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Os personagens

Na paróquia e seus arredores

bayley, james: primeiro pastor da aldeia de Salem, de 673 a 679. Cunhado 
de Thomas Putnam, tio da convulsa e uivante Ann Putnam, filha.

burroughs, george: 42 anos, charmoso e livre-pensador, sucedeu Bayley 
no púlpito da aldeia, de 679 a 683. Foi embora repentinamente, e em 
692 era pastor na fronteira do Maine. Pai de sete filhos, combativo e 
controlador.

lawson, deodat: polido, de fala mansa, sucedeu Burroughs como pastor 
da aldeia de 684 a 688.

parris, samuel: 39 anos, clérigo no núcleo da invasão diabólica. Pai e tio 
das primeiras meninas enfeitiçadas, professor da primeira bruxa confessa, 
no púlpito de Salem de 688 a 696. Ávido, inflexível, sem tato.

A família parris. abigail williams: onze anos, sobrinha do pastor; inter-
rompia sermões e, latindo, saltava de um lado para outro da sala. betty 
parris: nove anos, a única filha dos Parris a apresentar sintomas de en-
feitiçamento; nunca compareceu a julgamentos. dois outros filhos: um 
menino de dez anos e uma menina de quatro, intocados e que ficaram 
perdidos no passado. tituba: há muitos anos escrava indígena; bondosa, 
primeira a vislumbrar um pacto diabólico e a relatar um voo. john indian: 
escravo insistentemente enfeitiçado; ao que tudo indica, marido de Tituba. 
elizabeth parris: cerca de 44 anos, esposa do pastor, nascida em Boston; 
atingida mais tarde, no verão.



10  As bruxas

Alguns outros aldeões de Salem

cheever, ezekiel: 37 anos, alfaiate e fazendeiro, relator eventual e acusa-
dor nos julgamentos.

griggs, william: 7 anos, médico recém-chegado à aldeia, amigo íntimo 
de Thomas Putnam.

hutchinson, benjamin: vinte e poucos anos, filho adotivo de Nathaniel 
Ingersoll, o proprietário da taverna. Valente, golpeia cegamente espectros 
com seu forcado e seu florete.

ingersoll, hannah: cerca de sessenta anos, esposa do dono da taverna 
e vizinha da paróquia. 

ingersoll, nathaniel: sessenta anos, tenente da milícia, primeiro diá-
cono da aldeia, proprietário da taverna em que têm lugar acusações, in-
quéritos, conferências judiciais, ataques de espectros e muita especulação. 
Confidente de Putnam e Parris.

nurse, francis: 74 anos. Experiente e firme, marido da acusada Rebecca 
Nurse. Insatisfeito com seu pastor já muito antes da crise.

pope, bathshua: quarenta anos, matrona enfeitiçada que interrompe ser-
mões e levita durante o julgamento.

putnam, thomas: quarenta anos, sargento da milícia, veterano da Guerra 
do Rei Felipe. Relator dos julgamentos, escriturário da paróquia, sólido 
apoiador de Parris. Mora com quatro vítimas de bruxaria. Faz as primeiras 
acusações e dá início a praticamente metade das restantes.

putnam, edward: 38 anos, irmão de Thomas, diácono da igreja. Cossig-
natário das primeiras acusações de bruxaria.

sibley, mary: 32 anos, vizinha da paróquia, grávida e preocupada. Sugere 
e supervisiona a confecção do bolo de bruxa na casa dos Parris.
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walcott, jonathan: 53 anos, capitão da milícia da aldeia e cunhado de 
Putnam, pai de Mary.

