Em uma herança do 

pano de fundo do contexto da caça às bruxas, tendo em vista que essa foi também e de forma 

significativa “uma tentativa de criminalizar o controle da natalidade e de colocar o corpo 

feminino – o útero – a serviço do aumento da população e da acumulação da força de trabalho” 

(FEDERICI, 2017, p. 326). Como consequência da implementação da economia capitalista, 

visando a exploração do trabalho assalariado do homem, precisava-se não apenas do trabalho 
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não assalariado (tampouco reconhecido) da mulher em casa, como também da sua capacidade 

reprodutiva a fim de gerar mais filhos para a mão de obra do mercado. Assim, era impossível 

mantê-las nessa escravidão, caso elas tivessem a acesso aos métodos contraceptivos. 

A associação foi tão bem sucedida, aliando o papel da mulher como mãe, esposa e dona 

de casa, que alguma parte dessas funções se tornou, com o passar do tempo, atividade inata 

feminina. Condição que se pode observar na ideia de “instinto materno”, por exemplo. Sendo 

que, na realidade, “pode bem ser um desejo culturalmente construído” (BUTLER, 2018, p. 

160). O sistema de sexualidade, naquele novo contrato sexual necessário para o estabelecimento 

do proletariado, foi certeiro e incisivo, exigindo, e conseguindo, que o corpo feminino “assuma 

a maternidade como essência do seu eu e lei de seu desejo” (BUTLER, 2018, p. 163). Dessa 

forma, mulheres irrequietas com essa sua função “inata” são julgadas e execradas. “Feita para 

sofrer e gostando disso, a mulher não pode encontrar melhor ocasião de exercer seus dons do 

que na maternidade. [...] Para que uma mulher cumpra sua vocação, é preciso que seja mãe” 

(BADINTER, 1985, p. 249). Mas a caça às bruxas, em sua punição ao controle dos corpos e da 

sexualidade, foi uma empreitada próspera, a ponto de fazer esquecer que “[o] amor materno 

não é inerente às mulheres. ‘É adicional’” (BADINTER, 1985, p. 367). 

De acordo com o que nos informa Silvia Federici (2017, p. 176), foram então “adotadas 

novas formas de vigilância para assegurar que as mulheres não interrompessem a gravidez”. 

No século XVII “foi criado um sistema de espionagem com a finalidade de vigiar as mães 

solteiras e privá-las de qualquer apoio”: 

 

Uma das consequências de tudo isso foi que as mulheres começaram a ser processadas 

em grande escala e, nos séculos XVI e XVII, mais mulheres foram executadas por 

infanticídio do que por qualquer outro crime, exceto bruxaria, uma acusação que 

também estava centrada no assassinato de crianças e em outros violações das 

normativos reprodutivas. Significativamente, tanto no caso do infanticídio quanto no 

de bruxaria, aboliram-se os estatutos que anteriormente limitavam a atribuição de 

responsabilidade legal às mulheres. Assim, as mulheres ingressaram nas cortes da 

Europa pela primeira vez em nome próprio, como legalmente adultas, sob a acusação 

de serem bruxas e assassinas de crianças. Além disso, a suspeita que recaiu sobre as 

parteiras nesse período – e que levou à entrada de médicos homens na sala de partos 

– provinha mais do medo que as autoridades tinham do infanticídio do que de qualquer 

outra preocupação pela suposta incompetência médica das parteiras (FEDERICI, 

2017, p. 176). 

 

Na utilização de estratégias dissimuladas, a narrativa de John Updike mantém as bruxas 

(e as demais mulheres) na mesma servidão aos homens, à Igreja e ao Estado. Elas não podem 

ser identificadas sem os filhos e, sendo bruxas, são execradas e mal vistas pois são mães 

condenáveis. A voz convocada no romance soa como reatualização “moderna” das mesmas 
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motivações dos inquisidores e do contexto que acusou sem ressalvas a um número inconcebível 

de mulheres. A diferença é que, agora, na contemporaneidade, as concepções misóginas se são 

algo veladas. 

Retomo o que primeiro escrevi lá atrás sobre a menstruação como “excremento”. Após 

esse caminho percorrido nos últimos parágrafos, desmancho essa minha primeira menção, 

desde que a menstruação tem relação íntima com o papel reprodutivo no qual as mulheres são, 

até hoje, arbitrariamente colocadas. A menstruação não pode ser reduzida como descarte 

oriundo do resultado de uma ovulação não fecundada. Essa perspectiva quase única, levada 

como biológica e natural, na realidade revela a construção do papel da mulher como escrava 

reprodutiva. A menstruação pode ser também isso, mas de modo algum apenas isso. Sob esse 

olhar, a menstruação é reduzida a uma produção mal sucedida, uma fábrica que não produziu o 

bebê. Semântica demasiadamente evocada por um sistema de produção? Não é aleatória e 

tampouco criação minha. Não é à toa que existem expressões tais quais “sistema (re)produtor 

da mulher”, “idade (re)produtiva da mulher”. Tudo resultado do discurso fisiológico por meio 

do qual a mulher, por pressuposto, deve gestar, produzir, como em uma fábrica. O que, ao fim 

e ao cabo, não faz qualquer sentido na contemporaneidade, uma vez que a maioria das mulheres 

não passa a maior parte de sua vida gestando, mas o faz menstruando. Esse discurso dissimulado 

apoiado na biologia, fisiologia, ciência, é oriundo também do mesmo contexto no qual se 

articulou a caça às bruxas. 

Têm origem naquela mesma crise demográfica antes do século XVII, “a intensificação 

da perseguição às ‘bruxas’ e os novos métodos disciplinares que o Estado adotou nesse período, 

com a finalidade de regular a procriação e quebrar o controle das mulheres sobre a reprodução” 

(FEDERICI, 2017, p. 170-171). O processo de acumulação primitiva “demandou a 

transformação do corpo em uma máquina de trabalho e a sujeição das mulheres para a 

reprodução da força de trabalho. [...] exigiu a destruição do poder das mulheres, que, tanto na 

Europa como na América, foi alcançada por meio do extermínio das “bruxas”” (FEDERICI, 

2017, p. 119). 

 

O resultado destas políticas, que duraram duzentos anos (as mulheres continuavam 

sendo executadas na Europa por infanticídio no final do século XVIII), foi a 

escravização das mulheres à procriação. Enquanto na Idade Média elas podiam usar 

métodos contraceptivos e haviam exercido um controle indiscutível sobre o parto, a 

partir de agora seus úteros se transformaram em território político, controlados pelos 

homens e pelo Estado: a procriação foi colocada diretamente a serviço da acumulação 

capitalista (FEDERICI, 2017, p. 178). 
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Não é muito difícil perceber essa perspectiva em confluência com aquela a impugnar os 

excrementos advindos do corpo “impuro”. O corpo da mulher torna-se especialmente obsceno 

e contaminado. Quando menstrua, é considerado inútil, improdutivo. São esses preceitos 

contidos nessa compreensão, construída pelas mesmas mentes que articularam a caça às bruxas. 

Por isso nossa compreensão de ser mulher precisa perpassar essa história da humanidade, 

reiteradamente apagada de forma consciente. Proponho que o corpo da mulher (não apenas os 

úteros, nem tampouco apenas as mulheres com útero) seja sim território político, porque política 

se faz com o corpo. A ideia de dissociar o corpo em seus desejos e prazeres como se esses 

fossem fúteis, ilegítimos, é também fruto da compreensão do corpo pecador, e precisa ser 

desmantelada. Corpo e mente são componentes dos seres humanos, seus desejos são legítimos, 

inclusive e especialmente aqueles que proporcionam prazer – os que tanto pudor e perigo 

representaram para o processo de acumulação primitiva, pois expressavam a utilização “inútil” 

do tempo.  

Os corpos das mulheres (de todos os tipos e todos os gêneros) são e devem ser políticos, 

mas como sujeitos, e não objeto do mundo patriarcal. Para isso, precisamos, como mulheres, 

retomar nossos corpos do controle da hierarquia misógina, pois até o momento ele serviu não 

como sujeito político, mas como território para a expressão da supremacia masculina. Por isso, 

convido a iniciarmos pensando a menstruação não como excremento, resto, impureza 

dispensada pelo corpo. Proponho pensarmos a menstruação (e não somente o bebê) como 

produto. Na perspectiva de uma criança como produto (como se considera hoje, ainda que não 

de maneira franca), o corpo é uma máquina a serviço da sociedade, e a menstruação apenas 

dejeto. Se, no entanto, considerarmos a menstruação produto, o corpo com útero funciona 

apenas para si, com seus objetivos próprios voltados a si mesmo, ao seu próprio ciclo (bem 

como vinculado aos ciclos das natureza), voltado inclusive ao seu próprio prazer. Àqueles que 

chamarem minha proposição de egoísta: sim, as mulheres (com e sem útero, com e sem vulva) 

precisam (merecem, devem) um pouco de egoísmo. Um “egoísmo” legítimo após um tempo 

(longo) de sujeição. Finalmente. 

No trecho seguinte, é possível observar a narração com a focalização sobre Sukie, como 

se o narrador observasse sobre seus ombros. Todavia, a focalização estando nela, o clímax do 

homem parece mais importante. Temos a perspectiva dela acerca do prazer dele, e pouquíssimo 

a respeito de seu próprio prazer. Enquanto isso, o desejo dela surge como “um demônio 

insatisfeito”. Cria-se uma ideia associativa entre desejo e a temática demoníaca, uma mulher 

assumindo seu desejo parece ter ligação com o demônio. Isso é especialmente relevante quando 

colocado em uma narrativa sobre bruxas, considerando a longa tradição relacionando o corpo 
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e o desejo femininos ao pecado e às “artes demoníacas”. Esse desejo parece ilícito, pecaminoso, 

obscuro: “His climax, though he was slow to come in that delicious way of older men, left her 

own demon unsatisfied” (UPDIKE, 2012, p. 155, grifo meu) [“O orgasmo dele, embora ele 

tenha demorado a gozar daquele jeito delicioso que têm os homens mais velhos, deixou 

insatisfeito o demônio dentro dela” (UPDIKE, 2010, p. 164)]. Ora, afinal de contas, “uma das 

armas que os religiosos usaram foi insinuar que as mulheres independentes demais, que não 

obedeciam a seus maridos, eram criaturas do demônio” (FEDERICI, 2017, p. 222).  

Sukie não só não tem mais marido a quem responder, como se mostra algo independente 

ao exercer a sua sexualidade (essa independência, como sigo reiterando, é falsa, pois acaba se 

constituindo em sua dependência da sexualidade dos parceiros, e nada tem a ver com a 

sexualidade específica da mulher). Por fim, ela exerce a sexualidade fora dos limites do 

casamento instituído na família, inclusive ferindo a sua constituição. Sukie está, por 

conseguinte, assumindo sua relação com o diabo. E, àqueles que acreditavam nas palavras de 

Kramer e Sprenger (2016, p. 80), “esta é a verdade católica: para realizar perversidades [...] as 

bruxas e o Diabo trabalham em conjunto e, dentro do que nos é dado conhecer, nada é feito por 

um sem o auxílio do outro”. 

Além de suportar as flutuações das masculinas, as mulheres de Updike precisam 

suportar a dor, inclusive nas relações sexuais com os parceiros. E nada no texto aponta a relação 

dessa dor com alguma prática sexual prazerosa. Pelo contrário, ela surge apenas como uma 

consequência inevitável. Algo comum, ainda que desagradável. É o que se observa em uma 

passagem na qual Jane está sozinha em casa, falando ao telefone com Sukie, ansiosa porque 

visitará Darryl Van Horne na casa dele: “She would rush back from the old Lenox place aching 

and steamy-clean” (UPDIKE, 2012, p. 178, grifo meu) [“Ela voltaria correndo da velha mansão 

Lenox toda dolorida e purificada pelo vapor” (UPDIKE, 2010, p. 189)]. 

O problema mais grave está no campo semântico e lexical, ao construir a dor como 

natural na vida da mulher, quase como uma necessidade, tal qual fosse ela imprescindível para 

o crescimento delas. Naturaliza e até romantiza o sofrimento, criando uma condição na qual as 

mulheres precisam estar acostumadas a ele: “Jane still ached, at both ends of her perineum, 

from their last time together. But most of the good things that come to a woman come through 

pain and she had been flattered that he would want her without an audience” (UPDIKE, 2012, 

p. 175, grifo meu) [“Jane ainda estava dolorida, de ambos os lados do períneo, por causa do 

ultimo encontro. Mas a maioria das coisas boas que acontecem a uma mulher vem pela dor, e 

ela ficara lisonjeada com o fato de ele a ter desejado sem plateia” (UPDIKE, 2010, p. 185)]. O 

que se complementa em um comentário proferido por Darryl: “Women take pain in their stride 
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pretty much [...] Me, I can’t stand it” (UPDIKE, 2012, p. 91) [“As mulheres suportam bem a 

dor [...] Eu não consigo suportar” (UPDIKE, 2010, p. 98)]. 

A própria ideia de que as mulheres suportam mais dor está no cerne das investigações 

de bruxaria. Ao longo do Malleus Maleficarum, os autores inserem exemplos de bruxas a serem 

investigadas, dentre as quais, mesmo declaradas culpadas por testemunhas (palavras deles, não 

minhas), não confessam a “verdade” (aspas irônicas minhas, não deles), “nem sob tortura, nem 

à própria morte” (KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 227). Na quarta e última parte do horrendo 

livro, os autores descrevem os métodos para o processo de interrogatório às acusadas como 

bruxas: 

 

E deve começar da seguinte forma: enquanto os oficiais se preparam para o 

interrogatório, que a acusada seja despida; [...] que primeiro seja levada a uma das 

células penais e que seja lá despida por mulher honesta de boa reputação. Eis o motivo: 

cumpre vasculhar-lhe as roupas em busca de instrumentos de bruxaria a elas 

costurados; pois muitas vezes portam tais instrumentos, por instrução dos Demônios. 

[...] E depois de os instrumentos terem sido retirados, o juiz deverá usar de sua 

capacidade de persuasão e da de outros homens honestos e zelosos da fé para induzi-

la a contar a verdade voluntariamente; caso contrário, que ordene aos oficiais que a 

amarrem com cordas e a coloquem em algum aparelho de tortura; então, que o 

obedeçam de imediato mas sem que demonstrem satisfação, antes mostrando-se 

aparentemente perturbados pela tarefa. Em seguida, que ela seja tirada dali por 

solicitação de algum dos presentes, e levada a um canto, para que seja persuadida 

novamente; ao persuadi-la, convém dizer-lhe que poderá escapar da pena de morte 

(KRAMER e SPRENGER, 2016, p. 444, grifo meu). 

 

“Convém dizer-lhe”, ainda que seja mentira. O princípio era enganá-las para 

comprovarem os pontos levantados por eles, inquisidores. Horrores perpassam minha 

imaginação ao ler a brecha fornecida para os meios que esses homens “honestos” poderiam 

utilizavam para persuadi-las e induzi-las a contar a pretensa verdade. Acredito não ser 

necessário trazer aqui provas de como “homens honestos” foram responsáveis por inúmeras 

atitudes no mínimo questionáveis ao longo da história humana. Chamo atenção apenas ao fato 

de que, se, em termos oficiais se permitia a tortura, imagino que pouca coisa pudesse servir 

como limite ao tratar das acusadas. Afinal, mulheres sequer eram consideradas indivíduos. Não 

da mesma forma que os homens. A presença do trecho sobre a satisfação encontrada ao realizar 

a tortura é peculiar e terrível. A simples menção dele indica o provável júbilo por parte dos 

inquisidores ao torturarem as mulheres. A indicação para ao menos “aparentarem” perturbação 

na tarefa insinua a orientação do fingimento: eles se regozijarão com a tortura, mas devem 

demonstrar o contrário. Kramer e Sprenger (2016, p. 445, grifo meu) ainda continuam: 
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No entanto, se nem as ameaças nem as promessas a levam a confessar a verdade, então 

os oficiais devem prosseguir com a sentença, e a bruxa deverá ser examinada, não de 

alguma forma nova ou estranha, mas da maneira habitual, com pouca ou muita 

violência [...]. E enquanto estiver sendo interrogada a respeito de cada um dos pontos, 

que seja submetida à tortura com a devida frequência, começando-se com os meios 

mais brandos [...]. E enquanto isso é feito, que o tabelião tudo anote: de que modo é 

torturada, quais as perguntas feitas e quais as respostas obtidas. 

E notar que, se confessar sob tortura, deverá ser então levada para outro local e 

interrogada novamente, para que não confesse tão somente sob a pressão da tortura. 

Se após a devida sessão de tortura a acusada se recusar a confessar a verdade, caberá 

ao juiz colocar diante dela outros aparelhos de tortura e dizer-lhe que terá de suportá-

los se não confessar. Se, então, não for induzida pelo terror a confessar, a tortura 

deverá prosseguir no segundo ou no terceiro dia. 

 

Qualquer bruxa é, então, culpada, a não ser que se prove o contrário. E não havia 

maneiras de se provar o contrário. Quem não confessaria sob tamanha tortura? O que se espera 

desses interrogatórios não é descobrir a verdade, mas obter a confissão a qualquer custo, criando 

uma culpabilidade a partir da violência. O objetivo nunca fui descobrir os culpados, e sim tornar 

as mulheres culpadas de qualquer coisa que lhes parecesse conveniente. A palavra-chave 

comum entre o Malleus e o texto de Updike aparece nesse excerto: suportar. As mulheres 

deveriam suportar a dor. Suportar a tortura. Esperava-se, todavia, que ela cedesse: 

 

a menos que Deus, através de um santo anjo, obrigue o Demônio a não auxiliar a 

bruxa, ela se mostrará tão insensível às dores da tortura que logo será dilacerada 

membro a membro sem confessar a menor parcela da verdade. 

Mas a tortura não poder ser negligenciada por esse motivo, pois nem todas elas têm 

esse poder, e também o Diabo, às vezes por conta própria permitirá que confessem os 

crimes sem ser compelido por qualquer santo anjo (KRAMER e SPRENGER, 2016, 

p. 441). 

 

Não restam muitas alternativas para as mulheres. Passam pelas torturas de qualquer 

forma. Caso optassem por não ceder, mantendo-se em sua inocência, sem aceitar a acusação de 

bruxa que as tornava criminosas (afinal, que direito tinha a igreja de condenar qualquer 

prática?), mantinham-se também na dor. Caso cedessem admitindo uma culpa injustificável, já 

haviam também passado por algum tipo de tortura. Como bem discorre Silvia Federici (2017, 

p. 333-334, grifo meu): 

 

[O] sadismo sexual demonstrado durante as torturas às quais eram submetidas as 

acusadas revela uma misoginia sem paralelo na história e não pode ser justificado a 

partir de nenhum crime específico. De acordo com o procedimento padrão, as 

acusadas eram despidas e depiladas completamente [...]; depois eram furadas com 

longas agulhas por todo o corpo, inclusive na vagina, em busca do sinal com o qual o 

diabo supostamente marcava suas criaturas (tal como os patrões na Inglaterra faziam 

com os escravos fugitivos). Muitas vezes, elas eram estupradas; investigava-se se 

eram ou não virgens – um sinal da sua inocência; e se não confessavam, eram 

submetidas a ordálias ainda mais atrozes: seus membros eram arrancados, sentavam-

nas em cadeiras de ferro embaixo das quais se acendia fogo; seus ossos eram 
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esmagados. E, quando eram enforcadas ou queimadas, tomava-se cuidado para que a 

lição a ser extraída de sua pena não fosse ignorada. A execução era um importante 

evento público que todos os membros da comunidade deviam presenciar, inclusive os 

filhos das bruxas, e especialmente as filhas, que, em alguns casos, eram açoitadas em 

frente à fogueira na qual podiam ver a mãe ardendo viva. 

 

Essa banalização da dor, na concepção grave de que a mulher a precisa suportar, torna-

se mais acentuada ao ser expressa até mesmo pelas personagens bruxas. Uma Jane desgostosa 

e fria demonstra seu descaso com isso, enquanto as três comentam o assassinato de Felicia 

Gabriel por Clyde. Nas palavras dela: “People stew in their own juice” (UPDIKE, 2012, p. 178) 

[“As pessoas têm o que merecem” (UPDIKE, 2010, p. 188)], como se Felicia houvesse recebido 

o que merecia. Ela o fala diante da preocupação de Sukie, por estarem as duas, ela e Jane, 

fazendo um feitiço para que coisas aleatórias saíssem da boca de Felicia. 

 

“She was full of hate, darling. It was the hate coming out of her mouth that did her in, 

not a few harmless feathers and pins. She had lost touch with her womanhood. She 

needed pain to remind her she was a woman. She needed to get down on her knees 

and drink some horrible man’s nice cold come. She needed to be beaten, Clyde was 

right about that, he just went at it too hard.” 

“Please, Jane. You frighten me when you talk like that, the things you say.” 

“Why not say them? Really, Sukie, you sound infantile.” Sukie was a weak sister, 

Jane thought (UPDIKE, 2012, p. 176-177, grifo meu). 

[“Querida, ela era uma mulher cheia de ódio. Foi o ódio saído da sua boca que causou 

seu fim, não um punhado de penas e tachinhas inofensivas. Ela havia perdido o 

contato com a própria feminilidade. Precisava de dor para fazê-la lembrar que era 

mulher. Precisava ficar de joelhos e beber o delicioso gozo frio de algum homem 

horrível. Ela precisava apanhar, nisso Clyde estava certo, só que ele exagerou na 

dose.” 

“Jane, por favor. Você me dá medo quando fala assim, quando diz essas coisas.” 

“Por que não dizer essas coisas? Sério, Sukie, você parece criança.” Sukie era uma 

irmã fraca, pensou Jane (UPDIKE, 2010, p. 187-188)] 

 

A feminilidade, a condição de ser mulher, womanhood, é diretamente ligada à 

necessidade de sentir dor. Ao colocar essas palavras na boca de uma mulher, protagonista, 

bruxa, que concepção de feminino se cria? Há uma ideia na qual a mulher precisa sentir dor e, 

essencialmente, dor e submissão provocadas por um parceiro sexual homem! Não qualquer 

homem, mas um homem horrível. Aqui temos uma mulher bruxa punindo outra mulher por 

meio da violência e sujeição a um homem. De novo, não há nada que indique qualquer opção 

por prazer da parte daquela que sofre subjugação. Trata-se apenas de lembrar da “feminilidade”. 

Que feminilidade é essa constituída a partir da dor, da submissão, e da relação exclusiva com o 

masculino? As condição de ser mulher, assim, define-se exclusivamente em contato com o 

homem, A mulher se torna, uma vez mais, o outro. Aquele outro marginal. 
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Não deve passar despercebido também o fato desses comentários se originarem das 

palavras de Jane. Ela quem expressa em alguns momentos não ter tanto retorno prazeroso nas 

relações sexuais. De acordo com ela, aceitou quem é, como: 

 

“A fair cellist, a dreadful mother, and a boring lay.” 

Both the other women protested this last, gallantly, but Jane was firm: “I give good 

enough head, but when the man is on top and in me something resentful takes over.” 

“Just try imagining it’s your own hand,” Sukie suggested. “That’s what I do 

sometimes.” 

“Or think of it that you’re fucking him”, Alexandra said. “That he’s just something 

you’re toying with.” 

“It’s too late for all that. I like what I am by now. If I were happier I’d be less effective” 

(UPDIKE, 2012, p. 263, grifo do autor). 

 

[“Uma violoncelista razoável, uma mãe horrorosa, e uma transa chata.” 

Galantes, as duas outras protestaram em relação ao terceiro item, mas Jane foi firme: 

“Eu sei chupar bastante bem, mas quando o homem está em cima de mim, me 

penetrando, uma espécie de ressentimento me domina.” 

“Só tente imaginar que é sua própria mão”, sugeriu Sukie. “É isso que eu faço às 

vezes.” 

“Ou pense que é você quem está comendo ele”, disse Alexandra. “Que ele não passa 

de um brinquedo seu.” 

“É tarde demais para isso tudo. Agora eu já gosto do que sou. Se eu fosse mais feliz, 

seria menos eficaz” (UPDIKE, 2010, p. 275)] 

 

O foco do ato sexual por parte de Jane é ainda o prazer do parceiro. Há, é claro, um 

prazer contido em dar prazer, mas nada disso aparece aqui dessa forma. As ações dela, quando 

se refere a ser uma “transa monótona”, dizem respeito à satisfação do outro, e não de si própria, 

pelo que se observa em “I give good enough head”. Talvez exista um arremedo de tentativa 

para criticar a submissão feminina nessa passagem, com o ressentimento de Jane diante do 

homem penetrando-a por cima, como se estivesse lidando com um jogo de poder. Não obstante, 

consiste em uma simplificação deveras empobrecida do tema. Como se os problemas culturais 

de opressão masculina ao subalternar as mulheres pudessem ser reduzidos assim, no ato sexual. 

E, além disso, como se o ato sexual pudesse ser assim simplificado. Apaga-se a complexidade 

do desejo e do ato sexual consentido, momento no qual as relações de hierarquia e poder podem 

se alternar e lidar com a subjetividade de formas bastante diferentes daquelas dos outros 

aspectos da vida cotidiana. Minimiza-se a complexidade da arbitrariedade do patriarcado. Aliás, 

essa associação parece evocar uma concepção patriarcal, perspectiva na qual a sujeição do 

corpo feminino no ato sexual tem elo direto com a tomada de poder – vide-se a narrativa 

histórica onde, em diferentes locais, tempos e culturas, a mulheres sofrem violência sexual por 

parte dos homens a tomarem a dominação de novos povos. Esse é o corpo tornado território 

político sujeito (sujeito a alguém), não indivíduo, sujeito por que à mercê das ações daquele 

sujeito (homem) que age, portanto: objeto. 
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No excerto prévio Jane não é a única a expressar alguma ressalva na atividade sexual 

com um parceiro homem. Sukie aconselha usar sua tática: imaginar que sua própria mão a esta 

tocando. Em princípio, essa menção poderia trazer a ideia da masturbação feminina. Assunto 

tabu. Os homens são, na nossa cultura, seres com necessidade de exercer a sexualidade e, à 

vista disso, se masturbam, enquanto as mulheres são excluídas dessa lógica, esquecendo-se que 

elas também precisam manifestar seu prazer, inclusive consigo mesmas. Talvez não 

esquecendo, talvez oprimindo, em um contexto onde a sexualidade feminina pode surgir como 

poder desafiador da norma. Esse assunto no texto poderia querer evocar algo da mulher 

tomando seu prazer para si. Todavia, logo na sua construção narrativa ele se destrói. Aqui, o 

tocar a si mesma é usado para fugir da situação que não lhes é prazerosa. A imaginação 

empreendida para pensar em seu próprio toque serve quase como suspensão daquele momento 

sexual no qual ambas demonstram algum desprazer, algum ressentimento. Assim, a sugestão 

de Sukie não instiga a libertação sexual. Ao contrário, indica de novo algo de submissão, 

fingimento para atender ao prazer do outro, e não ao seu. Tendo que, novamente, suportar (nos 

mesmos modos da dor?) o momento. Ela precisa pensar em outra coisa que não o parceiro, para 

conseguir sentir algum prazer. Porém, por que deveria uma mulher suportar, aturar, algo que 

não lhe é agradável? Tira-se o direito dela de interromper a relação, de proferir o não. Estrutura-

se a concepção pela qual a mulher precisa satisfazer o parceiro, sem priorizar seu próprio prazer. 

(Como na cultura pornô (?), importa mais a performance). Perigosa noção: leva à concepção de 

fingimento, internalizada em tantas mulheres; fingir o seu prazer, apenas pelo prazer do outro. 

A sugestão de Sukie torna-se crucial ao percebermos o interesse dela e de Alexandra 

por outras mulheres. Há uma menção rápida na primeira parte do romance, que não deixa claro 

porém o significado dessa preferência por mulheres e não por homens. Alexandra questiona 

Sukie sobre o conteúdo da primeira conversa dela com Darryl Van Horne, na qual ela diz ter 

falado sobre as três: 

 

“[…] what sort of things did you choose to tell him?” […] “Oh,” Sukie answered […] 

“How cozy we are. How much we’ve discovered we prefer women to men, and so 

on.” 

“Did that offend him?” 

“No, he said he preferred women to men too. They were much the superior 

mechanism.” 

“He said ‘mechanism.’” 

“Some word like that” (UPDIKE, 2012, p. 73, grifo meu). 

 

[“[…] que tipo de coisa você optou por contar para ele?” [...] “Ah,” respondeu Sukie 

[...] “Como nós éramos próximas. Como tínhamos descoberto que preferimos 

mulheres a homens, e assim por diante.” 

“Ele ficou ofendido?” 
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“Não, ele disse que também preferia mulheres a homens. Que eram de longe o 

mecanismo superior.” 

“Ele disse ‘mecanismo’.” 

“Alguma palavra desse tipo” (UPDIKE, 2010, p. 80)] 

 

Essa primeira sugestão fugaz se dissipa pela presença de Darryl na fala. Ele também 

prefere mulheres. Tudo isso pode soar como comentário geral. Os três preferem mulheres nas 

companhias, nas conversas, na convivência, isso não significaria necessariamente que preferem 

mulheres por atração sexual e romântica (as duas comumente confundidas como a mesma, ainda 

que uma não dependa da outra). Não obstante, em outro momento essa alusão é mais pontual. 

Sukie conversa com Alexandra sobre Jenny, filha de Clyde e Felicia, nova moradora da cidade 

em consequência da morte dos pais: 

 

“Oh, Lexa, you really should see Jennifer Gabriel, she’s delicious. She makes me look 

like a tired old hag […].” “Delicious,” Alexandra echoed, driftingly. Alexandra used 

to love her, Sukie new. That first night at Darryl’s, dancing to Joplin, they had clung 

together and wept at the curse of heterosexuality that held them apart as if each were 

a rose in a plastic tube (UPDIKE, 2012, p. 183, grifo meu). 

 

[“Ah, Lexa, você deveria realmente ver Jennifer Gabriel, ela é deliciosa. Ao lado dela, 

eu pareço uma megera cansada. [...]” [...] “Deliciosa”, repetiu Alexandra, distraída. 

Sukie sabia que Alexandra a havia amado. Naquela primeira noite na casa de Darryl, 

dançando ao som de Joplin, as duas haviam se abraçado e chorado por causa da 

maldição da heterossexualidade que as mantinha separadas, como se cada qual fosse 

uma rosa dentro de tubo de plástico (UPDIKE, 2010, p. 194)] 

 

Mesmo em uma conversa entre mulheres, a lógica para elogiar uma mulher é depreciar 

a outra, infelizmente. Lógica patriarcal. Alexandra amava Sukie, como bem Sukie sabia. Sukie 

se torna a única pessoa por quem se comenta um sentimento semelhante por parte de Alexandra. 

Das pessoas, ou dos homens com os quais ela se relaciona, nada se comenta a esse respeito. Por 

que então não há nenhuma iniciativa para demonstrar esse afeto? Viver esse sentimento? A 

narrativa menciona a maldição da heterossexualidade, mas se mantém nela! Longe de criticá-

la e problematizá-la, ela apenas a reitera. O texto, portanto, proíbe as duas mulheres de estarem 

juntas. Mais perversa que a sociedade, a estrutura narrativa não expressa só preconceito, ela faz 

com que essas duas mulheres desistam de seus próprios desejos em razão das normas culturais 

tradicionais. 

Até mesmo esse desejo íntimo delas se torna dependente de sua relação com outro 

homem. Assim como o restante das coisas na vida delas tudo parece se originar a partir deles. 

Os únicos momentos nas quais vemos elas expressando algo desse interesse, também na 

companhia de Jane, é quando estão na casa de Darryl: 
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As Jane was doing to Alexandra Alexandra did to Sukie, caressed her. Sukie’s body 

in her hands seemed silk, seemed heavy slick fruit, Alexandra so dissolved in 

melancholy triumphant affectionate feelings there was no telling the difference 

between caresses given and caresses received; shoulders and arms and breasts 

emergent, the three women drew closer to form, like graces in a print, a knot, while 

their hairy swarthy host, out of the water, scrabbled through his black cabinets. Sukie 

in a strange practical voice […] was discussing with this Van Horne man (UPDIKE, 

2012, p. 129-130, grifo meu). 

 

[Alexandra começou a fazer com Sukie o mesmo que Jane estava fazendo com 

Alexandra: começou a acariciá-la. Sob suas mãos, o corpo de Sukie parecia feito de 

seda, parecia uma fruta pesada e suculenta, e Alexandra estava a tal ponto dissolvida 

em sentimentos melancólicos, triunfais e afetuosos que não havia como diferenciar as 

carícias dadas das recebidas; com os ombros, braços e seios fora d’água, as três 

mulheres foram tomando forma, como graças em uma gravura, foram formando um 

nó, enquanto seu anfitrião moreno e cabeludo, fora d’água, vasculhava seus armários 

pretos. Com uma estranha voz prática [...] Sukie conversou com aquele tal de Van 

Horne (UPDIKE, 2010, p. 139)] 

 

Há um distanciamento estabelecido pela forma na qual Van Horne é lembrado na cena. 

Como se ele fosse uma memória distante, uma peça extra, impalpável, desnecessária. Sendo 

esse o caso, desde que elas não precisam dele, por que, ainda assim, expressam esses desejos 

apenas na sua presença? A sensação construída é de que ele precisa proporcionar a oportunidade 

para que elas possam se permitir viver suas vontades pessoais. Sob a fachada de liberação 

feminina, a estrutura narrativa esconde uma dependência das mulheres aos homens, às suas 

relações com eles. Desse modo, elas se mantém nos relacionamentos com os homens 

apresentados muitas vezes como asquerosos, enfadonhos. O que fazem elas com esses homens? 

A focalização em Alexandra demonstra sua reflexão sobre os amantes das duas amigas: 

 

What did Jane see in Raymond Neff? For that matter what did Sukie see in Ed Parsley? 

The smells of the two men when they had stood close had been, to Alexandra’s 

nostrils, rank—whereas Joe Marino’s skin had a certain sweet sourness, like the stale-

milk aroma that arises from a baby’s pate when you settle your cheek against its fuzzy 

bony warmth (UPDIKE, 2012, p. 48). 

 

[O que Jane via em Raymond Neff? Falando nisso, o que Sukie via em Ed Parsley? O 

cheiro dos dois homens quando próximos parecera ranço às narinas de Alexandra – 

enquanto a pele de Joe Marino tinha um certo aroma agridoce, como o cheiro de leite 

azedo que emana da cabeça de um bebê quando você encosta a bochecha naquele 

calor ossudo coberto de penugem (UPDIKE, 2010, p. 54)] 

 

O escárnio perante os amantes das amigas porém não se repete na focalização em 

Alexandra, quando se refere a seu próprio amante. O cheiro dos outros dois homens a desagrada, 

diferente da acidez doce emanada por Joe Marino. No entanto, esse cheiro algo azedo evoca a 

imagem de um bebê, de maneira aleatória, criando um elo entre a ideia de maternidade e o 

desejo de Alexandra por um homem. Associa-se a expressão sexual dela à expressão maternal, 

como se elas viessem (ou devessem surgir) juntas, repetindo, portanto, as normativas 
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tradicionais. Herança, e expressão, da escravidão das mulheres como agentes reprodutores do 

Estado. 

Como bem expressa Alexandra, o que fazem elas com esses homens? Alexandra mesmo 

ao conhecer Darryl Van Horne pensa com asco a respeito dele, ou assim nos leva a acreditar o 

narrador, ao nos contar que ela se sentia “abruptly petite and demure, confronted by this 

brooding dark bulk” (UPDIKE, 2012, p. 39) [“subitamente mignon e recatada ao lado daquele 

gigante moreno de ar intimidador” (UPDIKE, 2010, p. 44)]. E, logo depois, “[w]ith some relief 

Alexandra decided she quite disliked this man. He was pushy, coarse, and a blabbermouth. His 

buying her out at the Hungry Sheep felt like a rape” (UPDIKE, 2012, p. 40) [“Com algum 

alívio, Alexandra concluiu que aquele homem lhe despertava razoável antipatia. Era insistente, 

indelicado e boquirroto. O fato de ele ter comprador todas as suas esculturas na Hungry Sheep 

lhe dava a mesma sensação de um estupro” (UPDIKE, 2010, p. 45)]. A associação entre a 

atitude dele ao comprar todas as suas esculturas e um estupro sofrido por uma mulher é 

inquietante, ameniza a gravidade e menospreza o trauma de alguém que tenha realmente sofrido 

por esse tipo de crime. Ademais, diante dessa reação de Alexandra perante Darryl, fica difícil 

compreender a mudança de opinião dela, ao passar a ter interesse pelo homem. Na construção 

da personagem não existe uma articulação bem elaborada para essa alteração, essa troca de 

perspectiva. Eventualmente, o narrador a coloca pensando nas maneiras possíveis para fazer 

aquele homem se apaixonar por ela. E só. 

As três bruxas, portanto, por algum motivo, entregam-se a esses homens, a esses pseudo-

relacionamentos que as diminuem. As críticas vêm em alguns momentos, como nas palavras de 

Alexandra (mesmo que ela não perceba o problema nos seus próprios relacionamentos), e às 

vezes por outras personagens, como Van Horne (mesmo que ele não aponte o mesmo problema 

delas com relação a ele), para Sukie: “Van Horne exploded. “Why’re you always mothering 

that sad-ass Clyde Gabriel? He scares me. The guy is sick.” [...] “That’s why,” Sukie said, very 

quickly” (UPDIKE, 2012, p. 115) [“Van Horne explodiu. “Por que você está sempre bancando 

a mãe daquele pobre coitado do Clyde Gabriel? Ele me dá medo. O cara é um doente.” [...] “É 

justamente por isso”, respondeu Sukie bem depressa” (UPDIKE, 2010, p. 123-124)]. Apesar 

disso, como se pode ver acima, as respostas acabam agravando mais a condição delas. Elas 

assumem um papel de assessoria para esses parceiros, tal qual servissem de alavanca ou impulso 

necessário para que eles mesmos possam melhorar suas vidas. Mas, e as vidas delas, onde se 

colocam nisso? São relegadas a segundo plano, totalmente dependentes dessa existência servil.  

Essas condições aparecem às vezes de forma sutil, conforme o comentário de Sukie acerca de 

Ed Parsley: “He wanted power. A woman can give a man power over herself in a way, but she 
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can’t put him in the Pentagon” (UPDIKE, 2012, p. 143-144, grifo meu) [“Ele queria poder. 

Uma mulher pode dar a um homem poder sobre ela própria, mas não pode pôr esse homem no 

Pentágono” (UPDIKE, 2010, p. 153)]. 

Essa é a mesma personagem, lembro, que disse a Jennifer Gabriel ter se relacionado 

com o pai dela, Clyde, apenas por querer dar-lhe algo, e a única coisa que tinha para dar era a 

si mesma. São comentários que, isolados, podem passar despercebidos, e nisso consiste sua 

gravidade. De maneira encoberta, eles constroem a nossa percepção cultural do ser mulher, e 

das relações constituídas na compreensão binária de existência: feminino e masculino; na qual 

há uma hierarquia bem estabelecida. 

As três bruxas assumem, assim, estar com esses homens como se respondessem a um 

irreprimível instinto pessoal terapêutico (bruxo): 

 

Healing belonged to their natures, and if the world accused them of coming between 

men and wives, of tying the disruptive ligature, of knotting the aiguillette that places 

the kink of impotence or emotional coldness in the entrails of a marriage seemingly 

secure in its snugly roofed and darkened house, and if the world not merely accused 

but burned them alive in the tongues of indignant opinion, that was the price they must 

pay. It was fundamental and instinctive, it was womanly, to want to heal—to apply 

the poultice of acquiescent flesh to the wound of a man’s desire, to give his closeted 

spirit the exaltation of seeing a witch slip out of her clothes and go sky-clad in a room 

of tawdry motel furniture (UPDIKE, 2012, p. 74, grifo meu). 

 

[Curar fazia parte da natureza das três e, embora o mundo as acusasse de interferir na 

relação entre os homens e suas esposas, de atar o vínculo perturbador, de amarrar a 

aiguillette que fazia surgir o fantasma da impotência ou da frieza emocional nas 

entranhas de um casamento aparentemente seguro em sua casa de iluminação reduzida 

coberta por um telhado protetor, e embora o mundo não apenas as acusasse mas as 

queimasse vivas nas línguas da opinião indignada, esse era o preço que elas tinham 

de pagar. Querer curar era fundamental e instintivo, era feminino – querer aplicar o 

emplastro da carne aquiescente ao ferimento do desejo de um homem, querer dar a seu 

espírito preso a exaltação de ver uma bruxa despir as roupas e entrar nua em pelo no 

quarto cheio de mobília barata de um hotel de beira de estrada (UPDIKE, 2010, p. 

81)] 

 

Curar aparece não apenas como natureza das bruxas, mas como instinto feminino. Um 

instinto fundamental de cura para com o desejo masculino. A ideia de instinto por si já 

caracteriza algo como sendo natural, biológico, algo que nasce com a condição do ser feminino. 

Esse instinto de cura lembra-me o famigerado instinto materno. Repete-se, portanto, uma 

estrutura disfarçada de natural, sem revelar sua essencial construção cultural. Mantém-se, e 

constroem-se as concepções que estabelecem papéis e exigem comportamentos adequados ao 

ser mulher – e ao ser homem, é claro; enquanto a mulher quer (precisa) curar, o homem, vítima, 

precisa ser curado, precisa dessa mulher-bruxa para conseguir algo em sua existência, nem que 

isso signifique diminuí-la para engrandecer a si mesmo, pois, “atrás de um grande homem, há 
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uma grande mulher” (ou estaria a mulher embaixo, do pé, pisoteada?). Até mesmo a casa de 

Darryl sugere a necessidade de uma esposa por parte dele, tal qual a presença de uma mulher 

servisse para solucionar certos problemas ou preencher certas falhas na vida de um homem (ela 

disponível para servi-lo, e servir a si mesma): “Alexandra’s thoughts did fly to Darryl Van 

Horne at all hours: […] and certain dusty corners of his home awaiting a woman’s touch” 

(UPDIKE, 2012, p. 217-218, grifo meu) [“Os pensamentos de Alexandra de fato voavam para 

Darryl van Horne a toda hora: [...] e determinados cantos empoeirados de sua casa à espera de 

um toque feminino” (UPDIKE, 2010, p. 229)]. 

Talvez a idealização primeira dessa passagem pudesse soar como crítica. Crítica às 

acusações do mundo em direção às bruxas, onde podem não existir mais as fogueiras, mas são 

as línguas de opiniões indignadas que as queimam no olhar público – bem como ocorre no texto 

de Miller e de Updike. Entretanto, ao fazê-lo, o narrador entrega-se à mesma lógica binária que 

constitui a hierarquia opressora sobre essas mulheres. Tentando tirar-lhes a culpa, atribui a elas 

um papel servil, uma idealização na qual elas cometem erros, apenas para um dito bem maior: 

salvar o homem, salvar as instituições tradicionais, tais como a família. Esses comentários 

apenas fazem manter a mulher em seu lugar subserviente na sociedade patriarcal. Apenas fazem 

manter a bruxa em seu lugar marginal na cultura patriarcal. Ali, tanto a existência da mulher 

como da bruxa estão condicionadas à existência do homem. Elas não fazem nada por si, apenas 

pelo outro, o outro primeiro, em nome de quem agem. 

Para Sukie, o destino dela parece ser esse: sentir-se atraída por esses homens infelizes. 

Como poderia deixar de ser? Colocando-a esse destino, o narrador cria a impossibilidade de 

mudar esse status. Mais relevante ainda é observar a infelicidade do marido lado a lado das 

características (negativas) da esposa. Assim se justifica a sua infelicidade. É sempre culpa de 

uma mulher. É necessário citar a longa passagem: 

 

These unhappy or unlucky men it was her fate to be attracted to were not above pulling 

you down with them if you allowed it and didn’t stand tall. His nasty sardonic side, 

which made some others of the staff cringe and which had soured his reputation 

around town, Sukie saw as a masked apology, a plea turned upside down. […] Felicia 

Gabriel, […] must have been a perky bright handful once but had developed into a 

sharp-featured little woman who could not stop talking. She was in this day and age 

outraged by everything: by the government and by the protesters, by the war, by the 

drugs, by dirty songs […], by Playboy’s being sold openly at the local drugstores, by 

the lethargic town government and its crowd of downtown loafers, by the summer 

people scandalous in both costume and deed, by nothing’s being quite as it would be 

if she were running everything […]. Sukie had never slept with Clyde. But she had 

this mothering sense that she could give him health. He seemed to be sinking […] 

“You look exhausted,” she [Sukie] was forward enough to tell him. 

“I am. Suzanne, I really am. Felicia gets on the phone every night to one or another of 

her causes and leaves me to drink too much” […]. Clyde tried to laugh but his lips had 
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lost the habit and the resultant crimped hole in his face was pathetic to look at. Sukie 

had an impulse to peel up her cocoa-brown wool sweater and unfasten her bra and 

give this dying man her perky breasts to suck; but she already had Ed Parsley in her 

life and one wry intelligent sufferer at as time was enough (UPDIKE, 2012, p. 81-83, 

grifo meu). 

 

[Aqueles homens infelizes ou sem sorte pelos quais ela estava fadada a se sentir 

atraída não hesitavam em puxar você para baixo junto com eles se você deixasse e 

não se mantivesse firme. Aquele desagradável viés sardônico de Clyde, que fazia 

algumas outras pessoas da redação torcerem o nariz e havia arruinado sua reputação 

na cidade, era considerado por Sukie um pedido de desculpas disfarçado, uma súplica 

às avessas. [...] Felicia Gabriel, [...] devia ter sido uma garota espevitada e inteligente 

no passado, mas havia se transformado em uma mulherzinha de traços incisivos que 

não conseguia parar de falar. Nesta época em que vivemos, ela se mostrava indignada 

com tudo: com o governo e com as pessoas que protestavam, com a guerra, com as 

drogas, com as canções indecentes [...] com o fato de a Playboy ser vendida 

abertamente nas lojas da região, com a letargia do verno municipal e seu bando de 

preguiçosos, com os veranistas escandalosos tanto nos trajes quanto nos atos, com o 

fato de nada ser exatamente como seria caso ela estivesse no comando. [...] Sukie 

nunca tinha ido para a cama com Clyde. Mas tinha uma sensação maternal de que 

seria capaz de lhe restituir a saúde. Ele parecia estar afundando [...] “Você parece 

exausto”, ela conseguiu ser direta o suficiente para dizer. 

“E estou. Estou mesmo, Suzanne. Felicia passa todas as noites ao telefone com alguma 

de suas causas e me deixa sozinho, então bebo demais. [...] Clyde tentou rir, mas seus 

lábios haviam perdido o hábito de fazer isso, e o buraco enrugado que apareceu em 

seu rosto era lamentável de se ver. Sukie teve um impulso de despir o suéter de lã cor 

de chocolate, soltar o sutiã e oferecer os seios empertigados para aquele homem 

moribundo chupar; mas ela já tinha Ed Parsley em sua vida, e um sofredor esquisito 

e inteligente por vez era suficiente (UPDIKE, 2010, p. 88-90)] 

 

Sukie era ainda amante de Ed, portanto não tinha nenhum relacionamento com Clyde, 

sendo ele apenas seu patrão. Porém, novamente vem o impulso inexplicável, fruto, é claro, 

daquele “instinto”, de ajudá-lo. E essa ajuda vem sempre pela troca ao oferecer seu corpo. 

Aquele instinto, aqui, deixa de ser apenas feminino, passa a ser maternal, associando uma vez 

mais o interesse sexual à maternidade, de modo relativamente bizarro (o ato sexual que precisa 

ser produtivo, ou reprodutivo). É como uma tentativa de justificar as traições, como se 

tentassem inclusive ajudar na manutenção do casamento que acaba apenas por estabelecer um 

papel mais submisso (e talvez ingênuo) para essas bruxas. Elas devem servir, e para isso servem 

seu corpo. Isso reitera a sensação de que a relação sexual, para elas, nada tem a ver com seu 

prazer pessoal. 

A necessidade de ajudar esses homens se torna tão presente na vida delas que, 

combinada à culpa por não responder às suas expectativas, elas acabam agindo contra sua 

própria vontade, em nome dos desejos deles: 

 

on her [Alexandra’s] mind uncomfortably was Joe Marino, who even while admitting 

that Gina was in a family way again increasingly tender and husbandly toward his 

former mistress, coming by at odd hours and tossing sticks at her windows and talking 

in all seriousness down in her kitchen (she wouldn’t let him into the bedroom any 
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more) about his leaving Gina and their setting themselves up with Alexandra’s four 

children in a house somewhere […]. He was a shy and decent man with no thought of 

finding another mistress; that would have been disloyal to the team he had assembled. 

Alexandra kept biting back the truth that she would rather be single than a plumber’s 

wife; […]. But just thinking a thought so snobbish and unkind made her feel guilty 

enough to relent and take Joe upstairs to her bed (UPDIKE, 2012, p. 237, grifo meu). 

 

[Outro pensamento desconfortável em sua mente era Joe Marino, que, mesmo tendo 

admitido que Gina estava esperando outro filho, vinha sem mostrando cada vez mais 

carinhosos e atencioso em relação à sua ex-amante, aparecendo em horários inusitados 

para atirar gravetos em suas janelas e conversar muito a sério em sua cozinha (ela não 

o deixava mais entrar no quarto) sobre deixar Gina e se mudar junto com Alexandra 

e os quatro filhos dela para uma casa em algum lugar [...]. Ele era um homem tímido 

e decente, e não tinha intenção de arrumar outra amante; isso teria sido desleal para 

com o time que havia formado. Alexandra não parava de reprimir o pensamento de 

que preferia ser solteira a casada com um encanador; [...]. Mas o simples fato de 

pensar algo tão esnobe e cruel a deixava culpada o suficiente para ceder e subir com 

Joe até a cama (UPDIKE, 2010, p. 249)] 

 

Alexandra tentara acabar o romance com Joe Marino já por algum tempo, mas ele 

continuava retornando, apesar de suas negativas. Todavia, a culpa acaba tomando-a e ela o 

aceita em sua cama de novo. Ela não parece estar com ele por interesse próprio, apenas em 

razão dessa culpa. Ela, assim como as outras, utiliza do sexo e de seu corpo como moeda de 

troca, como atenuação da situação. Quantas ações mulheres são levadas a tomar, culturalmente, 

em função da culpa? Culpa por negar-se a algo que não querem? Mulheres são levadas a 

acreditar na impossibilidade da negativa, a impossibilidade de impor suas concepções. Ao 

fazerem sentem-se fora de si, delinquentes, pecadoras. Assim, Alexandra, nos passos de Sukie 

com Clyde, entrega a si mesma a Joe. 

Surgem, então, as esposas. Gina, mulher de Joe, é pouco mencionada, em comparação 

com as demais, como Felicia. Sendo mulheres, as sociedade patriarcal não as deixa alternativa. 

Tornam-se também, bruxas. Para elas, inicio um novo capítulo.  
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4 DEGRADADAS FILHAS DE EVA: 

AS BRUXAS BOAS SÃO MULHERES MEDÍOCRES 

 

[T]he best and most cost-effective way to control women for reproductive 

 and other purposes was through women themselves. For this there  

were many historical precedents; in fact, no empire imposed 

 by force or otherwise has ever been without this feature: 

 control of the indigenous by members of their own group. 

(Margaret Atwood) 

 

“A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e mui 

apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, 

que comeu igualmente” (Gn 3.6). Assim, definiu a humanidade, a mulher selou o destino de 

todas as outras, suas filhas. A isso se deve seu sofrimento no parto, e a dependência de seus 

desejos e a submissão ao marido (Gn 3.16). Interessante porém como, em muitos outros 

aspectos, nós humanos evoluímos, ao menos mudamos, em comportamentos, costumes, ações. 

Em outros, no entanto, vivemos ainda nos tempos bíblicos. 

Lilith foi expulsa por não aceitar ser submissa ao homem. Logo, não compreendo como 

uma das punições de Eva era ser dominada por ele, se essa condição estava pressuposta à sua 

existência. Antes de criá-la, Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só; vou dar-lhe uma 

ajuda que lhe seja adequada” (Gn 2.18). À vista disso, a mulher nasceu não apenas para fazer-

lhe companhia, mas para ajudar-lhe (servir-lhe então?). O maior pecado, talvez, não seja comer 

do fruto, e sim a insubmissão. Lilith obedeceu à regra do fruto, mas não aceitou sujeitar-se a 

Adão. Eva, por outro lado, desobedeceu, rebelou-se, comeu do fruto. As duas tornaram-se 

indignas. Da parte de Eva o pecado parece maior, pois corrompeu consigo o homem. 

A humanidade não cansou de responsabilizar Eva pelo dito pecado original, carregado, 

de acordo com a crença cristã, por todas/os nós. Não vejo ninguém, todavia, considerando uma 

idiossincrasia. A mulher, de acordo com grande parte das interpretações, deve “servir” ao 

homem pois dele foi feita. Contudo, a matéria original dela passa despercebida no momento de 

atribuir-lhe a falta. Curioso como o homem, ser íntegro e primeiro, de sua própria carne, gerou 

o ser a pecar em primazia. Para todos os outros efeitos, a mulher foi feita a partir do homem. 

Para efeito da falha, esquece-se de sua relação de descendência. Se é pecadora e defeituosa a 

mulher, a carne e a costela da qual se originou deviam ser igualmente imperfeitas. Pensando 

sob a ótica capitalista: da matéria-prima de má qualidade fabricou-se um produto imperfeito. A 

alternativa seria que, se a matéria-prima fosse adequada, a falha estive no sistema de produção. 
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Mas o sistema de produção, nesse caso, é divino. Portanto, se a mulher é pecadora e é feita do 

homem, a responsabilidade recai ou sobre ele, ou sobre o Criador. Qual é a escolha? 

Superando a sua criação, passando para o próximo aspecto, se culpada por algo, eu 

responsabilizaria Eva apenas por buscar o conhecimento, e não por desobedecer. Seu pecado 

maior foi a curiosidade (à semelhança de Pandora), a sede de saber. “Adão pôs à sua mulher o 

nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes” (Gn 3.20). Eva, do hebraico Hava: vida. 

Retomo o que escrevi há alguns capítulos sobre Lilith então, sou filha de Eva também. 

Um elemento a partir do último parágrafo do capítulo anterior me incomoda agora, sob 

a perspectiva de uma mulher procedente do homem. Escrevi “Gina, mulher de Joe”, e 

considerei, apenas neste instante (ai, essa existência construída no mundo patriarcal): tente-se 

substituir o lugar de “mulher” naquela frase, trocando-a por “homem”. Jamais 

falamos/escrevemos “Joe, homem de Gina”. Trocamos “homem” por esposo, marido, cônjuge. 

Homem nunca é de alguém. A mulher sim. Com frequência. Falamos: “Maria, mulher de/do 

José”, no lugar de esposa, cônjuge. Aliás, o feminino de “marido” poderia ser considerado, pelo 

uso cotidiano, “mulher”. Mulher de/do indica posse sobre ela, por parte do marido e, 

possivelmente por isso, não usamos o contrário, homem de/da. Revela-se a misoginia 

sociocultural na língua. 

Continuo falando então sobre a relação entre as mulheres-bruxas e as esposas de seus 

amantes (tentarei evitar ao máximo “mulher de/do”, a partir deste trecho). Enquanto as bruxas 

parecem, nas palavras do narrador, mulheres que não podem sob hipótese alguma estar sem 

parceiro sexual em nenhum momento, contribuindo para a visão negativa de sua promiscuidade, 

já que acabam se entregando a relações com homens casados, nem de todo agradáveis, também 

mantém uma relação de rivalidade com as respectivas esposas: 

 

Raymond Neff taught music at the high school, a pudgy effeminate man […]. Jane 

was sleeping with him these days. Alexandra had succumbed a few times in the past 

but the episode had moved her so little Sukie was perhaps unaware of its vibrations, 

its afterimage. Sukie herself appeared to be chaste vis-à-vis Neff, but then she had 

been available least long. […] The two friends wanted to rescue Jane, who in a kind 

of indignant hurry was always selling herself short. It was the hideous wife […] whom 

they disapproved of. When you sleep with a married man you in a sense sleep with the 

wife as well, so she should not be an utter embarrassment (UPDIKE, 2012, p. 27-28, 

grifo meu). 

 

[Raymond Neff, homem gordote e efeminado [...] lecionava música na escola de 

ensino médio. [...] Atualmente, quem estava dormindo com ele era Jane. Alexandra 

havia sucumbido algumas vezes no passado, mas o acontecimento tivera tão pouco 

impacto sobre ela que talvez Sukie sequer se desse conta de suas vibrações, de sua 

lembrança. A própria Sukie parecia casta em relação a Neff, mas, afinal de contas, ela 

estava disponível havia menos tempo. [...] As duas amigas queriam resgatar Jane que, 

em uma espécie de pressa indignada, não parava de se vender barato. Quem lhes 
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desagradava era a detestável esposa [...] Quando você vai para a cama com um 

homem casado, em certo sentido dorme com a mulher dele também, então esta não 

deveria ser de todo constrangedora (UPDIKE, 2010, p. 32)] 

 

As esposas dos amantes são, na maioria dos casos, mulheres, no mínimo, repulsivas. Ao 

menos aos olhos das três e nas palavras do narrador que as acompanha. A simplicidade com 

que Alexandra pensa no assunto, considerando a esposa e o marido, revela a recorrência delas 

em casos extraconjugais. Elas se mostram experientes nisso. A frieza com que se referem à 

esposa e ao casamento mostra que não têm nenhuma culpa e não se consideram imorais por tais 

atitudes. Essa indiferença pode soar como motivo para acusação por parte dos moradores (e dos 

leitores) apegados às instituições tradicionais, tais como o casamento. Ao apresentar a temática 

dessa maneira, longe de criticar a manutenção das instituições tradicionais falidas, o texto as 

mantém, inclusive em sua existência hipócrita: o casamento convencional é constituído pela 

esposa, pelo marido e, é claro, a sua amante. Ao ponto de se considerar que, ao dormir com o 

homem da relação, a amante dorme também, indiretamente, com a esposa. Por isso, a esposa é 

sempre levada em consideração ao falar do amante. Por isso, ou também para nos lembrar de 

que as bruxas devem ser compreendidas como seres horríveis, ajudando a estabelecer o 

antagonismo entre elas e as amantes. Assim se edificam as conversas das bruxas, que sabem 

apenas criticar as demais mulheres. O fazem Alexandra e Jane, considerando a possibilidade de 

Sukie ter um relacionamento com Clyde Gabriel: “‘Sukie likes men to be down. Keep your eye 

on Clyde Gabriel, is my advice.’ [...] ‘Oh that awful wife,’ Alexandra exclaimed” (UPDIKE, 

2012, p. 137, grifo do autor) [“‘Sukie gosta de homens deprimidos. Fique de olho em Clyde 

Gabriel, é esse o meu conselho.’ [...] ‘As, aquela mulher horrorosa,’ exclamou Alexandra” 

(UPDIKE, 2010, p. 146)]. 

As amantes justificam sua presença como auxílio para manutenção do casamento, ao 

menos nos indícios do texto; conforme a passagem na qual Alexandra e Jane conversam sobre 

as mortes de Felicia e Clyde Gabriel, e a consideração de Sukie no ocorrido, sendo a amante 

dele: “‘Does she blame herself?’ [...] ‘No, why would she? […] she was doing what she could 

to hold the marriage together […]’ [...] ‘I don’t know, general involvement,’ Alexandra weakly 

said” (UPDIKE, 2012, p. 213, grifo meu) [“‘Ela está se culpando?’ [...] ‘Não, por que iria se 

culpar? [...] [ela] estava fazendo o que podia para manter o casamento dele. [...]’ [...] ‘Não sei, 

ela poderia estar se culpando por estar envolvida na situação de modo geral’, disse Alexandra 

com uma voz débil” (UPDIKE, 2010, p. 225)].  Enquanto isso, a sociedade e a cultura seguem 

mantendo distância e estranhamento ao considerar relacionamentos ditos não tradicionais. 
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Ainda sobre Greta Neff, a esposa do excerto prévio, Alexandra comenta: “She doesn’t 

even wash herself, have you ever noticed her smell?” (UPDIKE, 2012, p. 28) [“Aquela mulher 

sequer toma banho, já reparou no cheiro que ela tem?” (UPDIKE, 2010, p. 33)]. Sukie 

acrescenta: “‘Greta must be great in the sack [...] All those Kinder. Fünf, yet.’ Neff had allowed 

to Alexandra that Greta was ardent but strenuous, very slow to come but determined to do so. 

She would make a grim witch: those murderous Germans” (UPDIKE, 2012, p. 30, grifo do 

autor) [“‘Greta deve ser ótima de cama […] Todos aqueles Kinder. Fünf, até agora.’ Neff havia 

revelado a Alexandra que Greta era ardente mas exaustiva, que demorava muito para gozar mas 

estava sempre decidida a fazê-lo. Ela daria uma péssima bruxa: aqueles alemães assassinos” 

(UPDIKE, 2010, p. 35)]. E Jane conclui: “Really […] you’re right. She is an impossibly awful 

woman. So pedantic; so smug; such a Nazi. Ray’s the only one who doesn’t see it, poor soul” 

(UPDIKE, 2012, p. 34, grifo do autor) [“Sério, vocês têm razão […] Aquela mulher é mesmo 

um horror. Tão pedante; tão arrogante; tão nazista. Coitado do Ray, ele é o único a não ver isso” 

(UPDIKE, 2010, p. 40)]. 

Não conhecemos Greta diretamente, apenas pelas palavras das três e do narrador. 

Portanto, a imagem que nos fica é esta, repleta de críticas incoerentes. Greta se torna uma 

mulher asquerosa, principalmente porque colocada em comparação com o marido, Ray. Há um 

ressentimento contido no comentário acerca do desempenho sexual dela, como se isso 

justificasse o esposo continuar com o casamento, e também o número excessivo de filhos. Essa 

crítica é deveras descabida, considerando que as três bruxas têm, cada uma, mais de um filho. 

A visão negativa acerca do número de filhos recai apenas sobre a mulher, o homem do casal 

não é associado a essa desaprovação. Assim como na cultura da sociedade patriarcal, essa 

responsabilidade é atribuída apenas àquela que é fértil somente uma vez por mês, enquanto o 

homem, constantemente fértil, se exime de tal carga. 

Da mesma forma como nos momentos nos quais se menciona a relação das mulheres 

com o prazer e penetração, aqui encontramos um preconceito oriundo do desconhecimento 

acerca do prazer da mulher. Isso se deve à tradição recorrente e histórica de se tratar o prazer 

como pertencendo a um corpo universal. Como já bem discutimos, pensando nas palavras de 

Donna Haraway, principalmente, o “universal” é bem restrito, próprio de homens brancos. A 

discussão científica sobre a sexualidade não é diferente das outras ciências: tem, ao longo de 

séculos, cor e gênero. E as mulheres foram constituídas por muito tempo como homens 

invertidos, menos perfeitas, tendo exatamente os mesmos órgãos, porém, em lugares errados 

(LAQUEUR, 2001, p. 42). Para a constituição científica dos aparelhos sexuais, existia, 

conforme denomina Laqueur (2001), um modelo de “sexo único”: 
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compreendido como um exercício para preservar o Pai, que representa não apenas a 

ordem mas também a própria existência da civilização em si. As autoridades antigas 

apresentam argumentos tanto filosóficos quanto empíricos para a evidência da 

superioridade de potência do macho com relação à fêmea, para a absoluta necessidade 

do genitor (LAQUEUR, 2001, p. 71).  

 

Sendo assim, pouco se sabe (em comparação com as informações acerca do corpo com 

pênis) sobre o prazer no corpo com vulva, vide-se as próprias mulheres terem conhecimento 

restrito sobre seus corpos. Pois que  

 

[e]m um mundo público predominantemente masculino, o modelo de sexo único 

apresentava o que já era muito evidente na cultura mais genérica: o homem é a medida 

de todas as coisas, e a mulher não existe como uma categoria distinta em termos 

ontológicos. [...] Porém o padrão do corpo humano e suas representações é o corpo 

masculino” (LAQUEUR, 2001, p. 75). 