O núcleo de acusadores

bibber, sarah: 36 anos, matrona briguenta e intrometida. Espetada por 
alfinetes no julgamento.

churchill, sarah: cerca de vinte anos, refugiada e empregada doméstica na 
casa dos Jacob. Tenta abjurar, sem sucesso. Parente distante de Mary Walcott.

hobbs, abigail: menina de catorze anos, de Topsfield, teimosa e desre-
grada, antes empregada doméstica no Maine. Segunda a confessar bruxaria, 
e desde então acusadora. Manda pai e mãe para a prisão.

hubbard, elizabeth: dezesseis anos, órfã e empregada doméstica na casa 
do tio, dr. Griggs. Está entre as cinco acusadoras mais ativas.

lewis, mercy: dezenove anos, órfã, duas vezes refugiada. Empregada do-
méstica dos Burroughs no Maine, em 692 é empregada dos Putnam em 
Salem. Faz identificações confiáveis de atacantes invisíveis e fornece teste-
munhos muito detalhados. Conhecida como “moça visionária”.

putnam, ann, filha: doze anos, a mais velha de seis irmãos. Consegue pre-
ver acontecimentos e se lembra de outros que assolaram seu nascimento. 
Única acusadora a viver em casa com pai e mãe.

putnam, ann, mãe: por volta de trinta anos, mãe de Ann Putnam, grávida, 
piedosa, incapacitada por fantasmas e bruxas, sujeita a transes.

shelden, susannah: dezoito anos, duas vezes refugiada do Maine. Teste-
munhou atrocidades praticadas por indígenas e havia recém-enterrado o 
pai. Denuncia inúmeros assassinatos.

walcott, mary: dezesseis anos, filha de um capitão da milícia da aldeia, 
mora com os primos Putnam. Sobrinha de Ingersoll, acusa ao menos se-
tenta pessoas de bruxaria.
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warren, mary: vinte anos, refugiada órfã, empregada doméstica da família 
Procter. Torturada, acusada, torturada novamente. Extremamente bonita, 
suporta torturas violentas e sanguinárias.

Alguns acusados

alden, john: sessenta e tantos anos, esperto comerciante de peles de Bos-
ton, oficial da milícia e capitão do mar. Há muito associado a Bartholomew 
Gedney, comerciante de Salem. Paroquiano de Willard, amigo e vizinho 
de Samuel Sewall.

barker, william: 46 anos, fazendeiro eloquente e cheio de dívidas.

bishop, bridget: cinquenta e poucos anos, viúva residente na cidade de Sa-
lem, beligerante, provocadora, impetuosa. No julgamento foi confundida 
com Sarah Bishop, da aldeia de Salem.

carrier, martha: quase quarenta anos, amarga mãe de cinco filhos. Muito 
antes de 692 parecia candidata provável a “Rainha do Inferno”. Zomba 
afirmando que as atormentadas estão “fora de si”. Primeira bruxa de An-
dover a ser presa.

carrier, richard, dezoito anos, e andrew, dezesseis anos: robustos fi-
lhos de Martha, ambos submetidos a torturas, depois das quais Richard 
cita mais confederados diabólicos que qualquer outro confesso do sexo 
masculino.

cary, elizabeth: quarenta e poucos anos. Esposa de um irascível cons-
trutor de navios de Charlestown. Viaja a Salem para limpar seu nome e 
sai acorrentada.

cloyce, sarah: 44 anos, irmã muito mais nova e infeliz de Rebecca Nurse. 
Membro da igreja da aldeia, parente de Francis Dane pelo primeiro casa-
mento.

colson, elizabeth: dezesseis anos, vigorosa adolescente de Reading, única 
das meninas a evitar a prisão. 
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corey, giles: cerca de setenta anos, fazendeiro destemido e combativo. 
Inicialmente acusa a esposa, depois desafia a corte.

corey, martha: sessenta e poucos anos, terceira esposa de Giles. Desa-
forada, teimosa, dogmática. Passa por todas as prisões de Massachusetts.

english, philip: 42 anos, nascido Philippe l’Anglois, originário de Jersey, 
franco e decidido. Imigrante empreendedor, comerciante mais rico de Sa-
lem, recém-eleito para o Conselho Municipal.

english, mary: cerca de quarenta anos, esposa de Philip. Filha de impor-
tante comerciante de Salem e de uma mulher antes acusada de bruxaria. 
Consegue escapar com o marido.

esty, mary: 58 anos, mulher bondosa, originária de Topsfield, mãe de sete 
filhos, a mais nova das três irmãs Towne. Encanta até seus carcereiros.

foster, ann: cerca de setenta anos, viúva calada, mãe de uma vítima de 
22 anos e sogra de um assassino executado. Capta os primeiros indícios de 
voo e faz a ligação deles com sabás diabólicos.