 

Daí, do desconhecimento do corpo e do prazer feminino, vem a crítica à mulher que 

demora para atingir o ápice no ato sexual. Basta conversar com qualquer mulher para descobrir: 

a maioria delas (de nós) demora maior tempo para atingir a excitação e, portanto, mais tempo 

para chegar ao clímax, do que os parceiros homens. Isso é normal para um corpo com vulva. 

Aliás, os corpos humanos não funcionam só sob os fundamentos binários. Os corpos funcionam 

individualmente, cada qual com sua idiossincrasia. 

O juízo negativo a respeito de Greta é problemático, principalmente quando originado 

de outras mulheres. São elas que falam no romance, mas a focalização é patriarcal, misógina. 

A crítica tira a individualidade de cada pessoa, de cada mulher. Tira-lhe a possibilidade de 

compreender a si mesma e ao seu corpo com naturalidade, instituindo um julgamento prévio 

(como se as mulheres precisassem de mais um). Dessa forma, as mulheres crescem pensando 

em atender às expectativas, nesse caso, é claro, masculinas, bem como o fazem em muitas 

outras áreas de sua vida. Ser diferente do que se espera – ainda que ser diferente diga respeito 

apenas à comparação com os homens, já que as mulheres, em sua maioria, correspondem mais 

às semelhanças com Greta – é negativo. Considerando um mundo ideal no qual as mulheres 

não julguem a si mesmas a partir dessas avaliações e sugestões sociais e culturais contínuas a 

construírem sua percepção de si mesmas e de suas pares, gostaria de propor uma hipótese de 

uma leitora, mulher, jovem, adolescente, sem iniciar ou iniciando sua vida sexual. Pergunto: 

que construção a respeito de seu corpo, da sexualidade e, principalmente, da relação sexual, 

deduzirá ela dessas passagens? Que tipo de imagem da presença da mulher no ato sexual com 

o um homem ela constituirá? É assim que todos nós (seres humanos) somos concebidos e 
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criamos o mundo à nossa volta. Cria-se uma imagem de que a mulher “incansável” na cama é 

inconveniente. Em outra palavras, uma mulher não pode gostar tanto de sexo quanto um 

homem. Uma mulher que expressa seu desejo sexual acentuado é inoportuna. Pois seu desejo 

sexual deve ser escravo da função reprodutiva para o Estado. Ou talvez uma mulher a quem os 

homens não consigam satisfazer? Talvez a chave da questão está aí! Uma mulher insatisfeita 

implica um parceiro insuficiente. O ressentimento, é claro, se origina neles. 

Não bastasse esse comentário desgostoso acerca do desempenho sexual de Greta, o 

narrador o relaciona ao ser bruxa. Como se um dependesse do outro, essa demora de Greta para 

atingir o clímax sexual influencia, de algum modo inexplicável, no tipo de bruxa que ela seria. 

Esse condicionamento estabelece uma relação de dependência, entre a sexualidade e a bruxaria. 

Isso seria positivo, caso não se tratasse de uma forma reguladora, onde a sexualidade precisa se 

desenvolver de apenas uma maneira, como se espera daquela mulher. Associam-se as duas para 

restringir as atitudes de uma mulher, em vez de liberá-la na sua expressão individual.  

Por fim, esses pequenos excertos ainda conseguem inserir um comentário 

preconceituoso e desrespeitoso em relação aos alemães. Inserindo todos eles em uma mesma 

concepção, chamando Greta de nazista. Uma alegação deveras perigosa, em um mundo que 

passou pela Segunda Guerra Mundial e pelo holocausto. É claro, isso pode refletir alguns dos 

pensamentos do contexto temporal e espacial da obra. Mesmo assim, não há indício nenhum de 

ironia, crítica ou estranhamento diante dessas palavras. E, além disso, elas contribuem para criar 

uma visão extremamente negativa a respeito das três bruxas. Mais um motivo para julgá-las, e 

queimá-las, nem que seja com palavras. 

Nós conhecemos as esposas através de palavras das três bruxas e do narrador, palavras 

todas tendenciosas. Esquece-se talvez, porém, que Alexandra, Sukie e Jane também são 

influenciadas pelas perspectivas dos respectivos maridos. Na verdade, isso aparece como 

curiosidade ao longo do romance: “One fascinating aspect of sleeping with husbands was the 

angle they gave you on their wives: they saw them as nobody else did” (UPDIKE, 2012, p. 29) 

[“Um dos aspectos fascinantes de se dormir com o marido alheio era a visão que este 

proporcionava da própria mulher: ele a via de um jeito que ninguém mais via” (UPDIKE, 2010, 

p. 34)]. O narrador, com focalização nelas e parcial em suas ponderações, também participa 

dessas caracterizações: “Clyde Gabriel, a stringy weary man with a disagreeable do-gooding 

wife” (UPDIKE, 2012, p. 71, grifo meu) [“Clyde Gabriel, homem magrelo de ar cansado casado 

com uma mulher desagradável mulher” (UPDIKE, 2010, p. 77)]. Da mesma forma na qual se 

precisa comparar uma mulher para definir a outra, diminuir uma para engrandecer outra, parece 

impossível construir o personagem amante sem desmerecer a esposa. Seus relacionamentos tem 
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mais presença ao caluniar e criar desavença com as esposas, do que em encontrar os maridos. 

Como demonstra Sukie ao ser questionada:  

 

“May I ask, how are you feeling toward Ed Parsley these days?” 

“Oh, the usual. Benign but distant. Brenda is such an impossible prig.” 

“What is she being impossibly priggish about, does he say?” […] “She doesn’t do 

anything for him, Lexa. And before he went to divinity school he knocked about quite 

a bit, so he knows what he’s missing” (UPDIKE, 2012, p. 74, grifo do autor). 

 

[“Posso perguntar como você anda se sentindo em relação a Ed Parsley ultimamente?” 

“Ah, do mesmo jeito de sempre. Simpática, mas distante. Brenda é mesmo uma 

puritana insuportável.” 

“E ela está sendo insuportavelmente puritana em relação a quê, segundo ele?” [...] 

“Ela não quer fazer nada com ele, Lexa. E, antes de entrar para o seminário, ele rodou 

bastante por aí, então sabe o que está perdendo” (UPDIKE, 2010, p. 81)] 

 

Sukie reclama de seu relacionamento com Ed, mas a reclamação não está pautada no 

papel dele, e sim da esposa, com que, teoricamente Sukie não se relaciona. A crítica, o problema 

encontrado, recai, como não poderia deixar de ser, sobre outra mulher. O homem sai isento de 

toda a situação. Ocorre o mesmo quando elas comentam a morte de Clyde e Felicia Gabriel, na 

tentativa de Sukie ao considerar sua possível culpa no ocorrido, ao que Jane responde: “Oh stop 

it, [...] You didn’t feel guilty, how could you feel guilty? It wasn’t your screwing Clyde rotted 

his brain, it wasn’t you who made Felicia such a horror” (UPDIKE, 2012, p. 260-261, grifo do 

autor) [“Ah, pare com isso, […] Você não estava nada culpada, como poderia estar culpada? 

Não foi o fato de trepar com Clyde que apodreceu o cérebro dele, não foi você quem 

transformou Felicia em uma mulher tão horrorosa” (UPDIKE, 2010, p. 273)]. 

Os maridos são vítimas, perdendo algo como consequência de estarem casados. Para 

Clyde, a perda da própria vida. Para Ed, a vida de solteiro com outras mulheres. Sukie sugere 

que Brenda não responde às expectativas sexuais do marido e, por isso, ele sofre, pois sabe o 

que poderia estar vivendo fora do casamento. Pode parecer uma passagem aleatória e inocente, 

mas ela é grave ao exigir das mulheres certo desempenho sexual dentro de um casamento. Em 

outras palavras, no mesmo livro, as mulheres são acusadas tanto por pouco como por muito 

desejo sexual. A narrativa parece conter duas imagens femininas, uma pré e outra pós caça às 

bruxas. Isso porque depois de as mulheres terem sofrido uma perseguição incomparável a 

qualquer outra na história da humanidade, a imagem da feminilidade se alterou a partir do 

século XVIII. A mulher tornou-se domesticada. 

 

Embora na época da caça às bruxas as mulheres tenham sido retratadas como seres 

selvagens, mentalmente débeis, de desejos insaciáveis, rebeldes, insubordinadas, 
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incapazes de autocontrole, no século XVIII o cânone foi revertido. Agora as mulheres 

eram retratadas como seres passivos, assexuados (FEDERICI, 2017, p. 205). 

 

Colocando a mulher nessa obrigação de viver sob as regras masculinas, ela parece ser 

usada quase como justificativa para a traição do marido. Recordo daquela fala corriqueira, nas 

bocas de pessoas Brasil afora: “o marido busca fora aquilo que não tem em casa”. Falas tão 

comuns e dissimuladas, cruéis em sua concepção de ser mulher. 

Jane age de maneira parecida ao falar de Bob Osgood (quem Alexandra pensa ser um 

possível amante dela) e de Ray Neff de novo. As esposas são a parte condenável da equação, 

quando Alexandra a questiona: 

 

“You see Bob Osgood?” 

Jane paused […] “You know what an impossible bore Harriet Osgood is; poor Bob 

can’t get it up to go home to her” […]. “Whatever happened to you and those nice 

Neffs?” Alexandra asked maliciously. 

Harshly Jane laughed […]. “He can’t get it up at all these days; Greta has reached the 

point where she tells anybody in town who’ll listen, and she practically asked the boy 

doing checkout at the Superette to come back to the house and fuck her” 

The aiguillette had been tied; but who had tied it? Witchcraft, once engendered in a 

community, has a way of running wild, out of control of those who have called it into 

being running so freely as to confound victim and victimizer (UPDIKE, 2012, p. 241-

242, grifo do autor). 

 

[“Você está saindo com Bob Osgood?” 

Jane marcou uma pausa [...] “Você sabe como Harriet Osgood é insuportavelmente 

chata; o coitado do Bob não consegue dar conta do recado de voltar para casa e encará-

la.” [...] “O que houve com você e aquele simpático casal Neff?” perguntou Alexandra 

com malícia. 

Jane deu uma risada áspera, [...] “Ele ultimamente não tem conseguido dar conta do 

recado; Greta chegou a um ponto em que está contando isso para qualquer pessoa da 

cidade que queira escutar, e praticamente pediu ao rapaz do caixa na mercearia para 

ir com ela até em casa dar uma trepada.” 

A aiguillette havia sido amarrada; mas quem a teria amarrado? Uma vez surgida no 

seio de uma comunidade, a bruxaria costumava desembestar, fugir ao controle de 

quem a havia conjurado, tornar-se tão desgovernada a ponto de confundir vítima e 

carrasco (UPDIKE, 2010, p. 253-254)] 

 

A presença do aiguillette, um amuleto, indica bruxaria usado para mexer com os casais. 

De qualquer forma, as mulheres seguem sendo as megeras que maltratam os pobres maridos. 

Eles, por si, saem sempre como as vítimas, indefesos homens destinados à prisão do casamento 

com tais mulheres. E a amante, de sua parte, parece ter uma relação que se estabelece não apenas 

com o esposo, mas também com a mulher do casal. Reiterando de novo a lógica (hipócrita) da 

“família tradicional”. 

Seu ímpeto em ajudar, de curar aqueles homens, problemático porque pautado em um 

alegado instinto feminino e maternal, submetendo-as à uma condição servil perante os homens, 

se agrava de modo pungente ao existir como salvação desses homens em razão da perturbação 
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causada pelas esposas. Em outras palavras, eles sofrem por causa delas. Como acontece em 

uma conversa entre Van Horne e Sukie, a respeito de Clyde (e Felicia): 

 

“So you think Felicia’s an evil woman,” Van Horne pursued, apropos of wives. 

“I wouldn’t say evil, exactly…yes I would. She really is. She’s is like Ed in a way, all 

causes and no respect for actual people around her. Poor Clyde sinking right in front 

of her eyes, and she’s on the phone with this petition to restore a dress code at the high 

school. Coat and ties for the boys and nothing but skirts for the girls, no jeans or hot 

pants. They talk about fascists a lot now but she really is one. […] She wants 

everybody put in jail and the person she really has put in jail is her own husband.” 

“Well.” Van Horne smiled […] “And you want to give him a parole.” 

“It’s not just that; I’m attracted,” Sukie confessed, suddenly close to tears, this whole 

matter of attraction so senseless, and silly. “He’s so grateful for just the … the 

minimum” (UPDIKE, 2012, p. 146-147). 

 

[“Então você acha que Felicia é uma mulher má,” disse Van Horne, continuando a 

falar sobre esposas.  

“Eu não diria exatamente má... ou melhor, diria, sim. Ela é má mesmo. De certa forma 

ela é parecida com Ed, toda cheia de causas, mas sem nenhum respeito pelas pessoas 

em volta. O pobre Clyde ali afundando, bem na sua frente, e ela falando ao telefone 

sobre algum abaixo-assinado para reintroduzir regras de vestuário no ensino médio. 

Paletó e gravata para os meninos, e apenas saia para as meninas, nada de jeans ou 

calça justa. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre fascistas, mas ela é fascista de 

verdade. [...] Ela quer que todo mundo seja preso, e a pessoa que ela realmente 

conseguiu pôr na cadeia foi o próprio marido.” 

“Bom”, disse Van Horne sorrindo [...] “E você quer dar a ele liberdade condicional.” 

“Não é só isso; eu sinto atração por ele”, confessou Sukie, subitamente à beira das 

lágrimas, pois toda aquela história de atração não tinha o menor sentido, era uma 

bobagem. “Ele fica tão agradecido simplesmente com... com o mínimo” (UPDIKE, 

2010, p. 155-156)] 

 

Na realidade, a lógica nessa narrativa poderia revelar, como alegoria, uma estratégia do 

patriarcado: criar a rivalidade entre as mulheres, a fim de desuni-las, separá-las, enquanto os 

homens unem-se em seus propósitos. Ou seja, a rivalidade entre elas não existiria, não fosse 

pela existência deles. Eles são o motivo desse antagonismo. Todavia, nada na leitura, como 

indício textual, poderia sugerir esse estranhamento a fim de provocar a crítica, o distanciamento 

necessário para apontar os problemas contidos na forma como essa hostilidade se constrói. 

Além disso, como vimos, não só a rivalidade, mas toda a existência dessas mulheres se vê 

dependente das relações com os homens. Sendo assim, nada possibilita depreender a estrutura 

narrativa com criticidade, e sim apenas como manutenção, criação dessas hierarquias 

misóginas. É a maneira de manter as mulheres comparando-se umas às outras, vendo o 

adversário em suas pares, esquecendo de encontrá-lo onde realmente está, no patriarcado. Por 

isso, a tendência delas é sempre defender o marido, em detrimento da esposa.  

Quando Jennifer Gabriel chega à cidade, conversando pela primeira vez com Sukie (ex-

amante de seu pai falecido), o conteúdo recai em Brenda e Ed Parsley (também ex-amante de 

Sukie). Mesmo tendo sido Ed Parsley que fugiu com uma mulher deveras jovem, deixando para 
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trás, abruptamente, esposa e filhos, ele é isento de culpa, aos olhos de Sukie. Diante do 

comentário de Jennifer, “[h]er husband behaved horribly to her, everybody tells me” [“O 

marido se comportou de forma horrível com ela, é o que todo mundo me diz”]; a bruxa 

responde: “[o]r she to him” (UPDIKE, 2012, p. 192) [“Ou ela com ele” (UPDIKE, 2010, p. 

203)]. 

Essas outras mulheres (e a perspectiva de todas a seu respeito) têm papel sintomático na 

narrativa. Não apenas as principais bruxas de Eastwick, Alexandra, Jane e Sukie são 

“defeituosas” (refiro-me a elas assim não por minha escolha, mas como eco das escolhas 

lexicais do romance). Todas as mulheres da narrativa de Updike são articuladas como megeras. 

Novamente, devo lembrar, não se trata de uma necessidade que todas as personagens mulheres 

se tornem símbolos de bondade e pureza. Pelo contrário. As personagens mulheres merecem 

também uma constituição complexa, repleta de características bem desenvolvidas, que não as 

coloque em uma posição simplista e redutora. Nesse caso, as mulheres de Updike se tornam a 

personificação dos problemas na narrativa, assim como o são as bruxas em The Crucible. Lá, 

elas também são acusadas de mentirosas, ardilosas, algumas pela promiscuidade, bem como as 

três de Eastwick. Nas duas histórias, são as mulheres que instalam a complicação narrativa a 

ser resolvida, enquanto a maioria das personagens masculinas, mesmo tendo participação 

recorrente, têm pouco papel ativo, apenas assistindo ao circo desempenhado por elas. Assim, 

saem isentos e, às vezes, os heróis dos enredos. 

Como podemos criar, nessa perspectiva, uma compreensão cultural na qual os humanos 

se sintam impelidos à identificação com essas personagens mulheres? Como empreender a 

criação de um mundo vivível a partir desses artefatos culturais? Não se trata de não querer 

relações com a vilã, trata-se de constituir a mulher em si como empecilho, enquanto o homem, 

pacífico e observador, torna-se a solução. Em The Crucible, os demais homens apenas aceitam 

a palavra das garotas, e a solução narrativa vem de Proctor (a quem, devo lembrar, deve-se 

grande parte do problema gatilho na história, ainda que isso seja quase esquecido pela função 

narrativa). Em The Witches of Eastwick os homens se tornam a solução porque o objetivo de 

vida das mulheres é, ao final, ter um marido. Suponhamos que a situação fosse oposta, com 

personagens homens no lugar delas. “Suppose, for instance, that men were only represented in 

literature as the lovers of women, and were never the friends of men soldiers, thinkers, 

dreamers; how few parts in the plays of Shakespeare could be allotted to them; how literature 

would suffer” [“Suponha-se, por exemplo, que os homens fossem representados na literatura 

somente como amantes das mulheres, e não fossem nunca amigos dos soldados, dos pensadores; 
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poucos papéis poderiam ser atribuídos a eles nas peças de Shakespeare; quanto sofreria a 

literatura” (WOOLF, 2018, loc 1234, tradução minha). 

Há uma rivalidade facilmente identificada entre Alexandra, Sukie e Jane e as demais 

mulheres de Eastwick. Rivalidade instituída pelas atitudes e escolhas das três, principalmente 

ao levarmos em conta seus casos amorosos extraconjugais com alguns dos maridos daquelas. 

Além disso, incomoda às demais o estilo de vida das três, fora dos padrões esperados pelas 

outras. Elas são “[m]ulheres incômodas para a comunidade, viúvas solitárias ou vizinhas 

indiscretas”: bruxas, “aquelas cujas práticas” são “crimes mais graves do que as heresias” 

(ZORDAN, 2005, p. 333). Dito isso, é preciso notar que a maior parte das acusações e 

julgamentos pelos quais passam as bruxas, ainda que sejam tratados como empreendidos pela 

sociedade de Eastwick como um todo, na realidade, são oriundos das outras mulheres. Os 

homens, assim como aqueles componentes das autoridades em Salem, apenas observam o que 

acontece ao seu redor. Tudo colaborando com a discussão empreendida por Mary Daly (1985), 

de que as instituições sociais colocam as mulheres em rivalidade, umas contra as outras 

(impedindo a identificação entre si), a fim de ganhar força sobre elas. Nesse sentido, exaspera 

mas não surpreende vivermos em um mundo no qual “[w]omen are hard on women. Women 

dislike women” [“As mulheres são inclementes com mulheres. As mulheres sentem antipatia 

por mulheres”] (WOOLF, 2018, loc 1609, tradução minha). 

Felicia Gabriel, esposa de Clyde (amante de Sukie) é um dos exemplos de personagem 

que a narrativa constitui como, no mínimo, uma mulher inconveniente. Além das palavras a seu 

respeito proferidas pelas próprias bruxas, palavras de escárnio e desgosto, deparamo-nos com 

uma extensa passagem na qual Clyde ouve sua esposa reclamando infinitamente sobre todas as 

coisas que possa encontrar defeituosas sob sua perspectiva. É pertinente ressaltar que as 

reclamações de Felicia são acompanhadas também por sua caracterização como personagem: 

 

Felicia had never outgrown the presumingness of a pretty and vivacious high-school 

girl. She and Clyde had gone through the public schools of Warwick together, and 

what a fetching live-wire she had been […]. Felicia seemed frail when unconscious. 

He [Clyde] would lie propped up on one elbow and gaze at her, and the form of the 

peppy teen-ager he had loved would be restored to him, in her fuzzy pastel sweaters 

and her long plaid skirts swinging down the halls lined with tall green metal lockers, 

along with a sensation of being again his gangling “brainy” teenaged self; a giant 

insubstantial column of lost and wasted time would arise from the bedroom walls so 

that they seemed to be lying two crumpled bodies at the base of an airshaft. But now 

she stood erect before him, unignorable, dressed in the black skirt and white sweater 

in which she had chaired the evening’s meeting of the Wetlands Watchdog Committee 

(UPDIKE, 2012, p. 138, grifo meu). 

 

[Felicia nunca tinha superado a atitude presunçosa de uma bonita e espevitada 

estudante do ensino médio. Ela e Clyde haviam cursado juntos as escolas públicas de 
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Warwick e, na época, ela era cheia de energia e muito atraente [...] Quando estava 

inconsciente, Felicia parecia frágil. Apoiado em um dos cotovelos, ele [Clyde] ficava 

deitado olhando para ela, e conseguia trazer de volta a forma de adolescente cheia de 

vida que havia amado, com seus suéteres felpudos em tons pastel e suas compridas 

saias plissadas a ondular pelos corredores margeados de escaninhos altos de metal 

verde, e também uma sensação de ser novamente o adolescente alto, magro e 

“inteligente” que fora antigamente; uma gigantesca coluna incorpórea de perda e 

tempo perdido se erguia das paredes do quarto, fazendo-os parecer deitados feito dois 

cadáveres embolados no fundo de um duto de ventilação. Mas agora ela estava em pé 

na sua frente, impossível de ignorar, vestida com a saia preta e o suéter branco com 

os quais havia presidido a reunião da noite do Comitê de Vigilância dos Charcos 

(UPDIKE, 2010, p. 147-148)] 

 

Logo nas primeiras linhas a narrativa não oferece muitas alternativas positivas na 

semântica destinada à Felicia. Ela se torna uma mulher presunçosa, algo imatura. O tempo 

agradável indicado para Clyde, enquanto ela dorme, demonstra uma agradabilidade dele para 

com ela apenas quando a esposa está dormindo, inconsciente, ou seja, sem conseguir falar ou 

expressar suas opiniões. Evoca a imagem da princesa adormecida, esperando para ser salva pelo 

homem príncipe, ou, no caso, tendo uma existência completamente nula em sua própria história. 

A voz do narrador, com a focalização sobre os ombros de Clyde, a observar a esposa falando, 

relembra dela com nostalgia. Não obstante, essa lembrança em sua dissimulada simplicidade 

constrói a ideia de que Felicia não é mais a mulher por quem Clyde se apaixonou. Ela mudou, 

tornou-se uma pessoa desagradável, e isso parece fornecer uma justificativa do aborrecimento 

dele para com ela. Assim, sob o olhar de Clyde, Felicia se torna (e também aos nossos olhos) 

essa pessoa repugnante: “When she had been a high-school girl she had had shining round eyes, 

but now her face, without growing fat, with every year was pressing in upon these lamps of her 

soul; her eyes had become piggy, with a vengeful piggy glitter” (UPDIKE, 2012, p. 140) [“Na 

época do ensino médio, Felicia tinha olhos brilhantes e redondos, mas agora seu rosto, mesmo 

sem que ela houvesse engordado, a cada ano pressionava mais aqueles espelhos de sua alma; 

eles haviam se tornado parecidos com os olhos de um porco, com o mesmo brilho vingativo do 

olhar de um porco” (UPDIKE, 2010, p. 149)]. 

Não são apenas as características físicas de Felicia que incomodam, suas opiniões 

também se mostram despropositadas e perversas. Quando Ed Parsley, após fugir da cidade com 

uma moça, acaba morrendo, ela precisa expressar sua raiva com a situação. Ainda que seja uma 

convicção baseada na mágoa diante de um homem adúltero, ela soa demasiadamente exagerada, 

finalizando com uma implicância inexplicada pelo marido lendo uma revista: “Ed Parsley will 

get none of my sympathy. I’ll spit on his grave. Clyde, you must stop reading that magazine. 

What did I just say?” (UPDIKE, 2012, p. 140, grifo meu) [“Ed Parsley não vai ter nenhuma 
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empatia da minha parte. Eu vou cuspir no túmulo dele. Clyde, você precisa parar de ler essa 

revista. O que foi que eu acabei de dizer?” (UPDIKE, 2010, p. 149)]. 

Da mesma forma, suas reclamações soam egoístas em vários momentos. Sem motivos, 

por exemplo, ela se incomoda com a renomeação de uma rua, em homenagem por um rapaz 

que morreu servindo na guerra do Vietnã. Esse ressentimento é especialmente significativo 

diante da importância atribuída pelos norte-americanos à memória dos soldados que serviram 

o país em guerra. Agindo assim, ela expressa um desrespeito aos costumes da comunidade: 

 

“Next thing they’ll want to be naming Dock Street and then Oak Street and then 

Eastwick itself after some lower-class dropout who couldn’t think of anything better 

to do than go over there and napalm villages.” 

“Kazmierczak was a pretty good kid, actually. […] people took it […] hard when he 

got killed last summer.” 

“Well I didn’t take it hard” (UPDIKE, 2012, p. 160, grifo do autor). 

 

[“Daqui a pouco eles vão querer mudar o nome da Dock Street, depois o da Oak Street, 

e depois o da própria Eastwick para homenagear algum fracassado de baixa extração 

que não conseguiu pensar em nada melhor para fazer a não ser ir lá encher aldeias de 

napalm.” 

“Na verdade Kazmierczak era um bom garanto. [...] por isso as pessoas sentiram tanto 

quando ele foi morto no verão passado.” 

“Bom, eu não senti” (UPDIKE, 2010, p. 170)] 

 

Ao longo de mais de sete páginas na versão original (mais de oito na tradução), Clyde 

observa Felicia reclamando, desgostosamente. Aos olhos do marido, ela se torna cada vez mais 

repulsiva. Felicia, como todas as demais mulheres, é caracterizada em uma imagem feminina 

estereotipada e negativa. E essa imagem não é exclusividade do romance de Updike: 

 

Há [...] no plano ideológico, uma estreita correspondência entre a imagem degradada 

da mulher, forjada pelos demonólogos, e a imagem da feminilidade construída pelos 

debates da época sobre a “natureza dos sexos”, que canonizava uma mulher 

estereotipada, fraca do corpo e da mente e biologicamente inclinada ao mal, o que 

efetivamente servia para justificar o controle masculino sobre as mulheres e a nova 

ordem patriarcal (FEDERICI, 2017, p. 335). 

 

Uma imagem perpetuada até hoje no coletivo social. Aparecia e, portanto, ainda aparece 

na forma de justificativa para um controle masculino (afinal, nós mulheres parecemos algo 

irracionais!); impondo às mulheres aquele silenciamento que ecoa as estruturas das hierarquias 

masculinas (DALY, 1985, p. 150). Ora, Kramer e Sprenger (2016, p. 123) já justificavam isso 

em suas orientações (Miller e Updike parecem terem seguido à risca suas caracterizações): “as 

mulheres são, por natureza, mais impressionáveis e mais propensas a receber a influência do 

espírito descorporificado; e quando se utilizam com correção dessa qualidade, tornam-se 

virtuosíssimas, mas quando a utilizam para o mal, tornam-se absolutamente malignas”. 
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O feitiço feito por Jane e Sukie direcionado a Felicia não contribui positivamente à 

imagem da última, já que coisas estranhas continuam a sair ininterruptas de sua boca: “She half-

turned her back and fiddled with her mouth, as if disentangling a hair from her lips. Clyde didn’t 

know why this by now familiar gesture angered him, since of all the unattractive traits that had 

come upon her with age this one affliction could not be construed as her fault” (UPDIKE, 2012, 

p. 160, grifo meu) [“[Ela] Virou parcialmente as costas e ficou mexendo a boca como se 

estivesse descolando um fio de cabelo dos lábios. Clyde não sabia por que esse gesto agora já 

conhecido o deixava com raiva, uma vez que, dentre todas as características pouco atraentes 

que a esposa havia passado a exibir depois de mais velha, aquela ali não podia ser interpretada 

como sendo culpa dela” (UPDIKE, 2010, p. 170)]. Mas, essa é apenas uma das características 

desagradáveis pela qual ela não pode ser culpada. Isso significa, não obstante, que ela pode (e 

deve) ser culpada pelas demais. 

Enquanto isso, Clyde tem todos os motivos para sentir rancor por essa mulher. Inclusive 

talvez para ter traído ela. Além disso, ela parece fornecer as razões para a bebedeira constante 

do marido, isentando-o dessa responsabilidade, tornando-se a fonte para um dos problemas 

dele: 

 

Language, he was thinking, perhaps is the curse, that took us out of Eden. […] The 

Johnnie Walker bottle chortled obligingly in its tilted throat. 

“Don’t you think […] I don’t know about you and that minx, I can read you like a 

book and don’t you forget it, how you’d like to fuck her if you had the guts but you 

don’t, you don’t.” […] The polish, Clyde thought, the polish of her rhetoric was what 

made it truly insufferable: the artful pauses and repetitions, the way she had picked 

up the word “guts” and turned it into a musical theme […]. “No gutth at all,” she said 

[…] “A drunken weakling wants the entire world to go down with him. Hitler, that’s 

who you remind me of, Clyde. Another weak man the world didn’t stand up to” 

(UPDIKE, 2012, p. 162-163, grifo do autor). 

 

[“Talvez a linguagem fosse mesmo a maldição que nos havia expulsado do Paraíso, 

pensou ele. [...] A garrafa de Johnnie Walker gorgolejou agradavelmente em seu 

gargalo virado. 

“Não pense você [...] que eu não sei sobre você e aquela sirigaita, eu sei ler você como 

se fosse um livro aberto, não se esqueça, sei que gostaria de trepar com ela se tivesse 

colhão para isso, mas você não tem, não tem.” [...] O verniz, pensou Clyde, era o 

verniz da retórica dela que a tornava realmente insuportável: as pausas e repetições 

calculadas, a forma como ela pegava a palavra “colhão” e a transformava em um tema 

musical [...] “Colhão nenhum, chero”, disse ela [...] “Um fracote bêbado quer ver o 

mundo inteiro afundar junto com ele. Sabe em quem você me faz pensar, Clyde? Em 

Hitler. Outro homem fraco a quem o mundo não soube resistir” (UPDIKE, 2010, p. 

172-173)] 

 

A comparação dele com Hitler confere a ela mais um ar de futilidade, nas opiniões 

desmedidas e despropositadas. A menção ao jardim do Éden evoca a presença de Eva. Ela não 

está no excerto, mas, segundo a maior parte das leituras, é ela o motivo exclusivo de expulsão 
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do casal do Paraíso. A linguagem ali, por conseguinte, associa-se à mulher, a todas, assim como 

a Eva e a Felicia. Ao mesmo tempo, ao passo que Felicia continua em seu monólogo incansável, 

Clyde se torna o adulto razoável na situação. Nada diferente do restante do romance. Ele apenas 

observa enquanto ela se torna essa pessoa horrível, e ele, praticamente sem ação, é a pessoa 

coerente. Afinal, a única ação dele foi motivada, com justificativas da estrutura narrativa, para 

acabar com o tormento causado por ela: 

 

Perhaps minutes passed. Felicia was vehemently talking. His children’s vigorous 

contempt for him had become involved with his criminal willingness to sit in a chair 

while unjust wars, fascist governments, and profit-greedy exploiters ravaged the 

world. The poker’s smooth heft was still in his hand. In its chemical indignation her 

face had gone white as a skull; her eyes burned like the tiny flames of votive candles 

deep in the waxy pockets they have hollowed. Her hair seemed to be standing up in a 

ragged, skimpy halo. Most horribly, things kept coming out of her mouth — parrot 

feathers, dead wasps, bits of eggshell all mixed in an unstoppable thin gruel she kept 

wiping from her chin in a rhythmic gesture like cocking a gun. He saw these extrusions 

as a sign; this woman was possessed, she bore no relation to the woman he in good 

faith had married. [...] The chemical and mechanical action that had replaced her soul 

surged on; in her trance of indignation she had ceased to see and hear. Her voice would 

wake the neighbors. Her voice was growing louder, fed inexhaustibly from within. 

His drink was in his left hand; he lifted the poker in his right and slashed it down 

across her head, just to interrupt the flow of energy for a moment, to plug the hole 

through which too much was pouring. […] He knew he was making a mistake but the 

silence felt heaven-sent. […] He had plugged this hole in cosmic peace forever. 

An immense sheath of relief slid upward from Clyde Gabriel (UPDIKE, 2012, p. 164-

165). 

 

[Minutos se passaram, talvez. Felicia falava com veemência. O vigoroso desprezo que 

os filhos sentiam por ele estava agora misturado à sua disposição criminosa para ficar 

sentado em uma cadeira enquanto guerras injustas, governos fascistas e exploradores 

gananciosos com sede de lucro devastavam o mundo. O peso agradável do atiçador 

continuava em sua mão. Tomado por uma indignação química, o rosto dela havia 

ficado branco feito uma caveira; seus olhos ardiam como as minúsculas chamas de 

velas votivas queimando lá no fundo dos invólucros lambuzados de cera que elas 

mesmas escavavam. Seus cabelos eriçados pareciam formar um halo revolto e 

esparso. O mais horrível de tudo era que não paravam de sair coisas de sua boca – 

penas de papagaio, vespas mortas, pedaços de casca de ovo, tudo misturado em um 

mingau ralo impossível de conter que ela não parava de enxugar do queixo com o 

gesto ritmado de quem arma uma pistola. Ele interpretou tais extrusões como um sinal; 

aquela mulher estava possuída, não tinha nenhuma relação com a mulher que ele, em 

sã consciência, havia desposado. [...] A ação química e mecânica que havia substituído 

a alma dela prosseguiu; em seu transe de indignação, ela já não via nem ouvia mais 

nada. Sua voz iria acordar os vizinhos. Estava ficando mais alta, alimentada 

incessantemente do interior. Clyde estava segurando a bebida na mão esquerda; com 

a direita, ergueu o atiçador e golpeou a cabeça dela, apenas para interromper o fluxo 

de energia por um instante, para deter o escoamento excessivo daquele buraco. [...] 

Ele sabia que estava cometendo um erro, mas aquele silêncio lhe pareceu um presente 

dos céus. [...] Ele havia tapado para sempre aquele buraco na paz cósmica. 

Um imenso véu de alívio subiu flutuando de Clyde Gabriel (UPDIKE, 2010, p. 174-

175)] 

 

Nenhuma das mulheres da narrativa escapa a esses julgamentos que as constituem em 

uma imagem negativa, como megeras. As palavras provêm tanto do narrador, como das próprias 
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personagens, inclusive das mulheres. Além de estabelecer assim uma rivalidade entre elas, esses 

veredictos negativos advindos delas parecem conferir certa veracidade, apontando quase uma 

certeza na perspectiva a considerá-las pessoas maliciosas. Em um momento na banheira da 

mansão Lenox, uma das bruxas (mais uma vez, já que suas falas se alternam, como se fossem 

uma pessoa só, é impossível distinguir quem): “Women must stop serving everybody and then 

getting even psychologically. That’s been our politics up to now” (UPDIKE, 2012, p. 206) [“As 

mulheres precisam parar de servir a todo mundo e depois ficar tentando se vingar 

psicologicamente. Essa tem sido a nossa política até agora” (UPDIKE, 2010, p. 217)]. 

A própria Felicia, como não poderia deixar de ser, tem sua avaliação negativa de 

algumas de suas pares: “‘[p]oor Mrs. K., she tried to dress up so as not to look like a tart but 

I’m afraid she failed.’ Felicia had a considerable love for the underprivileged in the abstract but 

when actual cases got close to her she tended to hold her nose” (UPDIKE, 2012, p. 161) [“‘E a 

pobre senhora K bem que tentou se vestir para não parecer uma vagabunda, mas infelizmente 

não conseguiu.’ De um ponto de vista abstrato, Felicia tinha um amor considerável pelos 

desfavorecidos, mas quando surgiam casos concretos sua tendência era tampar o nariz” 

(UPDIKE, 2010, p. 171)]. Dessa forma, a narrativa constitui as bruxas com poderes, e as bruxas 

formadas pelo senso comum. Aquelas assim chamadas, ou depreciadas, como feias, ranzinzas, 

agressivas – termos retirados da definição da palavra “bruxa” (BRUXA, 2020). Assim se refere 

Sukie, em função do consenso de outras pessoas da cidade, à Felicia: “a few people who had 

been on committees with Felicia, but she had quarreled you know with almost everybody. The 

people at Town Hall are delighted to have her off their backs, they all called her a witch” 

(UPDIKE, 2012, p. 181, grifo meu) [“algumas pessoas que haviam participado de comitês junto 

com Felicia, mas como você ela havia brigado com quase todo mundo. Os membros do 

Conselho Municipal estão encantados por terem se livrado dela, todos a chamavam de bruxa” 

(UPDIKE, 2010, p. 191)]. Essa parece ser uma das maneiras pelas quais a narrativa institui a 

rivalidade e a hostilidade entre as personagens mulheres.  

Toda a construção da rivalidade entre as bruxas e as demais mulheres, esposas, se 

concretiza com o casamento de Darryl Van Horne e Jennifer Gabriel. Jenny se tornara amiga 

de Alexandra, Sukie e Jane, dividindo vários momentos de afeto na casa de Darryl Van Horne. 

Todavia, Jenny se casa com Van Horne sem sequer contar antes a elas. As três recebem a 

revelação apenas após o casamento. Jenny tem um novo status, conforme comenta Sukie: “She 

came on a little less shy […] You know, the married woman and all” (UPDIKE, 2012, p. 281-

282, grifo meu) [“Ela me pareceu um pouco menos tímida […] Sabe, mulher casada, essas 
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coisas” (UPDIKE, 2010, p. 294)]. A partir disso, ela se torna sua inimiga maior: não só é ela 

uma esposa, como é a esposa daquele a quem elas haviam adorado nos últimos meses. 

Quando na casa de Van Horne, Jenny assume o papel da esposa que interrompe a 

diversão de todos. Ela que antes aproveitava junto a sala com a grande banheira, agora as 

interrompe em suas intenções. Com a presença dela, a casa já não é mais tão receptiva às outras. 

Com o casal, a dinâmica do grupo se altera. Será Jenny agora a esposa castradora? 

 

The night was becoming a success; but when Sukie proposed that they all go have a 

bath now, Jenny announced with a certain firmness, “The tub’s been drained. It had 

gotten all scummy, and we’re waiting for a man […] to come and give the teak a 

course of fungicide” (UPDIKE, 2012, p. 258). 

 

[A noite estava se transformando em um sucesso; porém, quando Sukie sugeriu que 

fossem todos tomar um banho, Jenny anunciou com certa firmeza: “A banheira foi 

esvaziada. Tinha ficado toda suja, e estamos esperando um limpador de piscinas [...] 

vir passar fungicida na madeira” (UPDIKE, 2010, p. 271)] 

 

Após esse encontro de todos na casa de Darryl para o anúncio do novo casal, as três 

bruxas se encontram para discutir seu ressentimento diante das atitudes de Jenny. Mesmo tendo 

sido Darryl a tomar a iniciativa e propor o casamento para ela, apenas Jenny é condenável. 

Darryl, homem, sai ileso das acusações: 

 

[T]here could be only one topic today, Darryl Van Horne’s astounding, insulting 

marriage. 

“How smug and ‘at home’ she was in that big blue bathrobe,” Sukie said. “I hate her. 

To think it was me that brought her to tennis that time […]”. “And she was quite 

competitive, remember?” Alexandra said. […] “That should have told us something,” 

Sukie said. […] “That she wasn’t the helpless little doll she appeared […] Don’t you 

just hate her?” Sukie asked Alexandra (UPDIKE, 2012, p. 260-261, grifo do autor). 

 

[só poderia haver um tema de conversa nesse dia: o assombroso, o insultuoso 

casamento de Darryl van Horne. 

“Como ela estava arrogante e ‘à vontade’ com aquele grande roupão azul”, disse 

Sukie. “Eu a odeio. E pensar que fui quem a levei para jogar tênis daquela vez. [...] 

“E ela foi bem competitiva, lembram?”, disse Alexandra. [...] “Isso deveria nos ter 

deixado com a pulga atrás da orelha”, disse Sukie [...] “De que ela não era a 

bonequinha inofensiva que parecia. [...] “Você simplesmente não a odeia?” (UPDIKE, 

2010, p. 273)] 

 

E os encontros entre as três amigas se constituem em uma seção destinada a desmerecer 

outras mulheres (como se observa também de outras citações). Dessa maneira, cria-se a 

concepção do imaginário coletivo para o qual as amizades femininas são falsas, sempre 

observadas com algum ar duvidoso. Ora, leitora, a linguagem, ou a língua, de Eva expulso-

os(nos) do Paraíso... Seguindo as concepções conforme Kramer e Sprenger (2016, p. 123), para 

quem as mulheres, “possuidoras de língua traiçoeira, não se abstém de contar às suas amigas 
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tudo o que aprendem através das artes do mal; e por serem fracas, encontram modo fácil e 

secreto de se justificarem através da bruxaria”. Essas compreensões são todas igualmente fruto 

da transição do feudalismo para o capitalismo. “A caça às bruxas destruiu todo um universo de 

práticas femininas, de relações coletivas e de sistemas de conhecimento que haviam sido a base 

do poder das mulheres na Europa pré-capitalista, assim como a condição necessária para sua 

resistência na luta contra o feudalismo” (FEDERICI, 2017, p. 205). Houve a separação das 

mulheres que antes tinham lugares sociais comuns, como as terras comunais, para exercer 

atividades e celebrações com a presença majoritária de mulheres. 

 

[A]s amizades femininas tornaram-se objeto de suspeita, denunciadas no púlpito 

como uma subversão da aliança entre marido e mulher, da mesma maneira que as 

relações entre mulheres foram demonizadas pelos acusadores das bruxas, que as 

forçavam a delatar umas às outras como cúmplices do crime. Foi também neste 

período que, como vimos, a palavra gossip [fofoca], que na Idade Média significava 

“amiga”, mudou de significado, adquirindo uma conotação depreciativa: mais um 

sinal do grau a que foram solapados o poder das mulheres e os laços comunais 

(FEDERICI, 2017, p. 334-335, grifo meu). 

 

As três bruxas estabelecem com Jenny aquela mesma relação de hostilidade, antipatia, 

originada em função de um homem, na construção dessa cumplicidade entre elas e contra outra 

mulher. As inimizades delas todas se originam pela competição por homens. Enquanto isso, 

repetindo os passos dos demais maridos, Darryl também é apenas uma vítima, oprimido na 

relação: “‘I looked at Darryl the other night and he looked all slapped together somehow—I 

think he’s running scared.’ [...] ‘Then why not let Jenny have him?’ [...] ‘No,’ Jane interposed. 

‘She mustn’t. She stole him. She made fools of us’” (UPDIKE, 2012, p. 268, grifo do autor) 

[“‘Na outra noite, eu olhei para Darryl e ele me pareceu de certa forma todo remendado… acho 

que está ficando com medo.’ [...] ‘Então por que não deixamos Jenny ficar com ele?’ [...] ‘Não’, 

intrometeu-se Jane. ‘Ela não pode ficar com ele. Ela o roubou. Ela nos fez de bobas’” (UPDIKE, 

2010, p. 280)]. Assim, reforça-se aquela ideia de que essas mulheres só fazem pensar nos 

relacionamentos e casos amorosos, baseando seu arranjo de vida nisso. Sendo o grande intuito 

de suas vidas ter sempre um parceiro sexual, a disputa por ele seria motivação para criar o 

antagonismo entre elas. Dessa forma, enquanto os homens se dedicam a grandes descobertas 

científicas e reflexões existenciais, as mulheres se dedicam a cuidá-los e competir entre si 

mesmas por eles. 

Em seu livro intitulado Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s 

Liberation [sem tradução para o português] (1985), Mary Daly convoca alguns conceitos de 

estratégias de batalha utilizadas anos a fio pela humanidade, especialmente dividir e conquistar, 
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para mostrá-los em sua associação (agora infelizmente livre) com as estratégias do patriarcado. 

Conforme discorre a autora, tais estratégias são usadas há muito tempo pela sociedade e 

instituições patriarcais com o intuito de separar as mulheres, de forma que a elas seja impossível 

reconhecer-se entre si e constatar que compartilham vários problemas em comum, vivendo em 

um mundo no qual seu posicionamento se constrói como inferior em relação ao principal, 

masculino. Assim, separando-as e fazendo-as acreditar que o pertencimento a um grupo 

tradicional da sociedade masculina é prioridade em relação aos laços femininos, mantém-se a 

crença delas na naturalidade de sua inferioridade, em razão de suas diferenças quando 

comparadas ao sexo masculino. Nas palavras da autora: “[a]nother mechanism in the ‘divide 

and conquer’ battery of weapons is confusion of issues by using women’s illusory identification 

with the categories and ideologies of the male-run culture to keep female bonding from being 

effective” [“Outro mecanismo na bateria de armas do ‘dividir e conquistar’ é a confusão de 

questões ao usar a identificação ilusória da mulher com as categorias e ideologias da cultura 

masculina para evitar que o laço feminino seja efetivo”] (DALY, 1985, p. 137, grifo da autora, 

tradução minha). É assim que as mulheres são mantidas afastadas umas das outras, sendo 

divididas entre si pela pseudo-identificação com agrupamentos androcêntricos e dominados 

pelos homens (DALY, 1985, p. 132). Por essa perspectiva, as narrativas de Miller e Updike 

agem pelos mesmos métodos de instituições sociais majoritariamente masculinas, ao instigar a 

rivalidade entre as mulheres, para enfraquecê-las e ganhar poder sobre elas, de modo inclusive 

que elas não o percebam e considerem os arranjos masculinos como naturais. 

Antes, quando Alexandra, Jane e Sukie gostavam de Jenny, passavam horas 

aproveitando sua companhia, agradando-a e sendo agradada por elas. A partir do casamento, 

sua opinião muda completamente. Jennifer vira, aos olhos das três, de modo a nos tentar 

convencer do mesmo, uma garota insípida, algo dissimulada talvez: “We were so nice to that 

vapid girl, taking her in, doing our thing, though she always did hold back as if really she were 

above it all and time would tell, like some smug little Cinderella squatting in the ashes knowing 

there was this glass slipper in her future” (UPDIKE, 2012, p. 240, grifo do autor) [“Nós fomos 

tão gentis com aquela menina sem graça, nós a acolhemos, fizemos o que sabemos fazer, 

embora ela de fato sempre tenha se contido como se na verdade estivesse acima de tudo aquilo 

e o tempo fosse revelar a verdade, como alguma Cinderelazinha arrogante agachada no meio 

das cinzas sabendo que o seu futuro contém um sapato de cristal” (UPDIKE, 2010, p. 251)]. 

Dessa maneira, toda e qualquer personagem mulher de Updike em Eastwick parece ter 

alguma característica que a torna algo indesejável, algo repulsiva, maliciosa, wicked. As três 

bruxas principais o são por seus poderes e suas ações. As demais o são por seu comportamento. 
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Enquanto isso, em The Crucible lembro que Abigail e as garotas que acusam também se tornam 

bruxas por seu comportamento no enredo. São elas bruxas que praticaram o sabá na mata à 

noite, mas são elas bruxas principalmente porque se tornam as vilãs na narrativa. Poderíamos 

pensar, então, que suas pares antagonistas, as ditas mulheres boas, porque inocentes, seriam 

personagens mais interessantes. Não parece ser tão simples, porém. 

Elizabeth Proctor é uma personagem central no enredo. Ela é componente do triângulo 

amoroso no qual toda a trama parece ter se originado. Seu marido a traiu com Abigail Williams, 

e agora essa se tornou uma garota vingativa, fazendo de tudo para afastá-la de John. Elizabeth 

é constituída como o oposto de Abigail. É uma mulher aos moldes do que a sociedade patriarcal 

chama inocente, crente e devota, correta, honesta. É uma mulher que sente até mesmo por matar 

um coelho que entra em sua casa como visita e bom presságio, para servi-la ao marido na ceia: 

“It hurt my heart to strip her, poor rabbit” (MILLER, 2003, p. 48) [“Me doeu o coração tirar a 

pele dele, coitado do coelho” (MILLER, 2009, p. 309)]. Ainda que a associação de coelhos 

como “a good sign walkin’ in” (MILLER, 2003, p. 48) [“isso é bom sinal” (MILLER, 2009, p. 

309)] seja originária de sua relação com a celebração da fertilidade em crenças pagãs, aqui, na 

casa dos Proctor, a coelha anuncia um sinal abençoado como da Páscoa cristã (mesmo que essa 

celebração também tenha origem pagã). De qualquer modo, o pesar de Elizabeth é posto em 

oposição ao sacrifício de animais como sugerido nas práticas de bruxaria. Isso a colocaria ainda 

mais distante de qualquer desconfiança dela como bruxa. 

Uma peculiaridade desse texto dramático de Arthur Miller consta na apresentação das 

personagens. Quando da primeira cena na qual estão inseridas, a algumas personagens se 

dedicam uma apresentação específica. As didascálias assim disponibilizam informações para 

auxiliar na caracterização de determinadas personagens. Contudo, é notável a maior extensão 

das descrições destinadas aos homens da narrativa, enquanto às mulheres algumas poucas linhas 

são delineadas. Mais grave ainda, no caso de Elizabeth Proctor, por exemplo, ao estar presente 

pela primeira vez na cena do segundo ato com seu marido, nenhuma apresentação está presente. 

Elizabeth, assim, não existe por si só. Ela não carrega apenas o sobrenome de seu marido. Toda 

sua existência parece depender da dele também. Estamos em uma sociedade na qual “a bride or 

wife in patriarchy is merely an extension of her husband” [“uma noiva ou esposa, no 

patriarcado, é meramente uma extensão de seu marido”] (DALY, 1985, p. 139, tradução 

minha). 

Nessa mesma cena, após uma conversa com o marido, os dois são interpelados por John 

Hale. O reverendo convocado ao vilarejo para auxiliar nas investigações de bruxaria. Hale está 

ali porque Abigail Williams acabou de acusar Elizabeth como bruxa, mas o casal ainda não tem 
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essa informação. A fim de averiguar a culpabilidade de Elizabeth (não uso “averiguar a 

inocência” pois, àquela época, as mulheres eram culpadas até que se provasse o contrário, e não 

o oposto), e investigando “the Christian character of their house”, John Hale questiona-a acerca 

da sapiência dos mandamentos da igreja cristã. Ela assim age diante de Hale: “ELIZABETH, 

without hesitation, even eagerly: I surely do. There be no mark of blame upon my life, Mr. 

Hale. I am a covenanted Christian woman” (MILLER, 2003, p. 63) [“ELIZABETH (sem 

hesitar, animada até) Decerto que sei. Não existe nenhuma mancha de culpa na minha vida, 

senhor Hale. Eu sou uma mulher cristão e casada” (MILLER, 2009, p. 321)]. Sendo uma mulher 

cristã de fé, sem qualquer mancha sobre seu nome ao longo de toda sua vida, Elizabeth, “unable 

to restrain herself” [“(não consegue se conter)”], fala ao reverendo: “Mr. Hale. He turns. I do 

think you are suspecting me somewhat? Are you not?” (MILLER, 2003, p. 64) [“Senhor Hale. 

(ele se volta) Tenho a impressão de que o senhor desconfia um pouco de mim. Não desconfia?” 

(MILLER, 2009, p. 322)]. 

Estando nós como leitoras sem acesso a qualquer descrição de Elizabeth por parte das 

rubricas, somos destinadas a compreendê-la a partir das palavras das outras personagens e de 

suas próprias palavras acerca de si mesma. Ainda assim, é claro, sempre se revela alguma 

focalização. Todas essas palavras indicam Elizabeth com uma característica predominante (e, 

ao que se aparenta, ela não precisaria de nenhuma outra para sua constituição) que a define 

sobretudo: ela é honesta, como ninguém. 

Quando John Proctor tenta desmascarar Abigail na mentira das acusações perante o juiz, 

admitindo ter traído a esposa com ela, a maneira encontrada por Danforth para investigar o 

acontecimento é questionar Elizabeth. Para que Abigail possa ser encontrada em sua malícia, 

Elizabeth precisa ser o extremo oposto. E assim se estabelecem os antagonismos entre elas. Em 

contrapartida Proctor segue ileso em qualquer das situações: 

 

DANFORTH […]: Bring her out! And tell her not one word of what’s been spoken 

here. And let you knock before you enter. […] Now we shall touch the bottom of this 

swamp. To Proctor: You wife, you say, in an honest woman. 

PROCTOR: In her life, sir, she have never lied. There are them that cannot sing, and 

them that cannot weep — my wife cannot lie. I have paid much to learn it, sir 

(MILLER, 2003, p. 103-104). 

 

[DANFORTH […] Traga Elizabeth Proctor aqui! E não diga para ela nem uma 

palavra do que foi dito aqui. E bata na porta antes de entra de volta. [...] Agora vamos 

tocar o fundo desse pântano. (para Proctor) Sua esposa, diz o senhor, é uma mulher 

honesta. 

PROCTOR Em toda a vida dela, meu senhor, nunca mentiu. Tem quem não saiba 

canta e quem não saiba chorar. Minha mulher não sabe mentir. Paguei muito caro para 

aprender isso, excelência (MILLER, 2009, p. 355)] 
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A focalização revela-se na construção de Elizabeth como personagem íntegra, até 

mesmo nas falas dos demais. Danforth, direto e às vezes rude com outras personagens, trata 

Elizabeth com uma gentileza não observada nele em outros momentos: “DANFORTH, very 

politely: Goody Proctor. She is silent. I hope you are hearty?” (MILLER, 2003, p. 121) 

[“DANFORTH (muito polidamente) Irmã Proctor. (ela fica em silêncio) Espero que esteja bem” 

(MILLER, 2009, p. 369)]. Para investigar o ocorrido, Danforth também fala com cuidado com 

ela:  

 

DANFORTH: For what cause did you dismiss her [Abigail]? Slight pause. Then 

Elizabeth tries to glance at Proctor. You will look in my eyes only and not at your 

husband. The answer is in your memory and you need no help to give it to me. Why 

did you dismiss Abigail Williams? 

ELIZABETH, not knowing what to say, sensing a situation, wetting her lips to stall 

for time: She — dissatisfied me. Pause. And my husband. 

DANFORTH: In what way dissatisfied you? 

ELIZABETH: She were — She glances at Proctor for a cue. 

DANFORTH: Woman, look at me! Elizabeth does. Were she slovenly? Lazy? What 

disturbance did she cause? 

ELIZABETH: Your Honor, I — in that time I were sick. And I — My husband is a 

good and righteous man. He is never drunk as some are, nor wastin’ his time at the 

shovelboard, but always at his work. But in my sickness—you see, sir, I were a long 

time sick after my last baby, and I thought I saw my husband somewhat turning from 

me. And this girl — She turns to Abigail. 

DANFORTH: Look at me. 

ELIZABETH: Aye, sir. Abigail Williams — She breaks off. 

DANFORTH: What of Abigail Williams? 

ELIZABETH: I came to think he fancied her. And so one night I lost my wits, I think, 

and put her out on the highroad (MILLER, 2003, p. 104-105). 

 

[DANFORTH Por que causa dispensou sua criada? (ligeira pausa. Elizabeth tenta 

olhar para Proctor) Vai olhar apenas nos meus olhos e não para seu marido. Sua 

resposta está na sua memória e não precisa de ajuda para me dar. Por que dispensou 

Abigail Williams? 

ELIZABETH (sem saber o que dizer, tateando a situação, umedece os lábios para 

ganhar tempo) Ela... me deixou insatisfeita. (pausa) E ao meu marido. 

DANFORTH No que ela deixou os senhores insatisfeitos? 

ELIZABETH Ela era... (olha para Proctor em busca de uma pista) 

DANFORTH Mulher, olhe para mim! (Elizabeth olha) Ela era relaxada? Preguiçosa? 

Que problema ela causou? 

ELIZABETH Excelência, eu... nessa época, eu estava doente. E eu... Meu marido é 

um homem bom, direito. Ele nunca bebe como alguns, nem perde tempo com jogo, 

está sempre no trabalho. Mas na minha doença... o senhor sabe, fiquei doente muito 

tempo depois do meu último bebê e achei que via meu marido se afastando de mim. 

E essa moça... (vira-se para Abigail) 

DANFORTH Olhe para mim. 

ELIZABETH Sim, senhor. Abigail Williams... (interrompe-se) 

DANFORTH O que tem Abigail Williams? 

ELIZABETH Eu cheguei a pensar que ele estava interessado nela. E então uma noite 

perdi a cabeça, acho, e pus essa moça na rua (MILLER, 2009, p. 356)] 

 

A todo momento Elizabeth busca pelo rosto do marido para alguma pista da resposta 

correta a dar neste momento. Isso constitui uma mulher dependente do marido e serviu a ele: a 
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resposta deve estar adequada de acordo com os padrões de John, devem responder às 

expectativas dele. As falas dela são todas cuidadosas, pensando no bem-estar do marido, e na 

reputação dele como homem íntegro no vilarejo: 

 

DANFORTH: Your husband — did he indeed turn from you? 

ELIZABETH, in agony: My husband — is a goodly man, sir. 

DANFORTH: Then he did not turn from you. 

ELIZABETH, starting to glance at Proctor: He — 

DANFORTH, reaches out and holds her face, then: Look at me! To your own 

knowledge, has John Proctor ever committed the crime of lechery? In a crisis of 

indecision she cannot speak. Answer my question! Is your husband a lecher! 

ELIZABETH, faintly: No, sir. 

[…] 

PROCTOR: Elizabeth, tell the truth! […] I have confessed it! 

ELIZABETH: Oh, God! The door closes behind her. 

PROCTOR: She only thought to save my name! (MILLER, 2003, p. 105). 

 

[DANFORTH Seu marido... ele efetivamente se afastou da senhora? 

ELIZABETH (em agonia) Meu marido... é um homem bom, excelência. 

DANFORTH Então ele não se afastou da senhora. 

ELIZABETH (tenta olhar para Proctor) Ele... 

DANFORTH (estende o braço e segura o rosto dela) Olhe para mim! Que a senhora 

saiba, John Proctor alguma vez cometeu o crime de luxúria? (numa crise de indecisão, 

ela não consegue falar) Responda a minha pergunta! Seu marido é luxurioso? 

ELIZABETH (baixo) Não, senhor. [...] 

PROCTOR Elizabeth, fale a verdade! [...] eu confessei! 

ELIZABETH Ah, meu Deus! (a porta se fecha quando ela passa) 

PROCTOR Ela só quis preservar o meu nome! (MILLER, 2009, p. 356-357)] 

 

Todo o zelo com o nome de John por parte de Elizabeth parece pouco. E aí encontramos 

sua maior qualidade exaltada na narrativa. A honestidade dela pode ser essencial, mas, superior 

a ela está sua devoção ao marido. Essa é, ao fim e ao cabo, sua principal motivação como 

personagem. O fato de Elizabeth apenas conseguir dar uma resposta definitiva a Danforth 

quando esse pergunta de forma direta se John é culpado de lubricidade, mostra como todas as 

atitudes da esposa são pensadas para proteger o esposo. A única ocasião na qual mente é para 

evitar que qualquer culpa recaia sobre ele, ainda que ele realmente tenha cometido a traição. 

Isso se reitera pela insistência em Elizabeth ao afirmar a todo momento John como uma boa 

pessoa e um bom marido. É como se, diante da comparação com outros piores, ela não pudesse 

reclamar. Além disso, a menção no outro excerto dizendo que estava doente, a coloca em uma 

posição de quase justificativa para a traição dele. Elizabeth deposita nela mesma a 

responsabilidade por qualquer infidelidade do marido. 

Elizabeth não só tenta protegê-lo, mas também só fala com mais pontualidade quando 

vê a necessidade de defendê-lo. Abigail expressa seus próprios pensamentos pouquíssimas 

vezes, e é reprimida por isso. Elizabeth consegue expor suas angústias e opiniões com mais 
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raridade ainda. Nessa cena na qual conversa com Danforth, ela fala apenas quando solicitada. 

As cenas nas quais ela possui uma quantidade maior de falas são em companhia exclusiva de 

seu marido, tal qual ela pudesse se expressar, o pouco que o faz, apenas com ele, criando uma 

relação de dependência que constitui sua identidade. Ademais, a maioria de suas ações parecem 

destinadas a servir e agradar a esse marido. O que isso nos diz a respeito de uma mulher 

conceitualizada essencialmente como boa? 

 

PROCTOR, with a grin: I mean to please you, Elizabeth. 

ELIZABETH —it is hard to say: I know it, John. 

He gets up, goes to her, kisses her. She receives it. With a certain disappointment, he 

returns to the table. 

PROCTOR, as gently as he can: Cider? 

ELIZABETH, with a sense of reprimanding herself for having forgot: Aye! She gets 

up and goes and pours a glass for him (MILLER, 2003, p. 48). 

 

[PROCTOR (sorri) Quero que você fique contente87, Elizabeth. 

ELIZABETH (difícil dizer) Eu sei, John. 

Ele se levanta, vai até ela, dá-lhe um beijo. Ela recebe o beijo. Um pouco 

decepcionado, ele volta à mesa. 

PROCTOR (o mais delicado possível) Tem sidra? 

ELIZABETH (com um tom de censura a si mesma por ter esquecido) Tem! (levanta-

se, vai buscar, serve um copo para ele. [...]) (MILLER, 2009, p. 310)] 

 

O excerto começa com John afirmando querer agradar Elizabeth, ainda assim, o restante 

do trecho é estruturado de um modo no qual a obrigação de agradar na verdade é exigida da 

esposa, e não dele. O pedido do homem por sidra, usando apenas uma palavra direta, sugere 

que a bebida já deveria ter sido servida pela esposa. Ideia confirmada pela forma como a própria 

Elizabeth reprime a si mesma pelo esquecimento. As didascálias comentam a maneira na qual 

John age com ela, receoso, desapontado pelas reações quase indiferentes da esposa. Ele é gentil, 

e ela não retribui.  

Elizabeth é uma personagem de essência caracterizada como bondosa, exemplar, 

idônea. Não obstante, sua bondade é constituída pela servilidade ao marido, e pelo 

silenciamento de sua individualidade. Mesmo no diálogo com ele, há alguns trechos nos quais, 

diante de qualquer pergunta feita por John, ela fornece apenas respostas extremamente 

simplistas e minúsculas, tais como “Aye, it is” (MILLER, 2003, p. 49) [“É mesmo” (MILLER, 

2009, p. 310)] e “It must be” (MILLER, 2003, p. 48) [“Deve ser” (MILLER, 2009, p. 310)], 

como se não soubesse se expressar de outra forma, ou de modo mais articulado. Parece, algumas 

                                                 
87 Aqui também há uma troca de sentido considerável na versão traduzida. A frase de John Proctor, “I mean to 

please you, Elizabeth”, coloca John em esforço individual de tentar agradar a esposa, quase como um mártir que 

tenta reparar o erro, sem apreciação por ela. A tradução mais adequada talvez fosse “Eu quero agradá-la, 

Elizabeth”. A versão como publicada, “Quero que você fique contente”, acaba retirando um pouco o peso da 

original. 
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vezes, que as outras personagens precisam falar em seu nome, principalmente John Proctor. 

Quando a querem levar em função da acusação por bruxaria, ela sequer defende a si mesma, 

quem o faz é ele: “CHEEVER: Why, a poppet — he gingerly turns the poppet over — a poppet 

may signify — Now, woman, will you please to come with me? / PROCTOR: She will not!” 

(MILLER, 2003, p. 70) [“CHEEVER Ora, a boneca (ele vira a boneca na mão) uma boneca 

quer dizer... Agora, minha senhora, poderia por favor me acompanhar? / PROCTOR Ela não 

vai (MILLER, 2009, p. 327)]. 