good, sarah: 38 anos, mendiga mal-humorada e combativa. A primeira a 
ser interrogada por suspeita de bruxaria. Mãe de uma acusada de cinco anos.

hoar, dorcas: 58 anos, viúva, adivinha fofoqueira e dada ao furto. De 
aspecto fora do comum, assusta as crianças com facilidade.

how, elizabeth: cinquenta e poucos anos, esposa dedicada de um fazen-
deiro cego de Topsfield. Parente dos Dane, Carrier e Nurse. Há muito é 
suspeita de bruxaria.

jacobs, george: velho fazendeiro animado e analfabeto.

jacobs, margaret: dezessete anos, neta de George, articulada e expressiva. 
Confessa, abjura, chora copiosamente no calabouço de Salem.

lacey, mary, filha: dezoito anos, autodescreve-se como filha desobediente. 
Muito falante, com pendores teatrais.
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lacey, mary, mãe: quarenta anos, mãe de Mary Lacey e filha de Ann Foster.

martin, susannah: 7 anos, diminuta viúva de Amesbury, dura, contro-
lada. Acusada e liberada da suspeita de bruxaria em 669.

nurse, rebecca: 7 anos, bisavó quase surda, doente e sensível. Representa 
o maior desafio à corte de julgamento.

osborne, sarah: cerca de cinquenta anos, frágil, estava entre as três pri-
meiras suspeitas. Envolvida numa prolongada disputa com seus parentes 
Putnam.

procter, elizabeth: 4 anos, grávida, mãe de cinco e madrasta de seis 
crianças. Temperamental, gosta de ler. Neta de uma suspeita de 669.

procter, john: sessenta anos, marido bem mais velho de Elizabeth, fazen-
deiro e taverneiro desbocado e enganador. Jura que os possuídos devem 
ser enforcados. Primeiro homem a ser acusado de bruxaria em 692.

toothaker, mary: 44 anos, originária de Billerica, viúva de um acusado de 
magia. Meditativa, ingênua, apática, é irmã de Martha Carrier e sobrinha 
do reverendo Dane.

wardwell, samuel: 49 anos, adivinho e carpinteiro, no fim da lista de 
contribuintes de Andover. Faz uma confissão vívida, depois abjura. Pai 
de sete filhos.

wilds, sarah: sessenta e tantos anos, esposa de um carpinteiro de Tops- 
field, já fora acusada dezesseis anos antes. Mãe do guarda da cidade.

willard, john: cerca de trinta anos, guarda da aldeia, ex-camponês dos 
Putnam. Marido violento maltratado pelos parentes.

As autoridades

bradstreet, dudley: 44 anos, filho do governador anterior da colônia. 
Importante cidadão de Andover, juiz de paz, membro do Conselho Muni-
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cipal de 692. Ordena a ampliação das prisões por bruxaria. Foge quando 
acusado.

corwin, george: 26 anos, oportunista, alto xerife do condado de Essex. 
Sobrinho de dois juízes de bruxaria e genro de um terceiro.

corwin, jonathan: 52 anos, comerciante e vendedor de bebidas da cidade. 
Há muito confederado de Hathorne e experiente juiz de paz, membro 
permanente das audiências. Aparentado por casamento com os Winthrop, 
os Hathorne e os Sergeant.

danforth, thomas: 69 anos, proprietário de terras de Charlestown. Re-
verteu um veredicto de culpado num caso de bruxaria anterior; comanda 
os primeiros exames de magia em 692. Produz os primeiros relatos de 
encontros de bruxas, mas acaba por se opor aos julgamentos.

gedney, bartholomew: 52 anos, audacioso e empreendedor proprietário 
de moinho. Respeitado médico, magistrado e major da milícia. Parente 
dos Corwin.

hathorne, john: 5 anos, próspero magistrado local, arbitrário, intimi-
dante. Originário de uma das primeiras famílias da cidade de Salem, é 
parente dos Putnam.

herrick, george: trinta e poucos anos, bonito e bem-nascido subxerife de 
Salem, tapeceiro por profissão. Passou o ano de 692 prendendo e trans-
portando bruxas.

higginson, john, jr.: 46 anos, filho mais velho do reverendo Higginson, 
oficial da milícia, dedicado ao negócio da pesca. Recém-eleito juiz de paz, 
um dos examinadores das bruxas.

phips, sir william: 4 anos, capitão do mar, aventureiro e empreendedor 
sem instrução. Foi nomeado governador de Massachusetts.

richards, john: 67 anos, o membro mais velho da corte de julgamento. 
Parente de três colegas, solicita orientação jurídica. Comerciante de Boston, 
tesoureiro de Harvard, destacado patrocinador de Cotton Mather.
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saltonstall, nathaniel: 53 anos, membro da corte por pouco tempo. 
Considerado o “mais popular e de melhores princípios” dos oficiais mili-
tares de Massachusetts.

sergeant, peter: 45 anos, comerciante e juiz de bruxas de Boston, fabu-
losamente rico. Emprestou recursos ao estado de Massachusetts, é sócio 
de Samuel Sewall.

sewall, samuel: quarenta anos, bostoniano gordo, alegre, sofisticado e 
devoto. Membro mais jovem da corte de julgamento e irmão do escritu-
rário da corte.

sewall, stephen: 35 anos, escriturário da corte e mantenedor dos docu-
mentos. Comerciante da cidade de Salem e oficial militar, abriga Betty 
Parris.

stoughton, william: sessenta anos, juiz principal do grande júri. Ho-
mem corpulento, engomado, de olhos miúdos, tem alto discernimento 
e requintado conhecimento de teologia. É a autoridade judicial mais 
confiável da Nova Inglaterra. Especulador de propriedades e solteirão 
a vida inteira.

winthrop, wait still: 5 anos, neto de John Winthrop, fundador da Co-
lônia da Baía. Major-general e influente proprietário de terras, é apolítico, 
atento à moda e servidor público relutante. Amigo de Samuel Sewall e 
íntimo de Cotton Mather.

Dentre os pastores

barnard, thomas: 34 anos, agitado pastor ortodoxo, originário de Andover. 
Organiza o teste de toque nos julgamentos.

dane, francis: 76 anos, pastor mais velho de Andover, no púlpito desde 
648. Cauteloso quanto à bruxaria, autocrático e inflexível, não tem ins-
trução formal.
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hale, john: 56 anos, nascido em Charlestown, pastor de Beverly simpático 
e compassivo. Fascinado pelos procedimentos e a mecânica da bruxaria, 
quando criança assistiu ao enforcamento da primeira bruxa de Massachu-
setts. Parente de Noyes por casamento.

higginson, john: 76 anos, há trinta anos no púlpito da cidade de Salem. 
Sóbrio, bem-falante, altamente respeitado.

mather, cotton: 29 anos, filho de Increase Mather e pastor assistente da 
Segunda Igreja de Boston. Estudante de Harvard aos onze anos, mestre 
em teologia aos dezoito, é a estrela ascendente do clero da Nova Inglaterra, 
hábil, brilhante, prolífico, grande conversador. 

mather, increase: 53 anos, pastor da Segunda Igreja desde 664. Clérigo 
mais importante da Nova Inglaterra e seu mais destacado intelectual, pre-
sidiu o Harvard College de 685 a 70. É o procurador da nova Carta da 
colônia.

moody, joshua: 59 anos, pastor da Primeira Igreja de Boston, colega de 
escola de Willard. Acredita mais na bruxaria que na corte de Stoughton 
e ajuda em fugas.

noyes, nicholas: 45 anos, colega de escola de Burroughs em Harvard, pas-
tor assistente de Higginson. Solteirão corpulento e vivaz, autor de versos 
mortalmente ruins. Amigo mais próximo de Samuel Sewall na cidade de 
Salem.

willard, samuel: 52 anos, pastor da Terceira Igreja. Ao lado de Mather, 
o mais eminente dos clérigos de Boston. Erudito, diplomático, de visão 
clara, discreto.