Nos momentos nos quais Elizabeth realmente consegue falar um pouco mais, 

estabelecendo um diálogo melhor desenvolvido com o marido, vemos ela reprimindo-o de 

alguma maneira. O tratamento dela para com ele oscila entre necessidade de o servi e a 

desconfiança, a cobrança e indiferença. A primeira vez na qual se encontram na cena ela o 

questiona, em tom de reprimenda: “ELIZABETH: What keeps you so late? It’s almost dark” 

(MILLER, 2003, p. 47) [“ELIZABETH Por que demorou tanto? Está quase escuro” (MILLER, 

2009, p. 309)]. A pergunta contém uma informação justaposta: ela não sabia onde ele estava, 

era quase noite, talvez estivesse com Abigail Williams outra vez. 

Essa cena entre os dois acaba fazendo de Proctor um homem bondoso, tentando agradar 

a esposa. Enquanto isso, ela se torna frígida e indiferente a ele, independente dos seus esforços: 

 

PROCTOR: I think you’re sad again. Are you? 

ELIZABETH — she doesn’t want friction, and yet she must: You come so late I 

thought you’gone to Salem this afternoon. 

PROCTOR: Why? I have no business in Salem. 

ELIZABETH: You did speak of going, earlier this week. 

PROCTOR — he knows what she means: I thought better of it since. 

ELIZABETH: Mary Warren’s there today. 

PROCTOR: Why’d you let her? You heard me forbid her to go to Salem any more! 

ELIZABETH: I couldn’t stop her. 

PROCTOR, holding back a full condemnation of her: It is a fault, it is a fault, 

Elizabeth — you’re the mistress here, not Mary Warren. 

ELIZABETH: She frightened all my strength away. 

PROCTOR: How may that mouse frighten you, Elizabeth? You — 

ELIZABETH: It is a mouse no more. I forbid her go, and she raises up her chin like 

the daughter of a prince and says to me, “I must go to Salem, Goody Proctor; I am an 

official of the court!” (MILLER, 2003, p. 49-50). 

 

[PROCTOR Acho que você está triste de novo. Está? 

ELIZABETH (ela não quer atrito, mas tem de falar) Você chegou tão tarde que achei 

que tinha ido até Salém hoje de tarde. 

PROCTOR Por quê? Não tenho nada para fazer em Salém. 

ELIZABETH Você falou em ir, no começo da semana. 

PROCTOR (ele sabe o que ela quer dizer) Pensei melhor depois. 

ELIZABETH Mary Warren foi até lá hoje. 

PROCTOR Por que você deixou? Você ouviu que eu proibi. Não quero mais que ela 

vá para Salém! 

ELIZABETH Eu não podia impedir. 
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PROCTOR (controlando uma total condenação a ela) Está errado, está errado, 

Elizabeth... você é a patroa aqui, não Mary Warren. 

ELIZABETH Ela me deixou tão assustada que perdi toda a força. 

PROCTOR Como aquele ratinho pode assustar você, Elizabeth? Você... 

ELIZABETH Não é mais ratinho, não. Eu proibi ela de ir, ela levantou o queixo feito 

uma filha de príncipe e falou para mim: “Tenho de ir para Salém, irmã Proctor. Faço 

parte do tribunal!” (MILLER, 2009, p. 310-311)] 

 

Há uma tensão perceptível entre os dois, proveniente daquela mesma informação 

incrustada no comentário dela a respeito de sua chegada retardatária à casa. A traição. Esse 

acontecimento paira sobre o casal. A passagem posiciona John Proctor em seu papel de homem 

da casa, responsável e chefe da família, gestor de todos os que dela fazem parte, inclusive a 

criada. Vendo-se no direito de exigir e cobrar uma proibição de atitudes pessoais de Mary 

Warren, ele utiliza dessa situação para caracterizar Elizabeth como uma mulher fraca, sem 

posicionamento. O fato de inclusive Abigail apontar isso, expondo características de Elizabeth 

como defeitos, concretiza a oposição entre as duas mulheres. Ainda no primeiro ato, a garota 

não admite que John não fique mais com ela: 

 

ABIGAIL, with a bitter anger: Oh, I marvel how such a strong man may let such a 

sickly wife be — 

PROCTOR, angered — at himself as well: You’ll speak nothin’ of Elizabeth! 

ABIGAIL: She is blackening my name in the village! She is telling lies about me! She 

is a cold, sniveling woman, and you bend to her! [...] (MILLER, 2003, p. 22). 

 

[ABIGAIL (com raiva amarga) Ah, me admira um homem tão forte como você deixar 

uma mulher tão doente ser... 

PROCTOR (zangado, consigo mesmo inclusive) Não fale nada de Elizabeth! 

ABIGAIL Ela está sujando meu nome na cidade! Está falando mentiras de mim! É 

uma mulher fria, amarga, e você faz tudo o que ela quer! (MILLER, 2009, p. 288)] 

 

Elizabeth, o extremo de bondade e decência, em contraposição à Abigail, é também a 

mulher servil, quieta, fraca. Possivelmente por não se posicionar, não falar, ela não se torna 

inconveniente. Além disso, para Elizabeth, a traição do marido se justifica por suas próprias 

ações, como se ela mesma houvesse fornecido os motivos para as atitudes dele. 

Outra divergência bastante pertinente e determinante para a percepção da constituição 

das personagens mulheres, é a diferença com qual a sexualidade é abordada entre Abigail e 

Elizabeth. Elizabeth é a mulher casada, poderia exercer sua sexualidade, contanto que não se 

constitua em pecado, no contexto do casamento, com o objetivo de satisfazer o marido e gerar 

filhos. No entanto, ela se mostra fria com ele, sugerindo inclusive sua frigidez em alguns 

momentos dos excertos aqui trazidos. Nada nas atitudes dela sugere alguma busca por prazer 

próprio, tampouco pela busca por qualquer objetivo e ambição pessoal. Por outro lado, Abigail 

demonstra algum arremedo de tentativa quanto à sua liberdade sexual (ela ainda está 
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extremamente longe de qualquer coisa parecida), mas age para tentar alcançar seu objetivo, que 

tem vínculo claro com o desejo e o prazer do corpo, pensando em John Proctor. Ela expressa 

sua individualidade, mesmo que de maneira reduzida, suas atitudes são egoístas, no sentido que 

buscam um benefício próprio. Por isso, Abigail é a antagonista de Elizabeth. A disputa, o 

problema da trama acontece entre as duas e por causa de John. 

A narrativa de Miller contém em si dois estereótipos de mulher criados à época da caça 

às bruxas. Ao longo do período da caça, ainda antes do século XVIII, as mulheres eram tidas 

como fracas, selvagens, débeis, insaciáveis, insubordinadas, descontroladas. E, “ao se 

considerar a mulher inferior, lasciva, fraca, mentirosa, ligada às categorias do frio e do úmido, 

naturalmente ela teria maior afinidade com o demônio e melhor orientação para a feitiçaria. [...] 

assim a Igreja acreditou, assim acreditaram os povos letrados” (HANCIAU, 2004, p. 143). Há 

uma enorme literatura tratando da mulher assim, considerando-a sob o viés da instabilidade e 

da mutação (LAQUEUR, 2001, p. 131). Lembra alguma personagem de The Crucible?  

Após dois séculos de repressão obstinada e esmagadora, após a derrota das mulheres 

frente ao estado patriarcal capitalista e cristão, “surgiu um novo modelo de feminilidade: a 

mulher e esposa ideal – passiva, obediente, parcimoniosa, casta, de poucas palavras e sempre 

ocupada com suas tarefas” (FEDERICI, 2017, p. 205). Acaso relembra outra personagem da 

peça? “Agora, as mulheres eram retratadas como seres passivos, assexuados, mais obedientes 

e morais que os homens, capazes de exercer uma influência positiva sobre eles” (FEDERICI, 

2017, p. 205). Desse modo, Abigail e Elizabeth podem ser a representação das tensões 

estabelecidas entre os interesses do Estado ao estabelecer esses dois estereótipos de mulher. E 

“a questão crucial em torno dos estereótipos e distorções está relacionada ao fato de que grupos 

historicamente marginalizados não têm controle sobre sua própria representação” (SHOHAT e 

STAM, 2006, p. 270). Entre essas duas mulheres, a primeira, indócil, precisa ser caçada, 

reprimida, domada. A segunda, o exemplo da empreitada bem sucedida. Sobretudo respeitosa 

e defensora do marido. Submissa. Observe-se, Elizabeth desempenha uma boa influência no 

marido, em relação à honestidade. Não obstante, assume as culpas todas para si e é às suas 

custas que ele se sobressai na narrativa. A ela resta um papel secundário, ainda que apresentado 

como ideal. Por isso, inclusive, mais perigoso. E, assim, “[c]ada imagem negativa de um grupo 

de pouca representatividade se torna, dentro das hermenêuticas da dominação, dolorosamente 

sobrecarregada de significado alegórico” (SHOHAT e STAM, 2006, p. 72). 

Sendo Elizabeth o exemplo de personagem mulher, e Abigail o espécime a não ser 

copiado, o que depreendemos dessas personagens? Nenhuma delas tem um desenvolvimento 

tão complexo e completo como o de Proctor, por exemplo. Além disso, mulheres que 
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demonstram sua opinião, empreendem a busca por seus objetivos, e tem maior relação com sua 

sexualidade, parecem se tornar um mal a ser combatido. Afinal, “foi por serem suspeitas de 

conhecimentos esotéricos, e por possuírem o discurso, que as bruxas foram queimadas” 

(SHOWALTER, 1994, p. 38, grifo meu). E, vale lembrar, o único objetivo a ser almejado é a 

procura por um parceiro homem. Ao passo que mulheres boas são também servis, pouco falam, 

raramente expressam sua individualidade, preferindo calar-se e deixar os outros (homens, é 

claro) falarem por elas. Afora isso, elas não parecem ter uma relação muito íntima com seu 

próprio prazer, caracterizando-se até mesmo como frígidas. A sexualidade surge apenas quando 

se trata de satisfazer o homem. 

Tudo isso estabelece uma dualidade entre essas duas personagens no enredo. Uma 

dualidade recorrente na ficção sobre mulheres que, como registra Virginia Woolf, é um objeto 

recorrente da escrita de autores homens. Homens que as retratam em relações com personagens 

homens. “Hence, perhaps, the peculiar nature of woman in fiction; the astonishing extremes of 

her beauty and horror; her alternations between heavenly goodness and hellish depravity – for 

so a lover would see her as his love rose or sank, was prosperous or unhappy” [“Daí, talvez, se 

origina a natureza peculiar da mulher na ficção; os espantosos extremos entre beleza e terror; 

as alternâncias dela entre bondade celestial e depravação infernal”] (WOOLF, 2018, loc 1221-

1224, tradução minha). Essa dualidade em The Crucible é decorrente da disputa por John 

Proctor (bem como em Eastwick é se resultante de Darryl e outros homens). Até mesmo 

Elizabeth consegue abordar essa condição em uma conversa com ele, cobrando alguma reação 

diante da promessa decorrente da relação sexual de John e Abigail:  

 

PROCTOR: […] how do you charge me with such a promise? The promise that a 

stallion gives a mare I gave that girl! 

ELIZABETH: Then why do you anger with me when I bid you break it? 

PROCTOR: Because it speaks deceit, and I am honest! But I’ll plead no more! I see 

now your spirit twists around the single error of my life, and I will never tear it free! 

ELIZABETH, crying out: You’ll tear it free — when you come to know that I will be 

your only wife, or no wife at all! She has an arrow in you yet, John Proctor, and you 

know it well! (MILLER, 2003, p. 59). 

 

[PROCTOR [...] por que me acusar com uma promessa dessas? A promessa que um 

garanhão faz a uma égua, foi o que eu fiz para essa moça! 

ELIZABETH Então por que briga comigo quando peço para você quebrar a 

promessa? 

PROCTOR Porque isso quer dizer dissimulação, e eu sou honesto! Mas não vou mais 

discutir! Eu vejo agora que o seu espírito gira em torno do único erro da minha vida, 

e eu nunca vou me livrar dele! 

ELIZABETH (grita) Você vai se livrar... quando entender que eu vou ser a sua única 

esposa, ou então não vou ser esposa nenhuma! Ela ainda tem uma flecha fincada em 

você, John Proctor, e você sabe bem disso! (MILLER, 2009, p. 318-319)] 
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Ao passo que entre as duas mulheres se desenrola essa competição, John Proctor se 

transfigura em um personagem deveras arrependido, a ter cometido apenas um grande na vida. 

Arrependendo-se dele, faz-se também vítima da inquirição da esposa. Até mesmo porque toda 

a culpa recairá, ao fim e ao cabo, sobre Abigail. Por fim, Elizabeth segue sendo a mulher 

inclemente com o marido, ainda que boa pessoa, ela precisa o ser, para que ele se torne a vítima 

da circunstância toda: 

 

PROCTOR: I’ll plead my honesty no more, Elizabeth. 

ELIZABETH — now she would justify herself: John, I am only — 

PROCTOR: No more! I should have roared you down when first you told me your 

suspicion. But I wilted, and, like a Christian, I confessed. Confessed! Some dream I 

had must have mistaken you for God that day. But you’re not, you’re not, and let you 

remember it! Let you look sometimes for the goodness in me, and judge me not. 

ELIZABETH: I do not judge you. The magistrate sits in your heart that judges you. I 

never though you but a good man, John — with a smile — only somewhat bewildered. 

PROCTOR, laughing bitterly: Oh, Elizabeth, your justice would freeze beer! 

(MILLER, 2003, p. 52-53). 

 

[PROCTOR Não vou mais defender minha honestidade, Elizabeth. 

ELIZABETH (agora ela se justifica) John, eu só estou... 

PROCTOR Basta! Eu devia ter gritado com você quando me falou pela primeira vez 

das suas suspeitas. Mas eu cedi, e como cristão eu confessei. Confessei! Algum sonho 

eu devo ter achado que você era Deus naquele dia. Mas você não é, você não é, e não 

esqueça disso! Veja bondade em mim de vez em quando e pare de me julgar. 

ELIZABETH Eu não julgo você. O juiz que existe dentro do seu coração é que julga. 

Nunca achei que você não fosse um bom homem, John, (sorri) só um pouco maluco. 

PROCTOR (um riso amargo) Ah, Elizabeth, a sua justiça gela até a cerveja! 

(MILLER, 2009, p. 313)] 

 

Similarmente às mulheres e bruxas em Eastwick, as mulheres e bruxas em Salem poucas 

alternativas de vida tem. Em uma narrativa que deveria ser delas, existem apenas às margens 

desses personagens homens, componentes majoritários da peça. Uma verificação daquelas 

apresentações das personagens como mencionada quando aparecem pela primeira vez nos 

mostra como a de todas as mulheres é consideravelmente mais curta do que as dos homens 

(quando existentes). Além de reduzidas em palavras, as definições as reduzem em caráter, 

criando preconceitos bem estabelecidos para a sua percepção. Elizabeth é apenas esposa de 

John Proctor, já que sequer apresentação possui. A existência de Tituba é condicionada à sua 

escravização, não parecendo ela ter individualidade afora de sua relação com seu “dono”, 

Samuel Parris: 

 

[…] his Negro slave enters. Tituba is in her forties. Parris brought her with him from 

Barbados, where he spent some years as a merchant before entering the ministry. She 

enters as one does who can no longer bear to be barred from the sight of her beloved, 

but she is also very frightened because her slave sense has warned her that, as always, 

trouble in this house eventually land on her back (MILLER, 2003, p. 7-8, grifo meu). 
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[entra a sua escrava negra. Tituba tem seus quarenta anos. Parris a trouxe com ele de 

Barbados, onde passou alguns anos como comerciante antes de se tornar ministro. Ela 

entra como alguém que não aguenta mais ser impedida de ver sua amada, mas está 

também muito atemorizada porque sua percepção de escrava alertou-a para o fato de 

que, como sempre, os problemas dessa casa acabarão caindo em suas costas 

(MILLER, 2009, p. 276)] 

 

Ann Putnam é esposa de Thomas Putnam e mãe de uma das meninas que foi até a 

floresta com as demais. Uma das primeiras crianças a se alterar, ao mesmo tempo que Betty 

Parris. Assim ela nos aparece: “Enter Mrs. Ann Putnam. She is a twisted soul of forty-five, a 

death-ridden woman, haunted by dreams” (MILLER, 2003, p. 12, grifo meu) [“Entra a senhora 

Ann Putnam. É uma alma tortuosa de quarenta e cinco anos, uma mulher perseguida pela morte, 

assombrada por sonhos” (MILLER, 2009, p. 279)]. De uma caracterização negativa, a uma 

subserviente, Mary Warren chega à cena: “Enters Mary Warren, breathless. She is seventeen, a 

subservient, naïve, lonely girl” (MILLER, 2003, p. 17, grifo meu) [“Entra Mary Warren, 

ofegante. Tem dezessete anos, uma moça subserviente, ingênua, adorável” (MILLER, 2009, p. 

284)]. Finalmente, Rebecca Nurse, uma das mulheres consideradas mais bondosas no vilarejo, 

crente e temente à Deus, exemplo de cristã. Pensamos encontrar um trecho mais extenso a seu 

respeito. Ou assim o parece, pois sua descrição acaba recaindo sobre seu marido e não sobre si 

mesma: “we may put a word in for Rebecca. Rebecca was the wife of Francis Nurse” (MILLER, 

2003, p. 24, grifo meu) [“podemos dizer uma palavra sobre Rebecca. Rebecca era esposa de 

Francis Nurse” (MILLER, 2009, p. 289)]. Em outras palavras, sua existência está, como as 

outras, condicionada à de um homem. 

As mulheres “bem-intencionadas” de Salem não têm voz, não têm lugar para si. Essa 

ideia é reforçada por sua falta de individualidade na constituição da estrutura narrativa. São, 

também, punidas por bruxaria, em função das acusações daquelas mal-intencionadas. Essas, 

mesmo que não executadas por bruxaria, são julgadas por suas ações, tanto pela comunidade, 

como pela estrutura textual e, por consequência, por nós leitoras/leitores. Não se admira, 

portanto, que quando Elizabeth conta a John, “[t]here be fourteen people in the jail now” 

(MILLER, 2003, p. 50) [“Tem [sic] catorze pessoas na cadeia agora” (MILLER, 2009, p. 311)], 

ele, três páginas depois, sem qualquer sugestão textual que indicasse a predominância das 

mulheres entre as acusadas, pergunta a Mary Warren: “Mary. […] Is it true? There be fourteen 

women arrested?” (MILLER, 2003, p. 53, grifo meu) [“Mary. [...] É verdade? Catorze mulheres 

foram presas?” (MILLER, 2009, p. 314)]. Não, já são trinta e nove, responde Mary Warren. É, 

às mulheres, não restam alternativas. 
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As mulheres são, tanto no texto de Arthur Miller como no de John Updike, as culpadas, 

os empecilhos, a complicação narrativa a se interpor entre o final feliz dos demais. Não haveria 

outro caminho que possibilitasse aos personagens homens permanecer em seu status de herói 

ou de inutilidade. Em algum nível, a maior parte das personagens masculinas das duas histórias 

(com exceção de John Proctor, John Hale e Darryl Van Horne) lembram-me os personagens 

homens de contos de fadas. Principalmente os pais, apenas presentes como necessidade para 

representar a família, aquele papel somente atribuído à figura paterna, masculina, chefe de 

família e de estado, mas nunca um papel atuante, sempre apenas observador. Será que poderia 

chamar assim? Em algumas histórias não há sequer indício de qualquer observação. O pai de 

Rapunzel rouba algo dentre as hortaliças da bruxa e desaparece. O pai de João e Maria aquiesce 

a qualquer decisão da mãe/madrasta – é claro, a vilã. O pai de Branca de Neve perde a esposa, 

casa com outra mulher, a qual tenta assassinar sua filha, e ele nada vê. Em algumas versões 

sequer existe, assim como o pai de Cinderela. Em todas essas histórias há algo em comum: a 

problemática do enredo está contida na disputa exercida entre mulheres. Os homens agem, 

quando o fazem, somente o suficiente para auxiliar no estabelecimento dessa rivalidade 

essencial desenrolada entre elas. Eles surgem apenas ao fim, para assumir o papel de herói. Em 

outras palavras, as mulheres se tornam a problemática a ser combatida, e sequer têm papel 

significativo na sua resolução. 

A estrutura narrativa trabalha para manter a adversidade entre as personagens mulheres, 

como se fossem dois pares opostos. Isso ocorre em The Crucible, principalmente entre Abigail 

e Elizabeth (deixando John Proctor inocentado e passível para o papel de herói), e ocorre em 

The Witches of Eastwick também. Na narrativa de Updike a hostilidade se estabelece tanto entre 

Alexandra, Jane e Sukie com as demais mulheres, bem como entre as três protagonistas. Toda 

essa disputa, bem como entre Elizabeth e Abigail, tem um motivo claro: homens. 

As demais mulheres de Eastwick manifestam-se ofendidas pela presença e pelas atitudes 

de Alexandra, Jane e Sukie. Sukie conta para as outras duas que Brenda Parsley, ocupando o 

lugar que antes era de seu ex-marido, Ed Parsley (amante de Sukie) como reverendo na igreja 

unitarista (abro o parênteses para uma suspensão de pensamento: percebo, não há feminino de 

“reverendo” em português, apenas “ministra”, “pastora”, termos pouco utilizados; encerro a 

suspensão), diz: “She said our nation is laboring under a malignant spell and looked me right 

in the eye” (UPDIKE, 2012, p. 215) [“Ela disse que a nossa nação está lutando contra um feitiço 

maligno e me encarou bem nos olhos” (UPDIKE, 2010, p. 227)]. São as três a personificação 

do mal. Mesmo algumas delas sendo também descobertas como bruxas (inclusive Brenda), 

desde que agora separadas de seus ex-maridos, de acordo com as palavras das três protagonistas, 
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essa condição não cria qualquer solidariedade ou intenção de partilha entre todas. De nenhuma 

das partes. 

Ao discutir as estratégias do patriarcado para separar as mulheres entre si, Mary Daly 

recorre à importância do que chama sisterhood. Desde que não há tradução brasileira para seu 

texto, opto aqui por traduzir o termo por sororidade. Ao tratar da sororidade, Mary Daly aponta 

a relevância do reconhecimento do laço das mulheres entre si a fim de agir a favor umas das 

outras, contra a ordem masculina dominante. Conforme estabelece a autora, esse é o único 

vínculo a oferecer a possibilidade das mulheres se contraporem à redução feminina ao que ela 

chama de baixa casta, ou classe, ao se referir ao binário homem-mulher (DALY, 1985, p. 133). 

Para Mary Daly (1985, p. 133), em sua proposta de um novo arranjo de mundo (eu diria, um 

mundo vivível a todas nós), a sororidade é a possibilidade apresentada como alternativa contra 

a sociedade patriarcal, bem como contra a religião patriarcal. Qual não é pois a surpresa ao 

depararmo-nos com essas narrativas, tratando de bruxas – contexto do coven feminino – 

podendo expressar a sororidade, falhando consideravelmente em seu desempenho. Se há 

qualquer tentativa de expressar a sororidade, ela é infrutífera e anulada pelos demais elementos 

textuais, intensificando as desavenças entre as personagens mulheres. 

Os conflitos se mantêm. Quando Ed Parsley foge com outra moça, Dawn, as três 

conversam sobre Brenda: 

 

“She was virtually openly condoning Ed’s carrying on the side but she never thought 

he’d leave her. It’s going to be a problem for the church, too. All she and the kids have 

is the parsonage and it’s not theirs, of course. […] She’ll have to get a job. She’ll find 

out what it’s like, being on your own.” 

“Maybe we...” Should befriend her, was the unfinished thought. 

“Never,” telepathic Jane responded. “She was just too fucking smug, if you ask me, 

being Mrs. Minister […] I know,” she said, “I shouldn’t take such satisfaction in 

another woman’s comeuppance, but I do. You think I’m wrong. You think I’m 

wicked.” 

“Oh no,” Alexandra said, insincerely. But who is to say what wicked is? (UPDIKE, 

2012, p. 136, grifo do autor). 

 

[“Ela praticamente consentia às claras no fato de Ed ter amantes, mas nunca pensou 

que ele fosse deixá-la. Isso vai ser um problema para a igreja, também. A paróquia é 

tudo que ela e as crianças têm, mas é claro que não lhes pertence. [...] Ela vai ter que 

arrumar um emprego. Vai aprender o que é ficar sozinha.” 

“Talvez nós...” devêssemos ficar amigas dela, foi o pensamento inacabado. 

“Nunca”, respondeu Jane, a telepata. “Porra, ela era simplesmente arrogante demais 

na minha opinião, sempre ali bancando a esposa do pastor [...] Eu sei”, continuou ela, 

“que não deveria ficar tão satisfeita assim com o fato de outra mulher ter tido o que 

merecia, mas a verdade é que fico. Você acha que eu estou errada. Você me acha má.” 

“Ah, não”, replicou Alexandra sem sinceridade. Mas pode dizer o que é ser mau? 

(UPDIKE, 2010, p. 145)] 

 



344 

 

Quem dirá o que é ser malvada, maliciosa? Esse final sugere quase uma inocência 

estúpida da parte de Alexandra, como se o comentassem sem ter consciência de praticar o 

moralmente incorreto. Além de perversas, são feitas estúpidas, naqueles moldes das mulheres 

concebidas por Kramer e Sprenger (2016). 

A antipatia das outras mulheres com elas revela como o que torna Alexandra, Jane e 

Sukie inconvenientes não são seus poderes, e sim suas ações. Os poderes surgem nas outras 

também eventualmente, então não são motivo de repreensão. A repreensão neste excerto surge, 

por outro lado, como julgamento da aparência, perpetuando aqueles preconceitos 

conceitualizados como “comportamento de mulheres”: 

 

“Rose and Dawn and Greta […] honestly, when they put their heads together the cone 

of power that goes up is absolutely electric, it’s like the aurora borealis.” 

“I wonder what they look like skyclad,” Alexandra said. […] “Awful,” Sukie supplied. 

“Greta like one of those lumpy rumpled engravings by the German, you know the 

one—” 

“Dürer.” 

“Right. And Rose skinny as a broom, and Dawn just a little smoochy waif with a big 

smooth baby tummy sticking out and no breasts. Brenda—Brenda I could go for,” 

Sukie confessed. “I wonder now if Ed was just my way of communicating with 

Brenda” (UPDIKE, 2012, p. 327, grifo do autor). 

 

[“Rose, Dawn ou Greta […] sinceramente, quando elas unem as cabeças o vórtice de 

poder que se forma é absolutamente elétrico, parece a aurora boreal.” 

“Como será que elas ficam peladas?”, perguntou Alexandra. [...] “Horríveis”, opinou 

Sukie. “Greta deve ficar parecida com uma daquelas gravuras enrugadas e cheias de 

calombos daquele alemão, você sabe qual...” 

“Dürer.” 

“Isso. E Rose deve ser magra feito um varapau, e Dawn deve ser só uma criança 

abandonada encardida com uma barriga saliente de bebê toda lisinha e sem peito 

nenhum. Mas Brenda... Brenda até poderia ser”, confessou Sukie. “Fico pensando se 

Ed foi só o meu jeito de me comunicar com Brenda” (UPDIKE, 2010, p. 341)] 

 

A discordância expressa nessa tensão constante no estabelecimento entre os dois 

“grupos” de mulheres reforça essa imagem. Mais próximo ao final do romance essa ideia se 

concretiza cada vez mais. Diante de alguns infortúnios da vida de Alexandra, Jane e Sukie, tais 

como o casamento e sumiço de Darryl Van Horne e a destruição do violoncelo de Jane por seu 

cachorro, as demais moradoras de Eastwick se tornam suspeitas. De qualquer modo, não há 

aqui bruxas boas, sequer mulheres boas, todas se tornam dois polos negativos opostos, a serem 

combatidos (ou sanados) pelo positivo, masculino, é claro. Seguindo os moldes da perseguição 

levada a cabo na caça às bruxas, a única resposta possível àquela pergunta, “[m]as quem eram 

essas bruxas que castravam os homens e os deixavam impotentes?”, é a mais prática e acrítica 

(automática para um contexto misógino): “Virtualmente, todas as mulheres” (FEDERICI, 

2017, p. 339, grifo meu). 
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“Jane blames them. For all our aches and pains. She even blames them for the cello 

tragedy. You’d think she could blame herself for that.” […] “Who of them does she 

blame specifically?” 

“Well for some reason she’s fastened on that grubby little Dawn. I don’t think myself 

a kid like that has it in her yet. Greta is pretty potent, and so would Brenda be if she 

could stop putting on airs. From what Arthur lets slip, for that matter, Rose is no 

bargain to tangle with: he finds her a very tough cookie, otherwise I guess they’d have 

been divorced long ago. She doesn’t want it.” 

“I do hope he doesn’t go after her with a poker.” 

“Listen, darling. That was never my idea of the way to solve the wife problem. I was 

once a wife myself, you know.” 

“Who wasn’t? I wasn’t thinking of you at all, dear heart, it was the house I’d blame if 

it happened again. Certain spiritual grooves get worn into a place, don’t you believe?” 

(UPDIKE, 2012, p. 310-311, grifo do autor). 

 

[“Jane diz que a culpa é delas. A culpa de todas as nossas mazelas e dores. Ela as 

culpa até pela tragédia do violoncelo. Seria de esperar que ela fosse culpar a si mesma 

por isso.” [...] “Em qual delas ela põe a culpa especificamente?” 

“Bom, por algum motivo ela escolheu Dawn, aquela porcalhona. Eu própria não acho 

que uma menina daquelas já tenha cacife para isso. Greta é bem poderosa, e Brenda 

também seria, se deixasse de ser tão arrogante. Pelo que Arthur deixa escapar, aliás, 

Rose também não é sopa: ele a considera um osso bem duro de roer, senão acho que 

já teria se divorciado dela há muito tempo. Ela não quer.” 

“Só espero que ele não a ataque com um atiçador de lareira. 

“Escute, querida. Essa nunca foi a minha ideia de como resolver o problema da esposa. 

Eu mesma já fui esposa, sabe?” 

“E quem não foi? Eu não estava pensando em você, coração, era na casa que eu poria 

a culpa se tudo acontecesse de novo. Existem sulcos espirituais que se entranham em 

alguns lugares, você não acha?” (UPDIKE, 2010, p. 323-324)] 

 

A estrutura narrativa é perversa, pois além de constituir todas as personagens mulheres 

megeras, coloca a maior parte das palavras que criam o antagonismo entre elas nas suas próprias 

falas (ou pensamentos). Ou seja, é como se se justificasse serem as próprias mulheres a criar 

essa tensão existente entre elas. Lembro-me daqueles argumentos comuns (pejorativos): é 

difícil trabalhar com mulheres, porque elas brigam entre si; mulheres só sabem falar mal das 

outras; mulheres são falsas… E quantos outros mais, eu sei, cada uma de nós pode recordar. 

Algo baseado em semelhanças com o comentário de Sukie, falando sobre Brenda Parsley, não 

só instituindo a ordem do marido sobre as roupas da esposa, mas o menosprezo dela diante 

disso: “It was Ed used to make her wear those miniskirts, so he’d feel more like a hippie, which 

was really rather humiliating, if you have Brenda’s piano legs” (UPDIKE, 2012, p. 181, grifo 

meu) [“Era Ed quem a obrigava a usar aquelas minissaias para poder se sentir mais hippie, o 

que era bem humilhante para quem ter pernas finas como Brenda” (UPDIKE, 2010, p. 191)]. 

Aliás, essa pequena frase poderia ser uma metáfora do mundo patriarcal: de tal modo o homem 

tem sua supremacia, que engana as mulheres a pensar que suas maiores preocupações são as 

roupas e as opiniões de uma sobre as outras. Tudo isso, diriam Kramer e Sprenger (2016, p. 

126), fruto de uma 
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deficiência original em sua inteligência, são mais propensas a abjurarem a fé, por 

causa da falha secundária em seus afetos e paixões desordenados também almejam, 

fomentam e infligem vinganças diárias, seja por bruxaria, seja por outros meios. Pelo 

que não surpreende que tantas bruxas sejam desse sexo. 

 

E, enquanto as mulheres com isso se ocupam, os homens têm modos de manter seu controle 

sobre elas, sobre a vida delas, sobre sua própria vida, e de todo o resto. 

Tudo isso nas mulheres tratado como inato, dissimulado de “natureza”, uma 

“deficiência original”, omitindo-se seu caráter completo de construção cultural. Ao constituir 

esse tipo de representação, os artefatos narrativos criam um mundo no qual se mantém a 

hierarquia patriarcal, às custas da sororidade entre as mulheres. A representação dessas 

mulheres estereotipadas e rotuladas em obras de ficção é arriscada, pois “[a] construção de 

gênero é tanto o produto quanto o processo de sua representação” (LAURETIS, 1994, p. 212), 

e “a representação social de gênero afeta sua construção subjetiva e [...] a representação 

subjetiva do gênero – ou sua auto-representação – afeta sua construção social” (LAURETIS, 

1994, p. 216). 

Em uma conversa ainda sobre Brenda Parsley, as tensões entre as personagens aparecem 

em direção a ela e à Felicia Gabriel, que acabara de falecer: 

 

“Brenda has a wonderful posture. She was studying to be a modern dancer when she 

met Ed […]”. 

“She is a ridiculous vapid woman,” Jane said. 

“Oh Jane, don’t.” 

“Don’t what?” 

“Don’t sound like that. That’s the way we used to talk about Felicia, and look what 

happened.” […] “Are you blaming us?” Jane asked her briskly. “Her said sot of a 

husband I would think instead should be blamed.” 

“On the surface, sure, but we did cast that spell, and put those things in the cookie jar 

when we got tiddly, and things did keep coming out of her mouth” (UPDIKE, 2012, 

p. 177, grifo do autor). 

 

[“Brenda tem uma postura excelente. Ela estava estudando para ser bailarina de dança 

moderna quando conheceu Ed [...]”. 

“Ela é uma mulher ridícula e sem graça”, disse Jane. 

“Ah, Jane, não.” 

“Não o quê?” 

“Não fale assim. Era assim que costumávamos falar sobre Felicia, e olhe só o que 

aconteceu.” 

“Você está pondo a culpa em nós?”, perguntou-lhe Jane depressa. “Acho que deveria 

pôr a culpa naquela lamentável marido bêbado dela, isso sim.” 

“Na superfície, sim, mas nós afinal fizemos aquele feitiço, e pusemos aquelas coisas 

dentro do pote de biscoitos quando bebemos demais, e ficavam saindo coisas da boca 

dela” (UPDIKE, 2010, p. 187)] 
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Separam-nas, para que não se unam contra o regime que as oprime. Precisamos, 

portanto, desmascarar essas dissimulações, para criar um mundo vivível. Enquanto isso, os 

homens saem ilesos de suas ações. Quem matou Felicia, ao fim e ao cabo, foi Clyde, seu marido. 

O feitiço das outras criara algo desagradável na esposa, ainda assim, nas palavras do narrador 

assinaladas anteriormente no trecho discutido a respeito desse casal, afirma-se que essa era das 

características repugnantes de Felicia das quais ela não poderia ser culpada. Portanto, havia 

outras mais enumeradas pelo marido para, por fim, transpor qualquer limite e praticar a 

violência doméstica que termina com a vida da esposa. Em nenhum momento no romance, 

todavia, essa morte é assinalada assim, como é: violência doméstica – quase um noticiário dos 

horários nobres da televisão brasileira; evitam-se os termos verdadeiros que provocam choque 

no telespectador, quando o choque seria destinado à parcela dominante da população (caso não 

tenha ficado claro: homens brancos de classe média e alta); pintam-se as cores mais amenas (o 

sangue do comercial do absorvente que é azul?) quando a denúncia da foto desestabiliza (ou 

poderia fazê-lo) a hierarquia prevalecente. Cria-se, entretanto, a desconfiança de que a culpa do 

assassinato de Felicia (essa palavra também é a todo custo evitada) possa ser oriunda de Jane e 

Sukie com seu feitiço. Uma vez mais, tudo acontece por transgressões de mulheres (contra 

mulheres). 

A caracterização da relação entre bruxaria e a chamada feminilidade (como apontada 

pelo romance) faz com que a ideia de bruxa esteja associada com esses delitos e disputas entre 

as mulheres. Isso tudo constitui um pré-conceito, uma ideia pré-concebida do que seria ser 

mulher e ser bruxa. Uma ideia repleta de carga semântica negativa, onde as mulheres-bruxas 

vivem em constante combate uma com as outras. Uma imagem construída com repressão, 

violência, e uma mancha de sangue desigual. Sangue omitido na responsabilidade histórica, 

nem por isso menos real – enquanto o sangue menstrual se torna azul, esse magicamente 

evaporou dos livros e registros da humanidade; não, mágica é proibida, ele evaporou foi por 

meios de estratégia narrativa, na caneta e nas mãos de quem os escreveu. “No caso das mulheres 

europeias”, – e eu diria, virtualmente, de todas as mulheres, evocando outras palavras da mesma 

Silvia Federici –, “foi a caça às bruxas que exerceu o papel principal na construção de sua nova 

função social e na degradação de sua identidade social” (FEDERICI, 2017, p. 203). Mas, é 

claro, é assim que se omite o papel do verdadeiro vilão da caça às bruxas. Bem como dos 

verdadeiros vilões na opressão patriarcal. Distraem-se com outras motivações fúteis, o que é 

pior, fazendo-as parecer dissimuladamente femininas, e por isso menores. 
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In every congregation there has to be a stranger. The solitary uninvited today was 

Sukie Rougemont […]. Brenda and Darryl, from their position on the altar dais, must 

have seen her slip in during the first hymn, but not Greta nor Dawn nor Rose 

Hallybread had been aware of her presence, and […] no confrontation between the 

factions of witches occurred. Greta had begun to yawn unstoppably, and Dawn’s 

lusterless eyes furiously to itch, and the buckles of Franny Lovecraft’s shoes had come 

undone; but all of these developments might be laid to natural causes, as might Sukie’s 

discovering, the next time she looked in the mirror, eight or ten more gray hairs 

(UPDIKE, 2012, p. 325, grifo meu). 

 

[Em toda congregação é preciso haver um elemento estranho. A única pessoa não 

convidada nesse dia era Sukie Rougemont [...] Brenda e Darryl, devido à sua posição 

no tablado do altar, deviam tê-la visto entrar de fininho durante o primeiro hino, mas 

nem Greta, nem Dawn, nem Rose Hallybread haviam se dado conta da sua presença 

e [...] não houve confronto entre as facções de bruxas. Greta havia começado a bocejar 

incontrolavelmente, e os olhos sem brilho de Dawn de repente se puseram a coçar 

muito, e as fivelas dos sapatos de Franny Lovecraft haviam se soltado; mas todas essas 

coisas podiam ser atribuídas a causas naturais, assim como a descoberta de Sukie, na 

vez seguinte em que se olhou no espelho, de oito ou dez novos fios de cabelo branco 

(UPDIKE, 2010, p. 338-339)] 

 

A mudança de atitude com relação à Jennifer Gabriel vem de novo ilustrar essa condição 

estabelecida por um conflito criado na competição. A partir do momento no qual descobrem 

sobre o casamento dela com Darryl Van Horne, todo o seu carinho prévio se transforma em 

ódio e rancor. Passado um tempo da realização do feitiço das três contra ela, Jennifer está 

realmente doente, e Alexandra se mostra arrependida, discutindo com Jane: 

 

“We can’t just kill her like this,” Alexandra went on, rather enjoying now the 

impression she must be making, of a blubbery troublesome big sister. 

“Why not?” Jane dryly asked. “We kill people in our minds all the time. We erase 

mistakes. We rearrange priorities.” […] Alexandra said […] “There must be a form 

we can follow to undo it,” she pleaded. “If we all three concentrated.” 

“Count me out,” Jane said. “Ceremonial magic really bores me, I’ve decided. It’s too 

much like kindergarten. […] And my children keep asking me what that thing in 

tinfoil was; […] I’m afraid are telling their friends. Don’t forget, you two, I’m still 

hoping to get a church of my own, and a lot of gossip does not impress the good folk 

in a position to hire choirmasters” (UPDIKE, 2012, p. 294-295, grifo do autor). 

 

[“Nós não podemos simplesmente matá-la desse jeito,” continuou Alexandra, agora 

gostando bastante da impressão que devia estar passando: a de uma irmã mais velha 

gorda e chata. 

“Por que não?”, rebateu Jane, seca. “Nós matamos pessoas na nossa mente o tempo 

todo. Apagamos erros. Corrigimos prioridades.” [...] disse Alexandra [...] “Tem que 

haver um jeito de podermos desfazer o que fizemos”, implorou ela. “Se nós três nos 

concentrarmos.” 

“Não contem comigo”, disse Jane. “Cheguei à conclusão de que a magia cerimonial é 

um tremendo tédio. Parece coisa de jardim de infância. [...] E meus filhos não param 

de me perguntar o que era aquele negócio enrolado em papel-alumínio; [...] estou com 

medo de estarem comentando com os amigos. Não se esqueçam, vocês duas, de que 

eu ainda espero conseguir trabalho fixo numa igreja, e fofocas demais não causam 

boa impressão nas pessoas respeitáveis que contratam regentes de coral” (UPDIKE, 

2010, p. 307-308)] 
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Poder-se-iam encontrar nessa passagem elementos interessantes para a hipocrisia 

algumas vezes demonstrada por aqueles defensores ferrenhos e assíduos de alguma religião 

que, no entanto, o fazem apenas por interesses egoístas, exercendo funções de caráter moral 

duvidoso no restante do tempo. Contudo, é um excerto encontrado já ao final do livro. Sendo 

assim, a partir da construção das personagens até aqui empreendida, a fala de Jane contribui 

apenas para sua própria constituição impostora. Além disso, essa fala também a vincula à 

preocupação com a opinião da comunidade, e destrói qualquer pretensão de liberdade 

objetivada para essas mulheres. Por fim, assim como os demais, elas são escravas das opiniões 

externas, entregando sua pretensa liberdade. É interessante porque, em síntese, combinada com 

o restante da análise aqui delineada, essa passagem poderia exemplificar alguns dos pontos por 

mim abordados: ainda que o romance tente se disfarçar em um caráter falsamente libertador e 

pretensamente feminista, ele acaba se revelando sempre, de alguma forma, em sua estrutura 

textual, como o é: aprisionado na opressão patriarcal, mantendo ali também suas personagens 

mulheres e, mais gravemente, suas personas leitoras. 

Como de costume no mundo referencial, Darryl Van Horne, o homem com quem, afinal, 

elas pareciam ter algum acordo implícito, não é considerado culpado por nada. O ressentimento 

para com ele, em função do casamento, é sequer mencionado, mesmo tendo sido ele a pedir 

Jennifer em casamento. A única responsável por ofendê-las acaba sendo ela. A conversa 

continua, com Alexandra algo impressionada com a frieza de Jane. Todavia, ela mesma acaba 

entregando-se em sua perversidade, em nome do poder: 

 

“How can you be so callous?” Alexandra cried […] “Don’t you see how horrible it 

is? All she ever did was he asked her and she said yes, what else could she say?” 

“I think it’s rather amusing,” Jane said […] “‘Jenny died the other day,’” she added, 

as if quoting. 

“Honey,” Sukie said to Alexandra, “I’m honestly afraid it’d out of our hands,” […] 

“We were just being used by the universe.” 

A certain pride of craft infected Alexandra. “You two couldn’t have done it without 

me; I was so energetic, such a good organizer! It felt wonderful, administering that 

horrible power!” (UPDIKE, 2012, p. 295, grifo do autor). 

 

[“Como é que você pode ser tão insensível?”, exclamou Alexandra [...] “Vocês não 

entendem como é horrível? Tudo que ela fez foi dizer sim quando ele pediu, o que 

mais ela poderia fazer?” 

“Eu acho bastante divertido”, disse Jane [...] “‘Jenny morreu outro dia’”, disse ela, 

como quem faz uma citação. 

“Meu bem”, disse Sukie para Alexandra, “infelizmente eu acho que não podemos 

fazer nada.” [...] “Nós estávamos apenas sendo usadas pelo universo.” 

Um certo orgulho de seu ofício tomou conta de Alexandra. “Vocês duas não poderiam 

ter feito nada sem mim; eu estava tão energizada, organizei tudo tão bem! E me senti 

maravilhosa administrando aquele terrível poder!” (UPDIKE, 2010, p. 308)] 
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Essa raiva toda dedicada à Jenny é decorrência da sensação de exclusão provocada pelo 

casamento dela com Darryl. Ao fazê-lo, Darryl tirou-as de uma posição privilegiada, atribuindo 

outra mais acentuada à Jennifer. Alexandra, ao tentar consolar Jane e Sukie (e a si mesma), 

acredita que nada mudará no relacionamento das três com o casal, imaginando-se frequentando 

a mansão Lenox como sempre: “‘I would think things will go on much as before,’ she reassured 

Jane. ‘He loves us, after all. And it’s not as if Jenny does half the things we do for him’” 

(UPDIKE, 2012, p. 243, grifo do autor) [“‘Eu acho que as coisas vão continuar mais ou menos 

do mesmo jeito’, garantiu ela a Jane. ‘Afinal de contas, ele nos ama. E Jenny não faz por ele 

metade das coisas que nós fazemos’” (UPDIKE, 2010, p. 255)]. O comentário contém, não 

obstante, outro estabelecimento de comparação, menosprezando Jennifer. Naquelas 

possibilidades de que, para estabelecer uma mulher, só se faz comparando-a à outra. Mais grave 

ainda, o ponto de comparação é a forma de servir a um homem, como o tudo o mais na vida 

delas se define. 

Darryl Van Horne é o centro dessa desavença, ainda que dela saia imune. Não obstante, 

a presença dele estabelece um conflito não apenas de Alexandra, Jane e Sukie com Jennifer (e 

com o restante das pessoas na cidade), mas, o mais importante, instaura uma tensão entre as 

três bruxas. Há uma atmosfera de competição entre as três como consequência da convivência 

com ele. A focalização da voz do narrador nos pensamentos de Alexandra revela essa intenção: 

 

[T]he pain of the Gabriel children’s moving into a house that had felt fractionally hers 

sank in slowly. She had always held to the conceited fantasy that in spite of Sukie’s 

superior beauty and liveliness and Jane’s greater intensity and commitment to 

witchiness, she, Alexandra, was Darryl’s favorite […] and destined, somehow, to 

reign with him (UPDIKE, 2012, p. 240, grifo do autor). 

 

[a dor causada pelo fato de os irmãos Gabriel se mudarem para uma casa que parecia 

um pouco sua demorou a se materializar. Ela sempre havia se agarrado à fantasia 

convencida de que, apesar da beleza e vivacidade superiores de Sukie e da maior 

intensidade e compromisso com a bruxaria de Jane, ela, Alexandra, era a preferida de 

Darryl [...] e que estava destinada, de alguma forma, a reinar junto com ele (UPDIKE, 

2010, p. 252)] 

 

As três dividem momentos com ele, mas eles parecem ser sempre destinados a agradá-

lo, e não para agradar a elas. Assim, mesmo existindo momentos dos quatro, elas estão em uma 

constante inquietação para perceber qual delas tem privilégios com ele. Sukie admite, após o 

anúncio do casamento de Darryl e Jennifer, ter feito o feitiço para aproximar Alexandra do 

forasteiro. Jane se ofende pela preferência da outra e, qualquer tentativa de acertar as coisas por 

parte de Sukie, acaba ultrajando alguma das amigas: 

 



351 

 

“You cast a spell to bring me and Darryl together […]?” […] “That wasn’t very nice,” 

Jane told Sukie, “when you knew I wanted him myself.” 

This was the moment for Sukie to tell Jane that she liked Alexandra better; instead 

she said, “We all wanted him, but I figured you could get what you wanted by 

yourself. And you did. You were over there all the time, fiddling away, if that’s what 

you want to call it.” 

Alexandra’s vanity had been stung (UPDIKE, 2012, p. 268-269, grifo do autor). 

 

[“Você fez um feitiço para Darryl e eu ficarmos juntos [...]?” [...] “Não foi muito legal 

da sua parte”, disse Jane para Sukie, você sabia que eu o queria para mim.” 

Esse era o momento de Sukie dizer a Jane que gostava mais de Alexandra; em vez 

disso, ela falou: “Nós todas o queríamos, mas eu pensei que você seria capaz de 

conseguir o que queria sozinha. E de fato conseguiu. Você vivia enfurnada lá, 

dedilhando, se é assim que quer chamar o que fazia.” 

A vaidade de Alexandra tinha sido ferida (UPDIKE, 2010, p. 281)] 

 

A presença de Darryl instaura um ciúmes em duas nuances. Uma consiste na tentativa 

de tê-lo unicamente para cada uma delas. Mesmo dividindo os momentos, a ideia de ter algum 

privilégio, ser a sua rainha, conforme se mostrou em Alexandra, e bem como as duas assinalam 

no comportamento de Jane: “‘She sounded so harsh and strange,’ Sukie said to Alexandra over 

the phone […]. ‘It’s as if she thinks she has the inside track with Darryl and is fighting to protect 

it.’ [...] ‘That’s one of his diabolical arts, to give each of us that impression’” (UPDIKE, 2012, 

p. 179) [“‘Ela me pareceu tão dura, tão estranha’, disse Sukie ao telefone para Alexandra […] 

‘É como se achasse que conseguiu penetrar na intimidade de Darryl e estivesse lutando para 

proteger isso.’ [...] ‘Esse é um dos talentos diabólicos dele, dar essa impressão a cada uma de 

nós três’” (UPDIKE, 2010, p. 189)]. 

Por outro lado, o ciúme também se oriunda do posicionamento de Alexandra no coven. 

A chegada de Darryl desestabiliza o centro das três. Alexandra se martiriza por perder a atenção 

das duas que se voltava especialmente para ela antes, no formação do vórtice triangular. 

 

She was jealous of this man, that the very shadow of him should so excite her two 

friends, who on other Thursdays were excited simply by her, her regally lazy powers 

stretching there like a cat’s power to cease purring and kill. On those Thursdays the 

three friends would conjure up the specters of Eastwick’s little lives and set them 

buzzing and circling in the darkening air. In the right mood and into their third drinks 

they could erect a cone of power above them like a tent to the zenith, and know at the 

base of their bellies who was sick, who was sinking into debt, who was loved, who 

was frantic, who was burning, who was asleep in remission of life’s bad luck; but this 

wouldn’t happen today. They were disturbed (UPDIKE, 2012, p. 37). 

 

[Ela sentia inveja daquele homem, inveja do fato de que sua simples sombra bastasse 

para deixar suas amigas tão empolgadas, amigas que em outras quintas-feiras ficavam 

empolgadas apenas com ela, com seus poderes preguiçosos de rainha que se 

espalhavam feito o poder de um felino de parar de ronronar e partir para a matança. 

Nessas quintas-feiras, as três amigas conjuravam os fantasmas das vidinhas de 

Eastwick e os faziam zumbir e rodopiar pelo ar cada vez mais escuro. Se estivessem 

com a disposição adequada e já no terceiro drinque, eram capazes de criar acima de 

sim um vórtice de poder que era como uma tenda que se erguia até o firmamento, e 
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saber bem no fundo de seus corpos quem estava doente, quem estava se afundando 

em dívidas, quem era amado, quem estava desesperado, quem estava ardendo de 

desejo, quem estava dormindo para se refugiar da má sorte da vida; mas isso não iria 

acontecer nesse dia. Algo as estava perturbando (UPDIKE, 2010, p. 42)] 

 

Logo nos primeiros dias de Darryl Van Horne morando em Eastwick elas começam a 

se afastar por causa dele. Às quintas-feiras, antes reservadas para os sabás entre as três, passam 

a ser interrompidas por ele. Darryl se intromete no triângulo sagrado. E, ao longo da história, 

ele é a única coisa a fazê-lo. Alexandra é a primeira a ficar desconfortável: 

 

“Oh my God […] I nearly forgot. That’s the other thing I was calling about. I can’t 

make it.” 

“Can’t make a Thursday? What’s happening?” 

“Well, you’ll sniff. But it’s Darryl again. He has some lovely little Webern bagatelles 

he wants to try me on, and when I suggested Friday he said he has some roving 

Japanese investors coming by […]”. 

It made Alexandra angry […] she was the one being snubbed. She told her friend, “I 

thought Thursdays were sacred.” 

“They are, usually,” Jane began. 

“But I suppose in a world where nothing else is there’s no reason for Thursdays to 

be.” Why was she so hurt? Her weekly rhythm depended on the infrangible triangle, 

the cone of power (UPDIKE, 2012, p. 62-63). 

 

[“Ai, meu Deus […] Quase me esqueci. Era esse o outro assunto sobre o qual eu liguei 

para falar. Eu não vou poder ir.” 

“Vai cancelar uma quinta-feira? O que está acontecendo?” 

“Bom, você não vai gostar. Mas é Darryl de novo. Ele tem umas encantadoras 

bagatelas de Webern que quer que eu toque, e quando sugeri sexta-feira ele disse que 

uns investidores japoneses estavam de passagem [...] Isso deixou Alexandra com raiva 

[...] estava sendo desdenhada [...] Então disse à amiga: “Pensei que as quintas-feiras 

fossem sagradas”. 

“E em geral são”, começou Jane. 

“Mas acho que, em um mundo onde nada mais é sagrado, as quintas-feiras não têm 

por que ser.” Por que ela estava tão magoada? Seu ritmo semanal dependia daquele 

triângulo inquebrável, do vórtice de poder (UPDIKE, 2010, p. 69-70)] 

 

Independentemente de qualquer união e sacralidade representada pela união tripla entre 

Alexandra, Sukie e Jane, ela é desestabilizada por Van Horne. O elo das bruxas é 

sintomaticamente alterado e enfraquecido unicamente pela presença de um homem em suas 

vidas. Ele se torna o centro de todos os seus desejos mais íntimos, ao ponto de competirem 

umas com as outras. E, quando ele vai embora, “[t]hey met, the three of them, somewhat like 

old times” (UPDIKE, 2012, p. 259) [“Encontraram-se as três, de certa maneira como nos velhos 

tempos” (UPDIKE, 2010, p. 271)]. Além disso, diferente de antes, o pouco que as une a partir 

do momento no qual ele se afasta, é a falta dele em suas vidas: “The three women, meeting 

[…], checking in with one another by telephone, silently shared the sorority of pain that went 

with being the dark man’s lover” (UPDIKE, 2012, p. 231) [“Em seus encontros [...] ou quando 

falavam ao telefone, as três mulheres compartilhavam em silêncio a confraria de dor que 
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acompanhava o fato de serem amantes daquele homem escuro” (UPDIKE, 2010, p. 243)]. Em 

outras palavras, assim como no texto de Arthur Miller, e como no restante do romance, a busca 

por um homem é sempre uma motivação superior na constituição das personagens mulheres. 

Nesse sentido, o ser bruxa fica em segundo plano ou, pior, o ser bruxa funciona em conjunção 

com essa condição que coloca a existência dessas personagens em dependência dos homens da 

narrativa. 

A primeira vez de Alexandra frequentando a grande banheira na mansão Lenox é na 

companhia de Jane e Darryl. Essa já havia visitado a casa desacompanhada das outras, na 

ocasião ela não reprime seu descontentamento com a presença da amiga: “Jane looked furious 

that Alexandra was here at all” (UPDIKE, 2012, p. 119) [“Jane parecia furiosa com o simples 

fato de Alexandra estar ali” (UPDIKE, 2010, p. 127)]. A voz do narrador nos conta sobre essa 

hostilidade frequente entre elas, principalmente por parte de Jane. Nas brincadeiras com a 

focalização, percebemos essa voz construindo a disputa entre elas, desmanchando cada vez 

mais a união antes formada pelas três bruxas, tudo, ao fim e ao cabo, em nome de Van Horne: 

 

Sukie was a weak sister, Jane thought. They only put up with her for the gossip she 

gathered and that kid-sister shine she used to bring to their Thursdays but she really 

was just a conceited immature girl, she couldn’t please Van Horne the way that Jane 

did, that burning stretching; even Greta Neff, washed out old bag as she was with her 

granny glasses and pathetic pedantic accent, was more of a woman in this sense, a 

woman who could hold whole kingdoms of night within her, burning (UPDIKE, 2012, 

p. 177-178). 

 

[Sukie era uma irmã fraca, pensou Jane. Elas a aguentavam por causa das fofocas que 

ela contava e por causa do brilho de irmã caçula que ela costumava dar às suas quintas-

feiras, mas na verdade ela não passava de uma garota metida e imatura, era incapaz 

de dar a Van Horne o mesmo prazer que Jane lhe dava, aquele ardente esticamento; 

até mesmo Greta Neff, por mais que fosse uma velha acabada com seus óculos de 

vovó e seu sotaque pedante e patético, era mais mulher nesse sentido, uma mulher 

capaz de encerrar dentro de si muitos reinos noturnos e ardentes (UPDIKE, 2010, p. 

188)] 

 

As comparações surgem de novo como necessidade para estabelecer o lugar de uma 

mulher, para defini-la sempre em detrimento de outra. É impossível ao narrador criar uma delas 

sem menosprezar a outra. Ademais, o excerto traz a ideia de que a capacidade de ser mulher 

está proporcionalmente relacionada à forma na qual ela agrada (ou não) um homem. Em outras 

palavras, ser mais (ou menos) mulher depende do modo como ela faz um homem se sentir. 

Nada há nisso de sua busca pelo próprio prazer, pelos próprios objetivos, pelo próprio desejo, 

pela própria individualidade. Nessas narrativas, a mulher existe apenas para e pelo homem. E 

elas existem para criar os antagonismos problemáticos nas histórias, em nome dele. Tanto que, 

ao final de The Witches of Eastwick, quando alguns dos amantes já estão mortos e Darryl Van 
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Horne foge da cidade, Sukie diz que às vezes encontra as outras mulheres no centro da cidade: 

“Brenda and Dawn and Greta [...] I see them all the time along Dock Street. I smile, they smile. 

There’s nothing left to fight about” (UPDIKE, 2012, p. 333, grifo meu) [“Brenda, Dawn e Greta 

[…] Eu as vejo o tempo todo na Dock Street. Sorrio, elas sorriem de volta. Não há mais nenhum 

motive para briga” (UPDIKE, 2010, p. 346)]. 

Por essa perspectiva, a presença de frases descontextualizadas ao longo do romance, 

tentando enfatizar a sororidade e a união entre as mulheres, destrói-se em contrapartida pela 

própria estrutura textual. Tal como se a estrutura narrativa não sustentasse sua falsa tentativa 

de concepção. Assim, afirmações de que “[a] woman needs woman friends” (UPDIKE, 2012, 

p. 190) [“Uma mulher precisa de amigas mulheres” (UPDIKE, 2010, p. 201)], ou o sentimento 

de Alexandra “heartened and exhilarated, full of the belief that a conspiracy of women upholds 

the world” (UPDIKE, 2012, p. 21) [“reconfortada e animada, acreditando que uma conspiração 

de mulheres era o que sustentava o mundo” (UPDIKE, 2010, p. 26)], perdem-se em sentido no 

texto, constituindo uma contradição. 

Aí consiste a pertinência em analisar os elementos da fábula, do texto narrativo e da 

história em conjunção e comparação entre si, de acordo com as sugestões de Mieke Bal. Em 

uma leitura feminista a revisitar esses estereótipos de mulheres nas narrativas ficcionais, com 

um “esforço de perceber através dos filtros da estrutura dominante” (SHOWALTER, 1994, p. 

47). Os filtros se mostram resistentes e instituídos por uma tradição de longa data, por isso esse 

exercício é contínuo e incansável. Na análise das contradições desses dois artefatos narrativos 

encontramos as armadilhas textuais, que constituem o antagonismo essencial entre as 

personagens mulheres, auxiliando na manutenção da hegemonia patriarcal. A tentativa pretensa 

de dar voz às bruxas acaba por inocentar os culpados da caça às bruxas, instaurando as 

complicações da história uma vez mais nelas, ainda que as deixe sem voz própria. 

Conforme assinala Teresa de Lauretis (1994, p. 209), “[a] representação do gênero é a 

sua construção”, e essa maneira de representá-las, como exposta tanto em The Witches of 

Eastwick como em The Crucible, longe de reforçar a necessidade de libertação das mulheres 

em relação às normas patriarcais que não falam a seu respeito como sujeito (e sim somente 

como um outro a quem é relegado papel coadjuvante e submisso), podem pelo contrário, agir 

na propagação da ideia de dependência “natural” da mulher em relação ao homem. Nesse 

sentido, o romance de John Updike e o texto dramático de Arthur Miller articulam uma estrutura 

narrativa nos moldes da caça às bruxas, um massacre: “uma guerra contra as mulheres; [...] uma 

tentativa coordenada de degradá-las, de demonizá-las e de destruir seu poder social. Ao mesmo 

tempo, foi precisamente nas câmaras de tortura e nas fogueiras onde se forjaram os ideais 
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burgueses de feminilidade e domesticidade” (FEDERICI, 2017, p. 334). No ímpeto de encontrar 

personagens mulheres bruxas, fortes, independentes, poderosas, nos deparamos com a 

perpetuação e defesa (mesmo que inconsciente) desses ideais de feminilidade e domesticidade. 

As narrativas podem fazer alguma tentativa em disfarçar sua essência, tentativas, porém, 

frustradas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 OU CONFISSÕES DE UMA JEZEBEL 

 

Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt, that you can 

set upon the freedom of my mind.  

(Virginia Woolf). 

 

[A] Inquisição nunca conseguiu queimar uma bruxa sequer, então a descendência das 

legítimas é extensa. Sei disso de fonte segura: sou uma delas afinal. 

(Carol Chiovatto) 

 

Desculpa por qualquer exagero, por qualquer exaltação. 

Este texto não é mais uma pesquisa. Ao menos não é só isso. Este texto começou como 

uma pesquisa literária, desenvolveu-se como uma pesquisa humana, terminou como um grito. 

O grito preso na minha garganta ao discutir a situação da mulher ao longo da história, 

percebendo como muitas coisas não mudaram. Outras mudaram, porém não sempre para 

melhor. O grito que não consegue sair porque nenhuma expressão vocal ou verbal é suficiente 

para essa agonia. Não obstante, continua sendo a denúncia, o diagnóstico, que procurar operar 

em contínuo com a sua proposta. 

Sinto-me algo aprisionada na língua. A língua é essa a que me permite escrever aqui, 

expressando-me de alguma maneira. Mas a língua é também aquela que me foi atribuída pelo 

mundo misógino. A língua é também patriarcal, oriunda de uma cultura do Pai, que negligencia 

qualquer vínculo com a Mãe. A língua é, também, masculina, pois criada em uma sociedade 

misógina. O homem é constituído na linguagem. A linguagem é criada pelo e para o homem. É 

esta mesma língua que revela a hierarquia patriarcal e, ao mesmo tempo, a constrói. 

A caça às bruxas, “[a]té hoje, continua sendo um dos fenômenos menos estudados na 

história da Europa ou, talvez, da história mundial” (FEDERICI, 2017, p. 290). “[E]stas 

grotescas investigações são ocultadas das histórias da ‘civilização ocidental’ ou simplesmente 

esquecidas, embora tenham tramado uma rede que condenou centenas de milhares de mulheres 

à morte” (FEDERICI, 2017, p 353, grifo da autora). 