Uns poucos céticos

brattle, thomas: 34 anos, solteirão, cientista e lógico talentoso com pen-
dores anglicanos. Recém-chegado de uma viagem à Inglaterra, passada 
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em grande parte na companhia de Samuel Sewall, comparece a várias 
audiências de Salem. 

calef, robert: 44 anos, comerciante de tecidos de Boston, tem alguma 
sabedoria. Compareceu aos julgamentos e pelo menos a um enforcamento, 
e é o principal antagonista de Mather.

maule, thomas: 47 anos, combativo e arguto dono de loja na cidade de 
Salem que acusou Bridget Bishop. Mais tarde tornou-se quacre e crítico dos 
julgamentos.

milborne, william: cinquenta e poucos anos, ex-residente nas Bermudas; 
pastor batista problemático, com formação jurídica. Preso por perturbação 
da ordem.

pike, robert: setenta e tantos anos, membro do Conselho e capitão da 
milícia, importante morador de Salisbury. Franco, provavelmente é o pri-
meiro funcionário público a expressar preocupação com os julgamentos.

wise, john: quarenta anos, pastor de Ipswich, contemporâneo de Parris e 
seu colega em Harvard. Ousado, magnético, articulado, é um herói local. 
Cumpriu pena por protestar contra abusos do governo.
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. As doenças da perplexidade

Com toda a franqueza, declaramos que nada é claro neste mun- 
do. Apenas tolos e charlatães sabem e conhecem tudo.¹

Anton Tchekhov

Em 692, a Colônia da Baía de Massachusetts executou por bruxaria ca-
torze mulheres, cinco homens e dois cachorros. A feitiçaria se materia-
lizou em janeiro, o primeiro enforcamento ocorreu em junho, o último 
em setembro. Seguiu-se um rígido silêncio chocado. O que incomodou 
os sobreviventes não foi a maliciosa prática de bruxaria, mas a desastrada 
aplicação da justiça. Parece que inocentes foram enforcados, enquanto 
alguns culpados escaparam. Não houve voto de jamais esquecer; entregar 
esses nove meses ao olvido parecia a reação mais adequada – e funcionou 
durante uma geração. Desde então nós conjuramos Salem, o pesadelo 
nacional americano, o episódio cruel de tabloide, o capítulo distópico 
do passado. Ele explode e salta através da história e da literatura dos 
Estados Unidos.

Ninguém foi queimado na fogueira, nenhuma parteira morreu. O 
vodu chegou mais tarde, com um historiador do século XIX;2 o escravo 
meio negro, com Henry Longfellow; os encantamentos na floresta, com 
Arthur Miller. A erudição desempenha na história um papel maior que a 
ignorância. No entanto, é verdade que 55 pessoas confessaram prática de 
bruxaria e um pastor foi enforcado. Embora nunca saibamos o número 
exato dos formalmente acusados de ter “maldosa, maliciosa e delituosa-
mente” se envolvido com bruxaria, algo entre 44 e 85 bruxas e bruxos 
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foram citados em 25 aldeias e cidades antes do fim da crise.3 Há relatos de 
que mais de setecentas bruxas voaram sobre Massachusetts. Tantos foram 
os acusados que as testemunhas confundiam seus feiticeiros.

A bruxa mais nova tinha cinco anos, a mais velha quase oitenta. Uma 
filha acusou a mãe, que por sua vez acusou a mãe, que acusou uma vizi-
nha e um pastor. Uma esposa e uma filha denunciaram o marido e pai. 
Uma mulher que viajou até Salem para limpar seu nome acabou algemada 
antes do fim da tarde. Em Andover – a comunidade mais severamente 
afligida –, uma em cada quinze pessoas foi acusada. O pastor mais velho 
da cidade descobriu que conhecia nada menos que vinte bruxas. Ao longo 
do episódio vêm à tona várias perguntas que tocam o nervo exposto de 
nossos medos: quem estava conspirando? É possível ser bruxa sem saber? 
Alguém estaria a salvo? 

Como, três gerações depois da fundação, a idealista Colônia da Baía 
chegou a um lugar tão escuro? As teorias que se propõem explicar os jul-
gamentos de bruxos em Salem são inúmeras: tensões geracionais, sexuais, 
econômicas, eclesiásticas e de classe; hostilidades regionais importadas da 
Inglaterra; envenenamento alimentar; histeria adolescente; fraude, impos-
tos, conspiração; trauma de ataques indígenas; e feitiçaria em si estão entre 
as mais razoáveis. As acusações de bruxaria tendem a atingir o pico no 
final do inverno. Ao longo dos anos, várias partes desempenharam o papel 
de vilão. Os moradores de Salem procuravam explicar o que levava um 
guarda com um mandado de prisão a qual porta. Para eles, o padrão era 
só ligeiramente mais claro que para nós. Mesmo na época, ficou evidente 
para alguns que Salem era uma história atrás da qual havia outra história 
sobre algo completamente diferente.4 Em trezentos anos, ainda não pene-
tramos nesses nove meses da história de Massachusetts. Se soubéssemos 
mais sobre Salem poderíamos prestar-lhe menos atenção. 

A população da Nova Inglaterra em 692 caberia no atual Yankee 
Stadium. Praticamente todos eram puritanos. Tendo sofrido por sua fé, 
aquelas famílias viajaram para a América do Norte a fim de exercer sua 
crença “com mais pureza e menos perigo do que no país de onde vinham”, 
como disse um pastor no auge da crise.⁵ Eles consideravam incompleta a 
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Reforma, insuficientemente pura a Igreja da Inglaterra. Tencionavam com-
pletar a tarefa em novo local e tinham a vantagem de construir do nada 
uma civilização. Protestantes não conformistas, eles eram duplamente 
dissidentes. Isso não os tornava pessoas bem-aceitas, pois tendiam a criar 
cisões e facções. Como qualquer povo oprimido, se definiam por aquilo 
que os ofendia, o que daria à Nova Inglaterra um sabor destemido e, como 
já se afirmou, levaria à independência dos Estados Unidos. Calvinistas rigo-
rosos tinham percorrido uma grande distância para rezar como quisessem 
e eram intolerantes com os diferentes. Eram ardorosos, incuravelmente 
lógicos, de uma cultura tão homogênea como jamais existiu naquele con-
tinente. Se havia algum livro nas casas, este era a Bíblia. Os americanos 
dos primórdios respiravam, sonhavam, disciplinavam e alucinavam com 
base em imagens e textos bíblicos.

O Novo Mundo era um plágio do Velho, mas com algumas mudanças 
cruciais. Estendendo-se de Martha’s Vineyard à Nova Escócia, e incorpo-
rando partes dos atuais Rhode Island, Connecticut, New Hampshire e 
Maine, a comunidade bíblica se empoleirava à margem da natureza sel-
vagem. Desde o primeiro momento ela se batia com outra matéria-prima 
americana: o selvagem diabólico, o terror moreno ali no quintal. Mesmo 
os postos menos isolados da colônia sentiam a própria fragilidade. Os ame-
ricanos de então viviam não apenas na fronteira, mas fora do tempo. Os 
residentes da baía de Massachusetts nem sempre sabiam quem ocupava 
o trono ao qual deviam obediência; em 692 não conheciam os termos 
de seu governo e tinham passado três anos sem governo algum, quando 
uma nova Carta chegou de navio. Durante três meses de 69 não tinham 
certeza do ano em que viviam, porque o papa aprovou o calendário grego-
riano, mas a Nova Inglaterra o rejeitou, continuando a datar o começo do 
ano em 25 de março. (Quando as bruxas atacaram suas primeiras vítimas 
na aldeia de Salem, era 69 na Nova Inglaterra e 692 na Europa.)

Em assentamentos isolados, em casas sombrias, os moradores da Nova 
Inglaterra viviam no escuro, onde vicejam o sagrado e o oculto. Seus 
medos e caprichos eram pouco diferentes dos nossos. Mas o escuro deles 
era um escuro diferente. O céu sobre a Nova Inglaterra era de um negro 
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bíblico, tão negro que era difícil seguir uma trilha à noite. Em toda a Nova 
Inglaterra seria difícil encontrar mais que umas poucas almas para quem o 
sobrenatural não fizesse parte da cultura, assim como o próprio diabo. Um 
ano depois de passada a crise de bruxaria, Cotton Mather, um dos homens 
mais cultos dos Estados Unidos, visitou Salem. Ele perdeu as anotações de 
seu sermão, que apareceram um mês depois, espalhadas nas ruas de uma 
cidade vizinha. Concluiu que agentes diabólicos as tinham roubado.6 Não 
se duvidava da realidade da bruxaria, como também não se duvidava da 
verdade literal da Bíblia. Ao lado da fé, a bruxaria servia a um propósito 
útil. Aquilo que irritava, confundia, humilhava, tudo se dissolvia em seu 
caldeirão. Para algumas das coisas que assolavam o habitante da Nova 
Inglaterra do século XVII temos explicações modernas. Para outras, não. 
O mundo do século XVII parecia cheio de acontecimentos inexplicáveis, 
não muito diferentes daqueles do mundo moderno automatizado.