Em questões de números de mortes, há discordância em relação às estatísticas. A história 

das mulheres e das bruxas tão negligenciada foi a ponto de seus dados irem-se esmaecendo 

historicamente. Uma memória apagada e amortecida, em favor da parcela dominante da 

sociedade. Alguns mencionam milhares de centenas de mortes (FEDERICI, 2017), outros 

estimam cerca de nove milhões de pessoas executadas (HANCIAU, 2004), muitas das quais 

levadas a cabo no ápice da caça, entre 1580 e 1630 (FEDERICI, 2017, p. 269). 
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[A]s acusações contra as bruxas foram tão grotescas e inacreditáveis que não podem 

ser comparadas com nenhuma outra motivação ou crime. Como dar conta do fato de 

que durante mais de dois séculos, em distintos países europeus, centenas de milhares 

de mulheres tenham sido julgadas, torturadas, queimadas vivas ou enforcadas, 

acusadas de terem vendido seu corpo e sua alma ao demônio e, por meios mágicos, 

assassinado inúmeras crianças, sugado seu sangue, fabricado poções com sua carne, 

causado a morte de seus vizinhos, destruído gado e cultivos, provocado tempestades 

e realizado muitas outras abominações? (De todo modo, ainda hoje, alguns 

historiadores nos pedem que acreditemos que a caça às bruxas foi completamente 

razoável no contexto da estrutura de crenças da época!) (FEDERICI, 2017, p. 304, 

grifo meu). 

 

Não obstante, os números não se encerram por aí. Com essa mancha que marcaria sua 

existência por séculos (e ainda o faz) mulheres continuaram (e continuam) morrendo apenas 

por ser mulheres. De acordo com um relatório de 2018, do Fórum de Segurança Pública, feito 

pelo Instituto Datafolha, 27,4% das brasileiras com mais de 16 anos passaram por algum tipo 

de violência (não contabilizaram-se aí as meninas mais jovens de 16 anos, muitas passando por 

violência em sua própria casa). Uma a cada quatro mulheres sofreu violência em 2018 no Brasil 

(CERIONI, 2019) e o país é o líder em estatística de feminicídio na América do Sul (ONU, 

2019). Apenas no ano passado, em 2019, foram registrados 3.739 homicídios dolosos de 

mulheres (reitero, apenas os registrados), indicando um aumento de 7,3% do crime, em 

comparação com 2018 (CAESAR, REIS, VELASCO, 2020). Dados de 2019 informam ainda 

nosso país como a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, com uma média de 4,8 

assassinatos para cada 100 mil mulheres, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(lembro: mulheres que são mortas apenas por ser mulheres) (SANTOS, 2019). Em perspectiva 

global, um relatório da ONU Mulheres aponta que a violência de gênero atinge uma a cada 

cinco mulheres (G1, 2019). Como enfatiza António Guterres, secretário-geral da ONU, a 

violência contra as mulheres ocorre, inclusive atualmente, em níveis epidêmicos (ONU, 2020, 

grifo meu). Contabilizando todas essas mortes, somadas à opressão organizada na caça às 

bruxas, quantas teríamos ao total? 

A nós mulheres (com e sem vulva), falta então, da mesma forma, a linguagem na qual 

possamos nos expressar, na qual possamos proferir esse grito. Pois a língua (e a cultura, a 

sociedade, a história, a política...) é esta construída também nos anos de opressão. O grito que 

aprisiona minha garganta, meu ser, minhas pares, meu corpo. O grito que transborda em 

sufocamento e lágrimas. Sentimentos de acumulação que se excedem, não unicamente meus, 

são de todas aquelas que antes de mim vieram, e daquelas que depois virão (espero, 

sinceramente, em um mundo mais vivível). É esse o meu coven. É essa a ligação com as minhas 

ancestrais, com as minhas semelhantes. 
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Retomo o início considerações, dessas confissões, e retiro minhas desculpas. Elas são 

fruto da necessidade recorrente das mulheres quando iniciam qualquer argumentação, quem 

dera as incisivas então. Oriundas da insegurança ao expor qualquer opinião. Mulheres se 

desculpam recorrentemente, assim fomos todas “educadas”, e, refletindo a partir do texto, 

percebo que não tenho nada aqui para me desculpar. O meu grito é verdadeiro, a minha 

expressão de angústia é real e, o mais importante, legítima porque não é só minha. “[I]t is for 

you to seek out this truth and to decide whether any part of it is worth keeping” [“Vocês devem 

procurar essa verdade e decidir se qualquer parte dela é válida de se manter”] (WOOLF, 2018, 

loc 57, tradução minha). Não quero tampouco que as mulheres pensem ter que pedir desculpas 

por qualquer dessas angústias. Nosso grito precisa começar a tentar escapar, ainda que aos 

poucos. Que o meu possa começar aqui – na esperança de que ele convide outros mais. 

Comecei a escrever isto no dia três de novembro de 2020 – obviamente, não o finalizei 

na mesma data. O dia no qual o estupro de uma garota brasileira, caso conhecido pela mídia 

com reincidência de notícias e evidências claras para a acusação, foi declarado como “estupro 

culposo”. Sim, inventaram uma sentença impossível para inocentar um criminoso, um modo de 

lhe retirar a responsabilidade. A dor de viver em um país assim no momento é indescritível. 

Impossível colocar em palavras a angústia e o aperto existentes no peito. A dor de viver em um 

mundo que parece afundar em ações sem sentido que favorecem uma hegemonia masculina (e 

branca) não pode se expressar em discurso. Mas devemos tentar. E é por isso que esta tese 

parece fazer ainda mais sentido para mim no momento. 

Iniciei o texto de fechamento do trabalho em outros momentos. Todavia, ele não parecia 

certo. Parecia inadequado, com lacunas. A lacuna irá sempre existir, afinal escrevo a pesquisa 

a fim de provocar outras perguntas, e não fornecer todas as respostas. Meu intuito é que minhas 

perguntas possam despertar outras mais. Ainda assim, algo faltante parece ter sido preenchido. 

Sinto um desespero em perceber que era essa informação, a fornecida hoje pelo noticiário, o 

absurdo advindo do discurso jornalístico, mais inverossímil que qualquer artefato narrativo 

ficcional, a completar a escrita deste trecho. Não, não é a necessidade do crime. Longe disso. É 

o sonho em viver em um mundo onde ele não existisse. 

Meu desejo mais sincero hoje é de que minha tese não existisse. Corro o risco de parecer 

exagerada. Mas esse era o meu maior desejo neste instante. Caso vivêssemos naquele mundo 

vivível, esta tese não existiria, porque seria desnecessária. Se vivêssemos em um país onde 

crimes como esses não fossem acobertados pela hierarquia patriarcal, minha tese seria 

completamente inútil.  
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Cobram-se das mulheres que denunciem, que transpassem a dor do corpo, da mente e 

da alma, e tenham a coragem e o ímpeto em enfrentar uma situação de vergonha. Mesmo 

quando muitas vezes são desacreditadas por aqueles que as deveriam acolher. Aquela expressão 

tão repetida que sofre o risco de esvaziamento de sentido: culpabilização da vítima. Isso feito, 

os temores e os traumas mastigando-lhe pouco a pouco, espera-se e exige-se o retorno das 

autoridades competentes (será?). Elas, as responsáveis pela proteção da vítima. O que dizer 

quando as autoridades fecham os olhos? Ou pior, coadunam com o crime e com o criminoso? 

Estamos em 2020, e os crimes (sim, negar a justiça à vítima, com claras provas contra o acusado 

é crime) se repetem. Não podem ser semelhanças aleatórias. Lá atrás, ao longo da caça às 

bruxas, preciso lembrar, o que ocorreu não foi uma loucura desmedida de algumas pessoas mal 

instruídas ou mal compreendidas. Foi uma moção organizada, pela Igreja e pelo Estado.  

 

[F]oram os juristas, os magistrados e os demonólogos, frequentemente encarnados na 

mesma pessoa, os que mais contribuíram na perseguição: eles sistematizaram os 

argumentos, quase burocrático, aos julgamentos, o que explica as semelhanças entre 

as confissões para além das fronteiras nacionais. No seu trabalho, os homens da lei 

contaram com a cooperação dos intelectuais de maior prestígio da época, incluindo 

filósofos e cientistas que ainda hoje são elogiados como os pais do racionalismo 

moderno (FEDERICI, 2017, p. 299). 

 

É fácil distanciar de nós as pessoas envolvidas com um massacre tal como a caça às 

bruxas. Desafiador é perceber que essas pessoas não eram tão diferentes dos nossos modos de 

vida atuais. Eles não eram monstros, loucos, ignorantes. Eram aqueles bem considerados 

perante a comunidade, aqueles que respondiam em nome da justiça e das leis. Assim como o 

são aqueles que gerem um julgamento tal como esse do “estupro culposo”, entre outros mais 

no Brasil contemporâneo. Não, as semelhanças não me parecem fortuitas. 

A esperança advém de adentrar a rede social (em tempo de isolamento, que outra forma 

de socialização?) e perceber os protestos de pessoas conhecidas, pessoas que nos fazem lembrar 

do esforço feito por aqueles que buscam um mundo mais justo. Um mundo mais vivível. O 

desamparo vem ao notar que a maioria desses posicionamentos se originam quase 

exclusivamente de mulheres e homens não cisgênero e não heterossexuais. Não obstante, a 

esperança está ali. E é preciso continuar. 

Com essa língua que me foi dada, dada não, imposta pelo Pai, devemos então seguir, 

em nome daqueles que também observam alguma possibilidade de saída. Ou ao menos a 

necessidade da tentativa. Há alguns anos atrás (não tantos como gostaríamos) minha pesquisa 

sequer seria possível, pois eu não poderia frequentar a universidade, eu tampouco poderia ser 

pesquisadora. E por isso sou grata, por todas aquelas que vieram antes de mim. Como bem 
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lembra Virginia Woolf (2018, loc 44-48, tradução minha) “a woman must have money and a 

room of her own if she is to write fiction” [“uma mulher precisa ter dinheiro e um quarto para 

si se ela quiser escrever ficção”], e, acrescento, para escrever não-ficção e pesquisa também. 

Continuamos na ideia de que se não nós, as próximas gerações possam encontrar esse outro 

mundo que nos parece, agora, distante. Esse deve ser nosso horizonte de expectativa.  

O nosso horizonte de expectativa pode se construir também no discurso. Assim como a 

retórica de Virginia Woolf nos oferece a irmã de Shakespeare, tentei oferecer aqui a vida de 

Mary Warren, proporcionada pelo silêncio da narrativa de Arthur Miller. As narrativas, 

ficcionais e não-ficcionais fornecem o espaço para a expressão da imaginação simbólica e 

ficcional para pensarmos em mundos e vivências diferentes e possíveis. Mesmo aqueles que 

trabalham com fatos, entre eles os historiadores, precisam utilizar dessa imaginação ao relatar 

a história, para preencher de alguma forma as lacunas. Dessa forma, através das narrativas 

podemos reinterpretar o passado e projetar um futuro (ou futuros) distinto, melhor do que o 

presente. Não é fortuito o crescente interesse pelas narrativas utópicas, distópicas e do insólito 

no nosso contexto. Elas apresentam outros mundos, outras realidades, outros enquadramentos. 

Assim quero que se localize esta minha pesquisa, como um exercício de imaginação simbólica 

que reinterprete o passado e, ao mesmo tempo, possa propiciar a ideia de um futuro diferente. 

De um mundo vivível. 

A caça às bruxas se encerrou não porque aqueles contra suas ações triunfaram. Pelo 

contrário. A caça às bruxas se encerrou porque seus objetivos foram alcançados, e são 

degustados pelo mundo patriarcal até hoje. “Em outras palavras, a caça às bruxas chegou ao 

fim, no final do século XVII, porque a classe dominante, nesse período, desfrutava de uma 

crescente sensação de segurança com relação ao seu poder” (FEDERICI, 2017, p. 365). A partir 

do momento no qual sua tarefa foi cumprida por completo, a classe dominante consolidou sua 

hegemonia e os julgamentos cessaram (FEDERICI, 2017, p. 368). Desde então, o maior 

massacre contra as mulheres conhecido (ainda que pouco) pela humanidade, deixou-nos suas 

heranças. Não podemos deixar que continuem caçando-nos assim, em situação epidêmica. Não 

podemos deixar que os caçadores triunfem uma vez mais. 

A figura da bruxa é, pois, não apenas um estereótipo do medo, mas uma representação 

de séculos de perseguição do mundo falocêntrico para tornar a mulher dependente, submissa, 

controlada e manipulável. Precisou-se convencer a todos que a bruxa era o inimigo, para que 

as mulheres que expressavam a resistência pudessem ser dizimadas. Impossível, para mim, 

separar a compreensão do ser mulher no mundo (medieval, renascentista,...contemporâneo) da 

concepção da bruxa. Não é à toa que, como vemos através de apenas duas narrativas literárias 
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(há milhares de outras que poderiam, tenho certeza, ser associadas à mesma estrutura) a mulher 

é tornada objeto e indivíduo inferior, para que se sobressaia seu superior, o homem (mesmo que 

ele venha na personificação demoníaca). 

Não obstante, aí se encontra um dos erros perigosos. Além de distanciar-nos de nossas 

pares, de fazer-nos acreditar as bruxas como inimigas e antagonistas do mundo (internalizando 

uma ideia de que todas nós somos, de alguma forma, vilãs), estabelece-se a concepção de que 

o vilão homem é um demônio. Um monstro. Um ser distante e inalcançável, repleto de maldade 

e desumano. Omite-se o fato de que muitos dos agressores, dos estupradores, dos assediadores, 

não passam de homens comuns. Homens muitas vezes “agradáveis”. Dissimulados sim, tanto 

ao ponto de vestir o personagem da bondade, e não do demônio. E assim segue-se crendo em 

contos de fadas. 

Meu convite com esta análise é para passar a observar as narrativas. Todas. Aos moldes 

de Mieke Bal, narrativa é aquilo de qual se faz a vida. Ela está na literatura, no cinema, na 

História, no jornal, na televisão, na conversa, nas redes sociais. Observemos as bruxas e quem 

delas fala. Observemos quem é sujeito, quem é objeto. Desse modo, ainda que aos poucos, 

sejamos sujeitos ou sujeitas de nossa própria narrativa. 

Esta tese não terminou como eu a queria. Ou melhor. Esta tese não se desenvolveu como 

eu, e meu orientador, planejávamos. Ela começou de uma forma, alguns anos atrás, ao entrar 

no doutorado; adquiriu um corpo projetado que nos parecia perfeito, desafiador e instigante. Ao 

final, esse corpo foi mudando, adquirindo outra forma, outra expressão. 

Mas, se aprendi algo ao longo desses anos no doutorado, é que os planos não obedecem 

às nossas ordens, os dias se desenrolam em seu próprio ritmo e independentes de nossas 

teimosias, as pessoas seguem caminhos sinuosos, e junto com nosso livre arbítrio, a vida 

também toma suas próprias decisões. Talvez o que eu mais precisei exercitar ao longo do 

desenvolvimento da minha pesquisa é o perder. Perdi coisas que não imaginava perder jamais. 

Perdi, entre elas, a idealização daquele plano anterior da pesquisa. Porém, um marido a menos 

em uma separação exaustiva e muitos outros atropelos depois, posso dizer que de tudo que 

perdi, também tive parte das minhas decisões. Perder, então, ofereceu-me a oportunidade de 

escolher novas possibilidades. Os traumas todos ainda estão aqui, indo-se aos poucos, e sei que 

eles participaram da minha escrita, todavia, o mais importante, eles me ensinaram a perceber a 

minha existência e, portanto, a tese, de uma forma antes impossível. 

Deve-se revelar através do meu texto que tudo isso, aqui, minha pesquisa (nossa 

pesquisa, pois ela é também de meu orientador) é um assunto muito caro, muito pessoal, muito 

íntimo (era por isso que iniciaria com os pedidos de desculpas, pelos possíveis desabafos e 
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ímpetos ao longo da escrita). Não obstante, “[o]ne can only give ones audience the chance of 

drawing their own conclusions as they observe the limitations, the prejudices, the idiosyncrasies 

of the speaker” [“Só se pode dar ao público a chance de tirar suas próprias conclusões conforme 

ele observa as limitações, os preconceitos, as idiossincrasias do interlocutor”] (WOOLF, 2018, 

loc 51-54, tradução minha). Por fim, o texto acabou entrelaçando aspectos não só acadêmicos, 

e optei por deixá-lo assim, pois acredito na necessidade em diminuir o distanciamento da 

academia com o restante da sociedade. E a luta das mulheres é diária em todo lugar, não só na 

universidade e nas instituições de pesquisa. 

Sendo muito íntimo, tornou-se mais desafiador colocar as palavras no papel. Ainda 

assim, a experiência com as perdas, as mudanças, as escolhas, me fez perceber agora que a tese 

não é aquilo que eu imaginava, não é aquilo que eu, de início queria. Ela se transformou em 

algo diferente. Seria presunção minha dizer que melhor do que o planejado, não me sinto à 

vontade de fazê-lo. Mas, posso sim dizer, é muito mais próximo daquilo que eu, como 

pesquisadora-professora-pessoa-mulher, precisava escrever.  

A pesquisa adquiriu um caráter no qual pude expressar muitas daquelas minhas 

angústias contidas no meu (nosso) grito. Esse é o grito que não consigo proferir diariamente. 

Essa é a minha maneira de manifestação. Não sei se ela chegará a mais alguém, mas sei que 

precisei escrevê-la assim, como aqui está, para poder continuar. E, assim, descobri um daqueles 

propósitos, sobre os quais falei ainda na introdução. Continuo acreditando: 

professoras/professores têm o ímpeto de mudar o mundo. As mulheres vêm tentando mudar o 

mundo desde a Idade Média, e por isso foram perseguidas. Não podemos nós, então, desistir de 

mudá-lo. O passo é lento, mas não infrutífero. Preciso acreditar nisso. E nele, nessas palavras, 

sinto aquele aglomerado de vozes que transborda, as vozes da milhões das mulheres pelas quais 

não ouso falar, mas sinto, falam comigo. 

Esse é o meu coven, ele é maior do que qualquer coisa que eu tenha compartilhado até 

agora. Precisei de alguns anos para reencontrá-lo, e não mais o deixarei. Há uma frase que se 

repete no Brasil quando se ironizam os absurdos ocorridos no nosso governo atual, de exceção, 

aludindo às incoerências que ocorreram, supostamente, à época da inquisição: “se a Idade 

Média voltar, eu estarei ao lado das bruxas”. Afirmação paradoxalmente correta e incorreta ao 

mesmo tempo. As mulheres que constituíram a resistência nos movimentos heréticos iniciaram 

suas ações ainda na Idade Média e, portanto, estar ao lado delas seria estar ao lado da resistência, 

combatendo a hegemonia da classe dominante. Por outro lado, como comentei na análise, a 

época de maior incidência da caça às bruxas foi já durante o Renascimento. E essa omissão é 

perigosa. Não eram as pessoas “descabidas” da Idade Média (normalmente assim consideradas 
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pela sociedade contemporânea), que organizaram o massacre. Foram os homens letrados, 

inteligentes, bem articulados, longe da ignorância. É difícil assumir tal idiossincrasia porque 

ela aproxima, cada vez mais, os caçadores a nossa sociedade, que considera a si mesma como 

“homens da razão”. Somos humanos mais semelhantes deles do que gostaríamos de admitir. 

Por isso, ressalto: a Idade Média não voltará, mas nós parecemos conviver com homens tão 

racionais quanto aqueles, renascentistas. Eu estou ao lado das bruxas. Eu estou em meio às 

bruxas. E você? 
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APÊNDICE A – A CRÍTICA: THE CRUCILE NO CINEMA 

 

Também intitulado The Crucible, o filme referido teve produção de Robert A. Miller 

(filho de Arthur Miller) e David V. Picker, com coprodução de Diana Pokorny. Daniel Day-

Lewis, Winona Ryder e Joan Allen interpretaram John Proctor, Abigail Williams e Elizabeth 

Proctor, respectivamente. Paul Scofield assumiu o papel do juiz Thomas Danforth e Bruce 

Davidson o de Samuel Parris. De acordo com alguns autores, incluindo Christopher Bigsby 

(2008) e o próprio Arthur Miller (2008), esse tinha ressalvas em fornecer suas peças para as 

produções cinematográficas, pela repulsa diante do pensamento de outra pessoa que não ele 

possuir seu texto. O fato dele ter não apenas fornecido The Crucible, mas também ter se disposto 

a adaptar o roteiro, pode expressar a importância dessa peça para Miller. Além disso, talvez 

represente a vontade de expandir sua recepção e ampliar seus significados em consequência. 

Assim como o próprio autor reflete: 

 

[...] below its concerns with justice the play evokes a lethal brew of illicit sexuality, 

fear of the supernatural, and political manipulation, a combination not unfamiliar 

these days. The film, by reaching the broad American audience as no play ever can, 

may well unearth still other connections to those buried public terrors that Salem first 

an-nounced [sic] on this continent88 (MILLER, 1996, [n. p.], grifo meu). 

 

Para Bigsby (2008, p. 208), Miller encontrou em Hytner alguém treinado em teatro e 

que respeita a linguagem peculiar (da peça e do contexto), de modo a promover um filme no 

qual poderia relacionar o privado e o público. Assim, parecia a Arthur Miller que o filme 

poderia acrescentar à peça, por meio dos movimentos da câmera, pelo alcance e pelo efeito 

duradouro da narrativa cinematográfica. Acrescentando a tudo isso, claro, a presença de seu 

filho, Robert A. Miller, como produtor, o que ofereceria certa “proteção” à obra do pai. Então, 

pela primeira vez, o escritor ficou contente com a versão fílmica de uma de suas peças 

(BIGSBY, 2008, p. 208). 

Sir Nicholas Robert Hytner89 é inglês, nascido em 1956, em Manchester, e graduado em 

Cambridge, onde demonstrou pela primeira vez seu interesse no teatro. Diretor e produtor de 

teatro e cinema, serviu como diretor artístico do Royal National Theatre na Inglaterra, de 2003 

a 2015, e recebeu o título de cavaleiro em 2010 por seus serviços ao drama. Dirigiu e produziu 

                                                 
88 “[S]ob a preocupação com justiça, a peça evoca uma poção letal que envolve sexualidade ilícita, medo do 

sobrenatural e manipulação política, uma combinação nada estranha aos dias de hoje. O filme, ao alcançar o amplo 

público americano como uma peça jamais conseguiria, pode muito bem expor ainda outras conexões para os 

terrores públicos enterrados que Salem primeiro anunciou neste continente” (tradução minha). 
89 Mais informações acerca de Nicholas Hytner podem ser encontradas na Encyclopaedia Britannica. Disponível 

em: https://www.britannica.com/biography/Nicholas-Hytner. Acesso em: 24 de agosto de 2018. 

https://www.britannica.com/biography/Nicholas-Hytner
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peças e musicais para o teatro, tais como Miss Saigon (1989), The Madness of George III 

(1991), do qual se originou o seu primeiro filme, As Loucuras do Rei George (1994)90. Ele 

também trabalhou para outras companhias teatrais, tais como a Royal Shakespeare Company e 

a English National Opera. Entre suas produções cinematográficas, além de The Crucible, estão 

A Razão do Meu Afeto (1998)91, Sob a Luz da Fama (2000)92, Fazendo História (2006)93 e A 

Senhora da Van (2015)94. Dessa forma, talvez o vínculo inerente na carreira de Nicholas Hytner 

entre cinema e teatro, sendo que o último parece prevalecer, tenha contribuído para a confiança 

de Miller em seu trabalho. 

Ainda que apareça na crítica que leva em conta a obra de Arthur Miller, a quantidade de 

pesquisas a investigar o filme de Nicholas Hytner é consideravelmente menor. Em sua maioria, 

elas abordam a comparação entre narrativa dramática e cinematográfica. 

Provavelmente um dos textos mais interessantes acerca do filme para menção neste 

trabalho é a resenha escrita por Marie Morgan. Publicada em 1997 no The New England 

Quarterly, a resenha possivelmente revela a reação da crítica e do público em tempo 

imediatamente posterior ao lançamento. A autora comenta a escolha do local de gravação, em 

Hog Island na costa de Ipswich, onde a produção fez uma réplica da vila puritana de Salem, em 

um estúdio em chiaroscuro (MORGAN, 1997, p. 125). Ademais, levanta algumas diferenças 

entre peça e filme, falando que, para distingui-los, a fim de caracterizar o filme como “não-

peça”, diretor e roteirista excluíram o comentário inicial de Miller e optaram por não empregar 

uma narração (MORGAN, 1997, p. 127). Além disso, ela menciona a adição da cena (apenas 

sugerida na peça) na qual as meninas simulam o sabá na companhia de Tituba, dizendo que 

“[r]epressed sexuality breaking out of bounds will drive the action of the film more explicitly 

than it did the play. A nocturnal gathering of Salem’s adolescent females in the forest sets the 

tone for the new Crucible”95 (MORGAN, 1997, p. 126). 

Marie Morgan (1997, p. 126) elogia tanto a produção como as atuações no filme, 

afirmando que “[t]o say that this is a sumptuous undertaking hardly does justice to the 

production values of The Crucible. To say that this is repertory acting of a high caliber cannot 

                                                 
90 The Madness of King George (1994). Produção de The Samuel Goldwyn Company. Reino Unido. 110 min. 

color. 
91 The Object of My Affection (1998). Produção de Twentieth Century Fox. Estados Unidos da América. 111 min. 

color. 
92 Center Stage (2000). Produção de Columbia Pictures Corporation. Estados Unidos. 115 min. color. 
93 The History Boys (2006). Produção de Fox Searchlight Pictures. Reino Unidos. 109 min. color. 
94 Originou-se de uma peça dirigida por Hytner em 1999 para o Royal National Theatre. The Lady in the Van 

(2015). Produção de BBC Films. Reino Unido. 104 min. color. 
95 “[A] sexualidade reprimida irrompendo limites conduzirá a ação do filme mais explicitamente do que o fez na 

peça. Uma reunião noturna das adolescentes mulheres de Salem na floresta determina o tom para o novo Crucible” 

(tradução minha). 
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convey the emotional richness and intelligence of the performances”96. Ela continua, 

enfatizando o trabalho conjunto de Miller e Hytner: 

 

The Miller-Hytner collaboration is an absorbing film framed around a whole-souled 

secularism. We are brought, through the glamour of exceptional acting and direction, 

to see what a given community, in the throes of a given hysteria, can be cozened into 

believing, repudiating in the process any notions of propriety, safety, or the right of 

private judgement. Over against paranoia, the mob mentality, and the colorable 

arguments for perverting justice, Miller and Hytner give us not the redemptive power 

of faith but the refusal to purchase freedom with a lie97 (MORGAN, 1997, p. 129). 

 

Afirmações que vão ao encontro do elogio feito por Terry Otten, no capítulo “The 

Crucible to a A Memory of Two Mondays”98, ao peso positivo conferido pelas atuações do filme 

às personagens criadas por Arthur Miller na primeira peça – destacando Joan Allen como 

Elizabeth Proctor (OTTEN, 2008, p. 119). Além disso, o filme foi nomeado a várias categorias 

de diferentes premiações. O ator Paul Scofield (juiz Thomas Danforth) ganhou o prêmio Bafta 

de ator coadjuvante com melhor desempenho, enquanto Joan Allen foi premiada como melhor 

atriz coadjuvante pelo Broadcast Film Critics Association Awards, pelo Empire Awards (UK) 

e no Southern Film Critics Association Awards. Entre as demais categorias de indicação do 

filme estão: melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante para os mesmos atores acima 

citados no Globo de Ouro e no Oscar, bem como melhor roteiro adaptado nessa última 

premiação. O roteiro adaptado ainda foi indicado para outras cinco premiações. Tudo isso 

indica a recepção positiva da crítica diante da adaptação cinematográfica da peça de Arthur 

Miller.99 

As várias indicações para melhor roteiro adaptado enfatizam o trabalho de Arthur 

Miller, tanto na escrita da peça como no exercício ao transformá-lo em narrativa 

cinematográfica. Nesse sentido, percebemos a possibilidade do filme ter ampliado as 

percepções e a atração pela peça, por seu caráter anterior ao filme, no sentido de atribuir maior 

                                                 
96 “Dizer que é um empreendimento brilhante dificilmente faz justiça aos valores da produção de The Crucible. 

Dizer que se trata de um repertório de atuações de alto calibre não pode transmitir a riqueza emocional e 

inteligência das performances” (tradução minha). 
97 “A parceria entre Miller e Hytner resulta em um filme cativante cercado por um secularismo de alma inteira. 

Somos levados, através do glamour da atuação e direção excepcionais, a ver o que uma determinada comunidade, 

nas agonias da histeria, pode ser persuadida a acreditar, repudiando, no processo, quaisquer noções de propriedade, 

segurança ou direito de julgamento privado. Em contraposição à paranoia, à mentalidade da multidão e aos 

argumentos para perverter a justiça, Miller e Hytner nos dão não o poder redentor da fé, mas a recusa em comprar 

a liberdade com uma mentira” (tradução minha). 
98 A Memory of Two Mondays é uma peça de Arthur Miller, de 1955, sem título traduzido para o português. 
99 Informações acerca das premiações podem ser encontradas na página dedicada a informações críticas e técnicas 

de cinema, IMDb. Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0094332/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 23 

ago. 2018. 

https://www.imdb.com/title/tt0094332/awards?ref_=tt_awd
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visibilidade ao drama – ou seja, parte considerável do público possivelmente descobriu a peça 

através do filme. 

Lidia Arenas García em seu trabalho de conclusão de curso, Arthur Miller’s The 

Crucible: A Connection between Salem and McCarthyism (2016), da Faculdade de Filosofia e 

Letras, da Universidad de Valladolid na Espanha, observa os eventos históricos de 1692 e do 

macartismo, acrescentando a eles, além da peça, a adaptação cinematográfica. A autora faz 

comparações que revelam as semelhanças e diferenças (incluindo tempo de execução, número 

de personagens e ações) entre o texto da peça e filme, mencionando as alterações feitas pelo 

próprio Arthur Miller ao adaptar o roteiro. Ao trazer a narrativa fílmica, ela faz comparações 

entre ambos os enredos e História, mencionando a ideia de “fidelidade” na relação entre filme, 

peça e eventos históricos.  

Ser “fiel”, no texto de Lidia Arenas García, parece se tornar um critério para avaliação 

dessa(s) transposição(ões) – ela chega a afirmar que, a não ser pela mudança de foco (da histeria 

popular para o relacionamento amoroso) e pela idade de Abigail, o roteiro para o cinema “was 

totally faithful”100 à peça (GARCÍA, 2016, p. 17). Trabalhar assim com a concepção de 

fidelidade parece-me enfraquecer as possibilidades advindas da representação, independente se 

ao considerar a relação entre peça e filme, ou entre qualquer uma das narrativas e os eventos 

históricos. Isso limita os significados de interpretação e não configura nenhum acréscimo à 

leitura, pois que também, em algum nível, desconsidera as idiossincrasias de cada mídia – 

precisamente o caráter que enriquece o momento no qual um mesmo enredo é convidado a se 

apresentar em dois meios diferenciados. Além disso, apesar das comparações e das diferenças 

e adaptações apontadas no trabalho do próprio Arthur Miller ao escrever o roteiro (tais como 

tempo de execução – a peça tinha cerca de três horas de duração –, acréscimo de cenas e 

mudanças nas personagens), a autora traz poucos excertos específicos da peça. E, no caso do 

filme, indica apenas as minutagens.  

Para David Booth (2001, p. 31, grifo meu), “[t]he 1996 film […] of The Crucible offer 

welcome opportunities to reexamine gender and historical knowledge in Arthur Miller’s play, 

and so to ponder relations of literature, memory, and power”101. À medida que Stuart Marlow 

(2008, p. 143) indaga acerca da ausência de reavaliação do material quando da adaptação da 

peça ao cinema: “[a]s much of the Salem material has been researched and edited since 1953, 

                                                 
100 “foi totalmente fiel” (tradução minha). 
101 “O filme de 1996 de The Crucible oferece oportunidades bem-vindas para reexaminar o gênero e o 

conhecimento histórico na peça de Arthur Miller e, assim, refletir relações de literatura, memória e poder” 

(tradução minha). 
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could the playwright have been reasonably expected to re-examine his source material for the 

screenplay of the 1996 film of The Crucible?”102. Por essa circunstância, para o autor, pode-se 

acusar tanto Miller como Hytner. Como ele complementa em seguida:  

 

By the time that Arthur Miller adapted the script for the 1996 filming under Nicholas 

Hytner’s direction, little had been done to redress the play’s decontextualization or its 

reduction of broader issues down to the level of mass hysteria and poorly explained 

community tension. Winona Ryder’s and Daniel Day Lewis’s performances also tend 

to reinforce the use of gender stereotyping103 (MARLOW, 2008, p. 147). 

 

O artigo “Deconstructing Gender Identities in Nicholas Hytner’s The Crucible” (2015) 

[“Desconstruindo identidades de gênero em The Crucible, de Nicholas Hytner”], de Melissa 

Sarmiento, pode auxiliar nessa discussão. De acordo com ela, mesmo o filme tendo aumentado 

o alcance do enredo e apresentado ele a um público mais jovem, deve-se observar ainda que 

Hytner continua a produzir os erros de gênero criados na peça de Miller (SARMIENTO, 2015, 

p. 12). Segundo a autora, a sexualidade feminina era um tema recorrente durante os julgamentos 

das bruxas em 1692, mas não tão explicitamente como retratado por Hytner. Com a importância 

dos filmes na compreensão histórica na América, é importante reconhecer que a versão 

cinematográfica perde em poder político e psicológico, diante do foco no triângulo amoroso: 

 

Seeing this historical phenomenon reduced to a love triangle among John Proctor, 

Elizabeth Proctor, and Abigail Williams was infuriating. Beyond the historical 

inaccuracies that plague every film that attempts to depict a historical event, Hytner’s 

production was difficult to watch because, despite the fact that it did not explicitly 

claim to be based on true events, the story of The Crucible continues to be the 

American public’s most common interpretation of the Salem witchcraft crisis of 

1692104 (SARMIENTO, 2015, p. 1, grifo meu). 

 

De acordo com a autora, os erros empreendidos na dinâmica de gênero no filme são 

representações distorcidas de Salem, bem como um produto dos valores sociais do final do 

século XX (SARMIENTO, 2015, p. 1). E, uma vez mais, afirma-se a importância em destacar 

                                                 
102 “Com base na quantidade considerável de material sobre Salem que foi pesquisado e editado desde 1953, não 

poderia se esperar que o dramaturgo razoavelmente reexaminasse seu material de fonte para o roteiro do filme de 

1996 de The Crucible?” (tradução minha). 
103 “No momento em que Arthur Miller adaptou o roteiro para a filmagem de 1996, sob a direção de Nicholas 

Hytner, pouco havia sido feito para retificar a descontextualização da peça ou sua redução de questões mais amplas 

ao nível da histeria em massa e tensão de comunidade mal explicada. As performances de Winona Ryder e Daniel 

Day Lewis também tendem a reforçar o uso de estereótipos de gênero” (tradução minha). 
104 “Ver esse fenômeno histórico reduzido a um triângulo amoroso entre John Proctor, Elizabeth Proctor e Abigail 

Williams foi revoltante. Além das imprecisões históricas que assolam todo filme que tenta representar um evento 

histórico, foi difícil assistir à produção de Hytner porque, independente do fato de que ela não alega, 

explicitamente, ser baseada em fatos reais, a história de The Crucible continua sendo a interpretação pública 

americana mais comum da crise de bruxaria na Salem de 1692” (tradução minha). 
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a análise cautelosa dessa representação, pois que, apesar de Arthur Miller em sua peça (e, 

portanto, também no filme) dizer não se tratar da história como os historiadores a consideram, 

ainda assim, como mostra Melissa Sarmiento (2015), essas obras construíram o entendimento 

público a respeito da história de Salem. Apesar de tudo, “without Miller’s play and Hytner’s 

film the history of Salem would not have become as prominent in American minds as it did”105 

(SARMIENTO, 2015, p. 10). 

Embora boa parte da crítica deixe o filme de lado, “Hytner’s work […] is just as 

important as the original play because it forces us to reconcile the advantages of film as a 

historical tool with the inaccuracies and myths that it inevitably reproduces and creates”106 

(SARMIENTO, 2015, p. 10). Além disso, para a autora, a adaptação cinematográfica constituiu:  

 

[…] an opportunity for Miller to expand on his misogynistic views by making women 

guilty from all angles […] Hytner showed his own gender biases by adapting the film 

almost exactly as Miller intended it to be, even though by this time scholarly literature 

about Salem had proliferated, and would have allowed the director an opportunity to 

create a more realistic portrayal of the witchcraft crisis107 (SARMIENTO, 2015, p. 

11). 

 

Por essa perspectiva, ao mesmo tempo em que reatualiza a narrativa de Salem, e ainda 

que bem recebido pelo público e por parte da crítica, há alguns que destacam o desperdício de 

oportunidade por parte da adaptação cinematográfica. Devido ao tempo e às possibilidades 

oferecidas por novas investigações, Hytner e Miller poderiam talvez adaptar também seu modo 

representacional. Ainda assim, de qualquer modo, percebe-se o papel da peça no despertar 

investigativo dessas novas evidências dos acontecimentos em Salem, e o papel do filme na 

(re)popularização da peça e, em consequência, dos eventos históricos. 

 

  

                                                 
105 “[S]em a peça de Miller e o filme de Hytner a história de Salem não teria se tornado tão proeminente na mente 

americana quanto o fez” (tradução minha). 
106 “[A] obra de Hytner é tão importante quanto à peça original, pois ela nos força a aceitar as vantagens do filme 

como ferramenta histórica, com as imprecisões e mitos que ela inevitavelmente reproduz e cria” (tradução minha). 
107 “[U]ma oportunidade para Miller expandir suas próprias visões misóginas ao tornar as mulheres culpadas de 

todos os ângulos [...] Hytner mostrou seu próprio preconceito de gênero ao adaptar o filme quase exatamente como 

Miller o tinha em mente, ainda que naquele momento textos acadêmicos sobre Salem já tivessem proliferado, 

dando ao diretor uma oportunidade de criar um retrato mais realista da crise de bruxaria” (tradução minha). 
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APÊNDICE B – A CRÍTICA: THE WITCHES OF EASTWICK NO CINEMA 

 

É interessante observar as datas de publicação e lançamento dos quatro artefatos 

narrativos em conjunto. A adaptação cinematográfica de The Crucible foi lançada 43 anos 

depois da estreia da peça (1953 e 1996). Ao passo que a distância entre publicação do romance 

e estreia do filme, no caso de The Witches of Eastwick, são de meros três anos (1984 e 1987). 

Isso talvez revele o caráter mais popular da obra de John Updike, acentuado pelo número 

superior de artigos de jornal em relação ao seu romance, quando em comparação ao número 

superior de artigos científicos no caso da peça de Arthur Miller.  

Obviamente, o número de trabalhos irrefutavelmente maior com foco em The Crucible 

indica a dedicação da crítica ao trabalho de Arthur Miller, porém, ao que os artigos denotam 

não se trata de popularidade (e menos ainda de uma à época de sua estreia), mas sim de um 

caráter adquirido ao longo dos anos de forma a poder chamar a peça de Arthur Miller hoje de 

clássico. Enquanto isso, o romance de John Updike conquistou seu público relativo logo em 

seu lançamento e, principalmente, após o lançamento da adaptação cinematográfica, o que lhe 

confere um caráter próprio de produto da cultura pop. 

Embora as narrativas de John Updike e de George Miller sejam próximas 

temporalmente, os enredos são sintomaticamente diferentes – à proporção que em seus 43 anos 

de distância, o filme de Nicholas Hytner reproduz quase identicamente a narrativa de Arthur 

Miller. Obviamente, a ausência de John Updike como roteirista pode ter sua participação nas 

distinções. 

O filme homônimo inspirado no romance de John Updike também parece estar envolto 

em uma série de controvérsias. Inclusive, ironicamente, há um artigo de jornal no The New York 

Times, intitulado “Filming Of Updike Book Divides A Seaside Town” [“Filmagem do livro de 

Updike divide uma cidade à beira-mar], de 1986, escrito para cobrir a matéria a respeito da 

escolha do set de gravação, pois alguns moradores da primeira cidade escolhida, localizada na 

Nova Inglaterra, opuseram-se às filmagens, acusando o filme de ser baseado em um livro 

depravado, indecente e deplorável. Quanto ao dinheiro que a cidade ganharia por isso, 

chamaram-no corrompido. Como argumentos, mencionavam o conteúdo do romance: cenas de 

sexo explícito e a caracterização de um membro da igreja como o Demônio. Por isso, os planos 

de gravação precisaram alterar o local. 

A versão cinematográfica foi dirigida por George Miller, com roteiro adaptado por 

Michael Cristofer e produção de Neil Canton, Peter Guber e Jon Peters. Cher, Susan Sarandon 
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e Michelle Pfeiffer interpretam Alexandra, Jane e Sukie. Duane Byrge (1987, [n. p.]), à época 

do lançamento, escreve para o Hollywood Reporter:  

 

An impishly Satanic look at contemporary romance, Witches features marvelously 

honed performances by Cher, Susan Sarandon and Michelle Pfeiffer as three sexually 

frustrated and unfulfilled women. Audiences are certain to be a curious mix — upscale 

women side by side with horror/sci-fi buffs. As a project of such diverse appeal would 

forebode, both fringes are likely to leave unfulfilled, feminists as well as hardware 

junkies108. 

 

As premiações para as quais a produção foi nomeada se devem, em sua maioria, à 

direção sonora do filme, entre elas: melhor sonografia e música original no Oscar, melhor 

música na Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, o Grammy por melhor álbum 

original de música instrumental escrita para o cinema e televisão, melhor música no Los Angeles 

Film Critics Association Awards, e a mesma categoria no BMI Film & TV Awards, pela qual 

John Williams (maestro compositor da trilha)109 foi premiado. O filme foi ainda nomeado por 

seus efeitos especiais também na Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films e 

ganhou BAFTA Awards na mesma categoria. Foi nomeado como melhor filme no Venice Film 

Festival, melhor filme de fantasia e melhor roteiro na Academy of Science Fiction, Fantasy & 

Horror Films e melhor apresentação dramática (incluindo George Miller, Michael Cristofer e 

John Updike) no Hugo Awards. Pelas atuações, as atrizes Susan Sarandon e Veronica 

Cartwright foram indicadas como melhor atriz e melhor atriz coadjuvante também na Academy 

of Science Fiction, Fantasy & Horror Films; Jack Nicholson foi indicado na mesma premiação 

como melhor ator, e foi premiado na mesma categoria no Los Angeles Film Critics Association 

Awards e no New York Film Critics Circle Awards110. 

O diretor George Miller111 é um cineasta australiano, nascido em 1945 em Queensland. 

Atua na indústria cinematográfica como diretor, produtor e roteirista. Dentre os principais 

filmes de sua filmografia, afora The Witches of Eastwick, estão O Óleo de Lorenzo112 (1992), 

                                                 
108 “Um olhar impiedosamente satânico ao romance contemporâneo, Bruxas apresenta performances 

maravilhosamente aprimoradas por Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer, como três mulheres sexualmente 

frustradas e insatisfeitas. O público certamente será uma mistura curiosa – mulheres sofisticadas lado a lado com 

fãs de horror/ficção científica. Como um projeto de apelo tão diverso preconizaria, ambas as minorias 

provavelmente sairão insatisfeitas, tanto as feministas como os viciados em hardware” (tradução minha). 
109 John Williams é conhecido também por ter composto outras trilhas sonoras tornadas ícones no cinema. Entre 

suas composições encontram-se trilhas de franquias como Star Wars (1993-atual), Harry Potter (2001-2014), 

Jurassic World (2001-2018), bem como o filme A Lista de Schindler (1993), entre outros. 
110 Informações acerca das premiações podem ser encontradas na página dedicada a informações críticas e técnicas 

de cinema, IMDb. Disponível em: https://www.imdb.com/?ref_=nv_home. Acesso em: 22 de agosto de 2018. 
111 Mais informações a respeito de George Miller podem ser encontradas na Encyclopaedia Britannica. Disponível 

em: https://www.britannica.com/biography/George-Miller-Australian-director. Acesso em: 22 de agosto de 2018. 
112 Lorenzo’s Oil. Produção da Universal Pictures. Estados Unidos da América. 129 min. color. Lançado no Brasil 

em 1993. 

https://www.imdb.com/?ref_=nv_home
https://www.britannica.com/biography/George-Miller-Australian-director
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Babe, o Porquinho Atrapalhado113 (1995) e Happy Feet: O Pinguim (2006) – pelo qual foi 

premiado na categoria melhor filme de animação no Oscar114 –, bem como sua continuação 

Happy Feet 2: O Pinguim115 (2011).  

Provavelmente a produção revelou o nome de George Miller da Austrália para o restante 

do mundo foi a da franquia Mad Max. George Miller foi o idealizador do que se tornaria 

posteriormente o universo distópico e estendido de Mad Max116. Desde o primeiro filme lançado 

em 1979, George Miller buscava um projeto maior, que necessitaria do avanço tecnológico 

proporcionado na distância temporal de 36 anos entre o primeiro e o último filme. E, por fim, 

em 2015, o cineasta lançou Mad Max: Estrada da Fúria117, apontado algumas vezes pela mídia 

e pela crítica como sua melhor obra – tal como indicam o número de premiações ao qual foi 

indicada (mais de 200 nas quais foi apenas indicada, porém não contemplada) e com as quais 

foi premiada efetivamente (mais de 230)118. 

Ao resenhar o filme para o The New York Times, Janet Maslin (1987, p. 3) diz que o 

livro de John Updike é “a novel filled with such delicious mischief that it seems made for the 

movies. […] Updike’s story has great comic possibilities. It also has enormous visual appeal, 

since the witches are apt to do things like unstring pearl necklaces or conjure up thunderstorms 

to express their pique”119. Entretanto, logo após, faz a ressalva: 

 

But from the film maker’s standpoint, “The Witches of Eastwick” [sic] is also 

something of a trap. Its best moments are decidedly uncinematic, recording the 

innermost thoughts of the various characters or the remarkable auras they perceive 

around one another, not to mention those extended hot-tub scenes. More importantly, 

Mr. Updike’s own genius for astonishingly fine-tuned description dwarfs anything a 

camera can do120 (MASLIN, 1987, p. 3, grifo meu). 

                                                 
113 Babe (1995). Produção da Universal Pictures. Austrália e Estados Unidos da América. 91 min. color. 
114 Happy Feet (2006). Produzido pela Warner Bros. Austrália e Estados Unidos da América. 108 min. color. 
115 Happy Feet Two (2011). Produção da Warner Bros. Austrália. 100 min. color. 
116 O primeiro filme de Mad Max foi lançado em 1979 na Austrália, e somente um ano depois, em 1980, nos 

Estados Unidos. A sequência foi lançada em 1981, com o título de Mad Max 2: The Road Warrior. O terceiro 

filme, Mad Max Beyond Thunderdome, em 1985. Após o quarto filme, Mad Max: Fury Road (2015), há uma 

previsão de lançamento para o quinto, em 2019, intitulado Mad Max The Wasteland. 
117 Mad Max: Fury Road (2015). Produção da Warner Bros. Estados Unidos da América. 120 min. color. 
118 As premiações recebidas por Mad Max: Estrada da Fúria incluem o Oscar em seis categorias de produção e 

edição. Entre as indicações estão a de melhor filme e a de melhor direção, sendo que, por essas duas, foi também 

indicado ao Globo de Ouro. 
119 “[U]m romance recheado de tão deliciosas travessuras que parece feito para o cinema. [...] A história de Updike 

tem grandes possibilidades cômicas. Também tem apelo visual enorme, desde que as bruxas estão aptas a fazer 

coisas tais como arrebentar colares de pérola ou evocar tempestades para expressar seu ressentimento” (tradução 

minha). 
120 “Porém, do ponto de vista do cineasta, “The Witches of Eastwick” [sic] é também uma armadilha. Seus 

melhores momentos são, resolutamente, acinematográficos, registrando os pensamentos mais profundos de várias 

personagens ou as auras impressionantes que elas percebem uma em torno da outra, sem mencionar aquelas longas 

cenas na banheira quente. E, o mais importante, a inventividade do Sr. Updike para a descrição surpreendentemente 

bem afinada, supera qualquer coisa que uma câmera pode fazer” (tradução minha). 



385 

 

 

Havia-se, portanto, um cuidado a ser tomado com as cenas que não se tornariam 

adequadas ou executáveis no cinema. Provavelmente por isso: 

 

[I]n making a film of “The Witches of Eastwick,” [sic] George Miller […] and the 

playwright Michael Cristofer […] have had to start from scratch. They have radically 

altered things, and their film resembles Mr. Updike’s novel only remotely; even the 

characters’ names have been rearranged and spelled differently121 (MASLIN, 1987, 

p. 3). 

 

Dessa forma, ao dirigir The Witches of Eastwick, em conjunto com o roteirista, George 

Miller adaptou livremente o enredo de John Updike. De acordo com J. M. Welsh, em seu 

“Bewitched and Bewildered Over ‘Eastwick’” [“Encantado e desorientado com ‘Eastwick’”], 

de 1987, “George Miller […] told an interviewer that he took on the project without having 

read the novel”122 (WELSH, 1987, p. 153). Várias mudanças foram realizadas ao transportar, 

portanto, a história de uma mídia para a outra, tornando-a bastante singular. Não há como se 

identificar, por exemplo, isoladamente, as características das três bruxas do romance e atribuí-

las a uma Alexandra, Sukie e Jane, pois elas têm o mesmo nome, mas suas personalidades foram 

modificadas e mescladas, e se misturam as noções de quem seria cada uma na transposição 

midiática. De qualquer modo, ainda fica claro o papel de Alexandra quase como uma matriarca 

do grupo, uma líder. 

Parece inevitável à crítica observar o filme sem o comparar ao livro de Updike. Alguns 

para criticá-lo, outros para elogiá-lo, mas a comparação é sempre presente. No caso das bruxas, 

há uma aparente confusão das três personagens diante das manifestações de seus poderes no 

filme:  

 

[I]n the novel they know from the beginning they have powers. The movie reduces 

their bitchiness as well as their witchiness […]. The film ignores their nastier 

tendencies, opting instead for a kind of bewitching comedy. Updike’s comedy is far 

more sophisticated. The film renders a dumbed-down version of the novel123 

(WELSH, 1987, p. 152). 

 

                                                 
121 “[A]o fazer um filme de “The Witches of Eastwick,” [sic] George Miller […] e o roteirista Michael Cristofer 

[...] tiveram que partir do zero. Eles alteraram coisas drasticamente e o filme se assemelha só remotamente ao 

romance do Sr. Updike; até mesmo os nomes das personagens foram reorganizados e escritos de modo diferente” 

(tradução minha). 
122 “George Miller [...] falou para um entrevistador que ele aceitou o projeto sem ter lido o romance” (tradução 

minha). 
123 “No romance elas sabem desde o início que têm poderes. O filme reduziu a maldade delas, tanto quanto sua 

bruxaria [...]. O filme ignora as suas tendências mais sórdidas, optando em vez disso por uma espécie de comédia 

encantadora. A comédia de Updike é muito mais sofisticada. O filme traz uma versão estupidificada do romance” 

(tradução minha). 
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Enquanto no livro elas são bruxas e nunca há dúvida ou hesitação diante desse fato, pois 

ele é natural, no filme a sua relação com a bruxaria não é clara, e parece existir algum elemento 

desconhecido. Ademais, de acordo com Welsh (1987, p. 153), em alguns momentos elas não 

parecem mais ser o foco central da história, embora ainda ofereçam algum entretenimento: 

 

The chief thing that has been lost, for all the levitating and vomiting and so on, is the 

sense of witchiness itself. Mr. Updike’s witches knew their own powers, and their 

shrewdness was a large part of the fun. But in the film, it’s never clear what Alexandra 

(Cher), Sukie (Michelle Pfeiffer) and Jane (Susan Sarandon) know about the 

supernatural, or even about one another. These three characters are conceived here 

only in the sketchiest way124 (MASLIN, 1987, p. 3). 

 

Jack Nicholson ficou responsável por interpretar Darryl Van Horne, também 

apresentando modificações em relação à personagem do livro: 

 

The major transformation […] has to do with the Darryl Van Horne character, who is 

redesigned as yet another Jack Nicholson loonie, making the film look like an 

unnatural mating of The Witches of Eastwick with The Shining. Suffice it to say that 

Updike’s often elegant and wickedly amusing novel is not exactly improved by a 

transformation that turns it out into a Stephen King-styled Gothic tale about the 

devil125 (WELSH, 1987, p. 153).  

 

Janet Maslin (1987), do mesmo modo, associa a atuação de Jack Nicholson ao seu 

personagem Jack Torrance em The Shining. Ainda assim: 

 

[…] it is fun to see Nicholson overact and draw new business out of his evil bag of 

tricks. That wicked flamboyance will surely add to the movie’s drawing power and 

justify whatever was budgeted for his salary. His seduction scenes […] are so 

outrageous that they are fascinating and even a (guilty) pleasure to watch. The movie 

builds to a spectacular conclusion as the three witches focus their powers to hex the 

devil out of existence after he has attempted to punish them for turning their backs on 

him. The finale looks like something out of Ghostbuster, only slightly more serious126 

(WELSH, 1987, p. 153). 

                                                 
124 “A coisa principal que se perdeu, em toda a levitação e vômito e assim por diante, é o sentido de bruxaria em 

si mesmo. As bruxas do Sr. Updike sabiam que tinham poderes, e a perspicácia delas era uma grande parte da 

graça. Mas no filme nunca está claro se Alexandra (Cher), Sukie (Michelle Pfeiffer) e Jane (Susan Sarandon) 

sabem sobre o sobrenatural, ou até mesmo uma sobre a outra. Essas três personagens são criadas aqui apenas na 

maneira mais incompleta” (tradução minha).  
125 “A maior transformação [...] tem a ver com o personagem de Darryl Van Horne, que é reprojetado como outro 

lunático de Jack Nicholson, fazendo com o que o filme pareça uma junção forçada de The Witches of Eastwick e 

The Shining. Basta dizer que o romance frequentemente elegante e maliciosamente divertido de Updike não é 

exatamente melhorado por uma transformação que acaba tornando o filme em um conto de estilo gótico, como do 

Stephen King, sobre o diabo” (tradução minha). 
126 “[É] divertido ver Nicholson exagerar e tirar novas estratégias de sua bagagem de truques. Aquela extravagância 

vil com certeza acrescentará ao poder de figuração no filme e justifica qualquer que tenha sido o cachê de seu 

salário. Suas cenas de sedução [...] são tão ultrajantes que se tornam fascinantes, e até mesmo um deleite (culposo) 

em assistir. O filme dirige-se a uma conclusão espetacular conforme as três bruxas focam seus poderes para 

exorcizar o demônio da existência, após ele tentar puni-las por virar as costas para ele. O final parece com algo 

que saiu de um Ghostbuster, apenas ligeiramente mais sério” (tradução minha). 
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Da mesma forma, ainda que de maneira distinta, “[t]he movie makes no mistake about 

the fact that he [Darryl Van Horne] certainly is the devil incarnate, taking the story one step 

beyond the reality that Updike so carefully creates”127 (WELSH, 1987, p. 152). E “[i]n both 

versions the witches seem to have conjured him up, and in both he takes possession of all of 

them sexually”128 (WELSH, 1987, p. 152). Contudo, “in the novel Darryl Van Horne is not the 

only man in the witches’ lives, just as they are not the only women in his, though he is, to be 

sure, the most exciting. Updike’s witches are not merely sexually repressed singles, just waiting 

for a sexy devil to detonate them”129 (WELSH, 1987, p. 153). 

No livro, essa não exclusividade da relação entre Darryl e as três bruxas aparece com 

ênfase quando ele se casa com Jenny, porém, “Jenny is dropped entirely from the film, which 

consciously underplays the malevolence of the three female leads”130 (WELSH, 1987, p. 153). 

Além disso: 

 

In the novel Van Horne forms a homosexual attachment with his wife’s brother after 

his wife dies, and the two of them simply go away. There is no Big Finale. In the film 

all three witches are made pregnant by Van Horne and give birth to three fine sons 

after they have sent Van Horne back to where he belongs. They continue to live in 

harmony at his Eastwick estate and thwart his attempts to communicate with the 

babies from the “other side”. This conclusion, though good for a final laugh, has 

nothing to do with John Updike, who almost keeps his narrative within the bounds of 

ordinary reality131 (WELSH, 1987, p. 153). 

 

Essas alterações são características dessa adaptação que, como mencionei, foi apenas 

inspirada no romance. Para Maslin (1987, p. 3), “[i]n the face of such sweeping changes, 

comparisons with Mr. Updike’s book would be invidious, unfair and unnecessary if the film’s 

own sense of purpose were clear. But it isn’t; in fact, it’s not even clear for whom the film is 

                                                 
127 “O filme não comete erro acerca do fato de que ele [Darryl Van Horne] certamente é o demônio incarnado, 

levando a história um passo à frente da realidade que Updike cria tão cautelosamente” (tradução minha). 
128 “Em ambas as versões as bruxas parecem tê-lo conjurado, e nas duas ele toma posse delas sexualmente” 

(tradução minha). 
129 “[N]o romance, Darryl Van Horne não é o único homem na vida das bruxas, bem como elas não são as únicas 

mulheres na dele, embora ele seja, com certeza, o mais interessante. As bruxas de Updike não são apenas solteiras 

reprimidas sexualmente, tão-somente esperando por um demônio sexy para as detonar” (tradução minha). 
130 “Jenny é totalmente retirada do filme, o que conscientemente subestima a malevolência das três principais 

mulheres” (tradução minha). 
131 “No romance, Van Horne forma um vínculo homossexual com o irmão de sua mulher após a morte dela, e os 

dois simplesmente vão embora. Não há grande desfecho. No filme, as três bruxas engravidam de Van Horne e dão 

à luz a três agradáveis filhos depois de o terem enviado de volta para onde ele pertence. Elas continuam a viver 

em harmonia na propriedade de Van Horne em Eastwick, e impedem as tentativas dele de se comunicar, a partir 

“do outro lado”, com os bebês. Essa conclusão, ainda que boa para uma risada final, não tem nada a ver com John 

Updike, que manteve sua narrativa quase dentro dos limites da realidade ordinária” (tradução minha). 
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intended”132. Opinião que parece ser complementada pela de Welsh (1987, p. 152), para quem 

os “[r]eaders of John Updike will be bewitched, bothered, and bewildered by the film version 

of The Witches of Eastwick directed by George Miller”133. Porque “[t]he film is a cartoon 

reduction of the original story about three divorced mother who discover they have supernatural 

powers, which they use, sometimes spitefully and maliciously, to terrorize people they dislike 

in the Rhode Island community where they live”134 (WELSH, 1987, p. 152). 

Duane Byrge igualmente sustenta (1987, [n. p.]): 

 

Unfortunately, after a terrific, deliciously devious first hour, this sophisticated, comic 

sex battle soars out of control, blown by its own creative excesses. The second half is 

a bizarre melange, a curious blend of Felliniesque compositions with Lucasfilm 

pyrotechnics. In short, director George Miller draws from disparate aesthetic palettes, 

muddling the picture’s often astute sensibilities135. 

 

Mesmo que inicie a resenha apontando: 

 

A perceptive and biting look at Puritanical repression as it affects modern women. 

Centering on three single women languishing in the small New England burg of 

Eastwick, the film is a bristling and insightful look at female frustration. Independent 

and intelligent, the three “witches” are shackled by small-town mores and historical 

traditions. More pointedly, there are no intelligent, eligible men around to challenge 

their liberated spirits136 (BYRGE, 1987, [n. p.]). 

 

Logo em seguida, ele contrapõe: “[u]nfortunately, what was heretofore a bright and 

somewhat piercing look at male domination, as well as a perceptive insight into the female 

spirit, degenerates into a zap-dash, special effects war: the three “witches” vs. smiling Jack”137 

                                                 
132 “Diante de mudanças tão profundas, comparações com o livro do Sr. Updike seriam ingratas, injustas e 

desnecessárias, caso o propósito do filme fosse claro. Mas ele não; na verdade, sequer ficar claro para quem o 

filme se destina” (tradução minha). 
133 “Leitores de John Updike serão enfeitiçados, entediados e desnorteados pela versão fílmica de The Witches of 

Eastwick, dirigida por George Miller” (tradução minha). 
134 “O filme é uma redução da história original sobre três mães divorciadas que descobrem ter poderes 

sobrenaturais, os quais elas usam, algumas vezes de forma vingativa e maldosa, para aterrorizar as pessoas das 

quais não gostam na comunidade de Rhode Island, onde vivem” (tradução minha). 
135 “Infelizmente, após uma primeira hora incrível, essa batalha sexual sofisticada e cômica sai do controle, soprada 

por seu próprio excesso criativo. A segunda parte é uma mescla bizarra, uma curiosa mistura de composição 

fellinesca com pirotecnia da Lucasfilm. Resumindo, o diretor George Miller compõe a partir de estéticas diferentes, 

atrapalhando as sensibilidades muitas vezes astutas” (tradução minha). 
136 “Uma observação perceptiva e mordaz à repressão puritana que afeta as mulheres modernas. Com foco em três 

mulheres solteiras definhando na pequena cidade de Eastwick na Nova Inglaterra, o filme traz um olhar atento e 

perspicaz sobre a frustração feminina. Independentes e inteligentes, as três “bruxas” são acorrentadas por costumes 

e tradições históricas da cidade pequena. Mais explicitamente, não há homens inteligentes disponíveis nas 

proximidades para desafiar seus espíritos libertos” (tradução minha). 
137 “Infelizmente, o que era, até então, um olhar brilhante e algo contundente de encontro à dominação masculina, 

bem como um vislumbre perceptivo a respeito do espírito feminino, se degenera em uma guerra de efeitos 

especiais: as três “bruxas” contra o sorridente Jack” (tradução minha). 
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(BYRGE, 1987, [n. p.]). Ao que parece concordar com J. M. Welsh, quando esse sugere que o 

filme não foi feito para os leitores de Updike (mas sim para os telespectadores de filmes de 

explosão e efeitos especiais). 

Maslin (1987, p. 3) conclui de modo similar: 

 

“The Witches of Eastwick” [sic] does have enough flamboyance to hold the attention, 

directed as it has been by Mr. Miller in a bright, flashy, exclamatory style. But beneath 

the surface charm there is too much confusion, and the charm itself is gone long before 

the film is over. Though the performers are eminently watchable, the sight of all three 

women flouncing naughtily in their lingerie, or marching about in unison, effectively 

renders the whole thing rather silly138. 

 

De qualquer modo, ainda que com opiniões controversas, algumas das críticas apontam 

qualidades na produção. Para Welsh (1987, p. 154), por exemplo, apesar de ter pouca relação 

com a obra de Updike, “[t]his movie, […] has plenty to offer a popular audience”139. E, “[a]s a 

movie, The Witches of Eastwick is ten times better than the usual Hollywood demonic horror 

vehicle”140 (WELSH, 1987, p. 153). Pois, por fim, “[t]he worst Hollywood can do is to create 

mistaken impressions about a book’s merit. The best Hollywood can do is to send intelligent 

viewers scurrying to their local bookseller”141 (WELSH, 1987, p. 154). 

Independente da forma como foi recebido pela crítica e pelo público, é certo o processo 

pelo qual o filme pode ter influenciado alguns leitores a lerem John Updike, ou ao menos a 

conhecerem o seu nome mundo afora. O filme ficou popular em muitos países, com a 

possibilidade de aumentar o alcance do enredo. Destarte, uma vez mais, livro e filme seguem 

entrelaçados na construção de um imaginário popular relevante. 

 

 

 

                                                 
138 ““The Witches of Eastwick” [sic] tem extravagância o suficiente para prender a atenção, no estilo brilhante, 

ostentoso e chamativo como foi dirigido pelo Sr. Miller. Porém, abaixo do charme da superfície, há muita 

confusão, e o charme em si se esvai muito antes do filme terminar. Embora os intérpretes sejam “assistíveis”, a 

visão das três mulheres movendo-se atrevida e ostentosamente em suas lingeries, ou marchando em uníssono, 

efetivamente torna a coisa toda bastante tola” (tradução minha).  
139 “Esse filme [...] tem muito a oferecer ao público popular” (tradução minha). 
140 “Como um filme, The Witches of Eastwick é dez vezes melhor do que o terror demoníaco normalmente 

veiculado por Hollywood” (tradução minha). 
141 “O pior que Hollywood pode fazer é criar impressões errôneas sobre o mérito de um livro. O melhor que 

Hollywood pode fazer é mandar telespectadores inteligentes apressados ao seu livreiro local” (tradução minha). 
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