Mesmo aqueles que não ocupavam o alto plano espiritual dos purita-
nos eram suscetíveis ao que Mather chamou de “doenças da perplexidade”.⁷ 
Antes e depois dos julgamentos, a Nova Inglaterra se banqueteava com 
histórias sensacionais de mulheres ousadas que demonstravam fortaleza 
sob ataques indígenas. Essas narrativas de cativeiro forneceram algo como 
um padrão para a bruxaria. Salem é em parte a história do que acontece 
quando um conjunto de perguntas sem respostas encontra um conjunto 
de respostas inquestionáveis.

Rica em seres humanos que mudam de forma, voos fantásticos, ma-
drastas más e feno enfeitiçado, a crise de Salem é parecida com outro 
gênero do século XVII: o conto de fadas. Salem toca naquilo que é irreal, 
mas de forma alguma mentiroso; no seu cerne estão desejos frustrados 
e ansiedades não expressas, pulsões sexuais subjacentes e terror rude. O 
episódio se desenrola naquele espaço fértil de sonho entre o fantástico e o 
absurdo. Houve julgamentos de bruxas antes na Nova Inglaterra, mas não 
precipitados por uma coorte de meninas adolescentes e pré-adolescentes 
enfeitiçadas. Também como um conto de fadas, Salem é uma história 
em que as mulheres – mulheres determinadas e mulheres medrosas, sub-
servientes, matronas corretas e adolescentes transviadas – desempenham 
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papel decisivo. Um grupo de meninas muito jovens, privadas de direitos, 
desencadeou a crise, revelando forças que ninguém podia conter e que 
ainda hoje espantam – que podem ou não ter algo a ver com a razão para 
se transformar uma história de mulheres em perigo numa história de 
mulheres perigosas.

Mulheres são as vilãs nos contos de fadas – qual o significado de sentar 
no próprio emblema do humilhante trabalho doméstico e sair voando? Mas 
esses contos são também o território da juventude. Em todos os níveis, a 
crise de Salem está ligada à adolescência, essa idade imoderada e vulne-
rável na qual saltamos a fronteira entre o racional e o irracional. A crise 
começou com duas meninas pré-pubescentes e logo passou a envolver um 
grupo de adolescentes consideradas enfeitiçadas por parte de indivíduos 
que a maioria delas nunca havia visto. As meninas vinham de uma aldeia 
que clamava por autonomia. Durante anos a Coroa tentara impor suas 
autoridades à Nova Inglaterra, e as últimas delas haviam sido desbancadas 
pelos cidadãos importantes de Massachusetts – entre os quais se encontra-
vam quase todos os juízes de bruxaria. Eles tinham toda a razão de solicitar 
proteção da Inglaterra contra indígenas saqueadores e franceses astutos. 
Mas, embora lamentassem sua vulnerabilidade, os colonos não aceitavam 
supervisão. Desde o começo se manifestaram contra a interferência, pro-
metendo rejeitá-la quando ocorresse e se sentindo humilhados quando 
ocorreu. A relação com a terra-mãe evoluíra para uma querela constante; 
durante algum tempo as pessoas que deviam proteger os colonos pare-
ciam persegui-los. As autoridades de Massachusetts também sofriam de 
outra ansiedade que viria a desempenhar seu papel em 692: toda vez que 
olhavam para trás, com admiração pelos homens que haviam fundado 
sua comunidade temente a Deus, cada vez que louvavam aquela grande 
geração, eles próprios ficavam um pouquinho menores.

A verdade histórica só vem à tona com o tempo. Com Salem ela se 
esgueirara vacilante. Ávidos mantenedores de registros, os puritanos não 
gostavam que as coisas fossem esquecidas. No entanto, meados de 692 é 
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um período em que, se levarmos em conta os arquivos existentes, aparen-
temente ninguém em Massachusetts mantinha um diário regular, nem os 
mais fanáticos por diários. O Compleat Body of Divinity, de Samuel Willard 

– compêndio tão volumoso que nenhuma gráfica da Nova Inglaterra conse-
guiu imprimir –, faz um silêncio espetacular entre 9 de abril e 8 de agosto, 
embora não tenha saltado nem um mês de 69 ou 693. Um respeitável pas-
tor de Salem escreveu a seu filho mais velho nesse verão que a irmã havia 
sido abandonada pelo marido desgraçado.⁸ Ele não mencionou que ela fora 
também detida por acusações de bruxaria. Aos 29 anos, a caminho da emi-
nência, Cotton Mather residia em Boston, mas depois ficou tanto tempo 
em Salem que se inscreveu em sua história. Ele compôs grande parte de 
seu diário de 692 depois do fato ocorrido. Salem nos chega marcada por 
omissões do século XVII e invenções do século XIX. O Holocausto levou 
Marion Starkey à bruxaria de Salem em 949. Ela produziu o volume que 
inspiraria Arthur Miller a escrever As bruxas de Salem no começo da crise 
do macarthismo. Assim como Nathaniel Hawthorne, Miller se afastou 
muito da história.

Não sobrou traço de uma única sessão da corte dos julgamentos de 
bruxaria. Há relatos dos julgamentos, mas não registro oficial; restam de-
poimentos, acusações, confissões, petições e duas sentenças de morte. O 
livro de registros da aldeia de Salem foi expurgado e ainda não circulava 
nenhum jornal na colônia na época. Embora as enfeitiçadas tenham mo-
bilizado uma plateia arrebatada durante boa parte do ano, suas palavras 
nos chegam exclusivamente através de homens raras vezes imparciais e 
nem sempre transcrevendo da sala em que ouviam as declarações. Eles 
mutilam as vozes das acusadas, são desatentos com os acusadores. É difícil 
dizer com certeza quais falas são de quem. Os relatores logo desistiram de 
transcrever com fidelidade, preferindo resumir, acrescentando temperos. 
Um deles simplesmente anotou que a acusada adotou “uma maneira muito 
perversa e desdenhosa”; outro interrompeu seu trabalho para chamar a 
suspeita de mentirosa.⁹ Mais de cem relatores registraram testemunhos, no 
entanto poucos eram treinados para isso, e tudo era inconsistente. Mesmo 
quando transcreviam a resposta, não anotavam a pergunta, embora seja 
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fácil imaginá-la quando se pensa numa jovem de dezenove anos parada 
diante de três dos homens mais imponentes que irá ver na vida, a gritar 

“Eu conto! Eu conto!” – passando a confessar bruxaria.¹⁰
Os acusadores confundem as suspeitas, e os cronistas as confundem 

ainda mais. Diversas bruxas tinham o mesmo nome. Sabemos pouco sobre 
a maioria delas, são como personagens de contos de fadas, reconhecidas só 
por um detalhe: Mary Warren é muito bonita, Abigail Hobbs é desavergo-
nhada. O que queremos que as envolvidas nos julgamentos nos revelem? 
O que estavam pensando quando confessavam voar no ar ou sufocar o 
vizinho? Onde estava o diabo em Salem e o que ele queria? Como aqueles 
que suportaram as perversas acusações encontraram forças para resistir? 
Todos eles morreram acreditando em bruxas. Em que momento lhes terá 
ocorrido que, embora a bruxaria pudesse ser real, os julgamentos foram 
uma farsa?

Há muita coisa que não podemos saber, e voltamos insistentemente às 
suas palavras para arrancar respostas do seco texto puritano, para liberar 
o sentido de um episódio que se originou na alegoria, explodiu numa 
história incandescente e acabou assentado de volta na alegoria. Se conse-
guirmos apenas fixar as palavras na ordem correta, o horizonte ficará mais 
claro, nossa visão será melhor, e – se a incerteza abrir suas garras – tudo 
se encaixará milagrosamente em seu lugar.




