CAPÍTULO I – A SITUAÇÃO DA MULHER NA EUROPA MODERNA

Legenda: Dança da morte.
Michael Wolgemut. Danse macabre. Imagem do livro Hartman Schedel’s Chronicle of the World. Nürnberg, 1493.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danse_macabre_by_Michael_Wolgemut.png.
Acesso em: 01/12/2018

A Idade Moderna foi marcada por diversas novas formas de pensamento, que
contemplavam os mais diversos âmbitos da sociedade (o lado cultural, político, religioso,
comercial, científico e artístico), mas essas mudanças incluíram o papel da mulher na
sociedade?
Por meio deste capítulo, será discutido o papel feminino e onde a mulher se
encaixava na Europa Moderna, abrangendo temas como a marginalização feminina, as
mulheres religiosas da Reforma Protestante, as freiras de mosteiros e também as tão
temidas bruxas, e suas representações.
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A MARGINALIZAÇÃO FEMININA
A mulher na sociedade da Idade Moderna ocupava um papel que oscilava em dois
extremos: o da mulher ideal e religiosa, ou o da mulher subversiva que representava o mal
encarnado na Terra. A figura maléfica da mulher já era presente desde a Bíblia, no Jardim de
Éden, em que Eva foi a primeira a desobedecer a Deus ao comer o fruto proibido e incitou
Adão a quebrar a regra também, mostrando a figura do mal e instituindo o pecado e a
desordem na sociedade. Tendo isso em vista, nenhum seguimento religioso da época poupava
insultos ou culpabilidade sob a figura da mulher.
Além da figura bíblica, a mulher no contexto da era moderna na Europa também teve
sua figura relacionada às bruxas e às mulheres que não seguiam os padrões católicos (como
por exemplo, as protestantes ou as judias), que contribuíram para uma ainda maior
marginalização do sexo feminino. A mulher ideal considerada ideal era a que seguia os
preceitos de Cristo e que não se aventurava por outros ambientes que não fosse o lar e que não
tivesse “língua solta”, e se fosse considerada bruxa ou feiticeira, deveria ir para a fogueira,
como representação de purificação de sua alma.
A criação de um padrão da mulher perfeita resultou nas
formas

de

controle

daquelas

que

eram

consideradas

desordeiras e subversivas. Estas eram levadas aos conventos
para treinamento religioso e para que pudessem ser
controladas e impedidas de pensar e de idolatrar figuras mal
vistas, como Joana d’Arc, mulher que desafiava a sociedade
com sua posição de dominadora, algo assustador para os
religiosos, pois ia contra o ensinamento que as mulheres
“comuns” recebiam: devem ser submissas aos homens e eles
devem sempre estar em posição dominante.
A mulher era incapaz de ocupar papéis importantes na
sociedade por sua instabilidade mental e por não serem
consideradas capacitadas como os homens eram, os homens
eram possuidores da força e da determinação de líderes, coisa
que as mulheres não possuíam em sua formação biológica.

Legenda: Joana d’Arc em sua
armadura, que foi queimada
publicamente por se vestir como
homem e lutar na Guerra dos Cem
Anos.
Autor desconhecido. Jeanne d'Arc.
Óleo sobre pergaminho, 1450-1500.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki
/File:Joan_of_Arc_miniature_graded.j
pg?uselang=pt#metadata. Acesso em:
28/11/2018

Elas passaram a ser cada vez mais excluídas do ambiente de trabalho, muitas delas
abandonavam os negócios familiares por falta de espaço.
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A REFORMA CATÓLICA
É sabido que com a fome, as guerras e a temida peste negra a Europa ficou
completamente abalada. Por isso, o pensamento europeu estava em processo de mudança que
afetou todas as estruturas da sociedade da época. Com a Igreja não foi diferente, é necessário
entender o processo e o resultado desta primeira fase da
Reforma Católica para compreender o que vem a seguir,
seus questionadores e sua resposta a isso.
A Reforma católica é um movimento religioso que se
iniciou no século XIV, a proposta inicial era uma mudança
nas formas de devoção, a Europa estava atravessando um
complicado momento, a peste desestruturando toda a
sociedade. Por conta disso, as
pessoas começaram a se ligar
ainda mais a fé, uma espécie
de reabilitação da devoção
religiosa começa, como o
emocional estava abalado, se
projetaram na imagem de

Legenda: Enterro das vítimas da peste
negra, .
Autor desconhecido. Enterro das vítimas
da praga em Tournai. Miniatura de “As
crônicas de Gilles Li Muisis” (12721352). Século XIV.
Fonte: Wkimedia Commons. Disponível
em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Burying_Plague_Victims_of_Tournai.jp
g?uselang=pt. Acesso em: 28/11/2018

cristo sofredor. Uma obra que expressa e influenciou muito o
pensamento europeu do período foi a Imitação de Cristo, obra
do Alemão Tomás de Kempis que viveu do final do século XIV
até meados do XV.
Legenda: Capa do livro “Imitação de
Cristo”, que apresenta o sofrimento
do Europeu durante a baixa Idade
Média.
Thomas de Kempis. Imitação de
Cristo. Documento digitalizado. 1730.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki
/File:Thomas_a_Kempis_(13791471).jpg. Acesso em: 28/11/2018.

Trata-se de um movimento que sugeria a meditação e
interiorizava os preceitos religiosos, seus adeptos acreditavam
em usar o clero para inovar nas formas de devoção, agiu sobre
vários pensadores da época, tais como Martinho Lutero (1483 –
1546), Erasmo de Roterdã (1466 – 1536), e Inácio de Loyola
(1491 – 1556). E por último os saques a Roma que intensificou

as peregrinações e procissões além de alterar a postura do clero.
Com a formação de novos pensamentos de devoção, começa-se a questionar o clero, a
existência da salvação fora da Igreja e a eficiência da salvação através dos dogmas da
instituição. Com a influência das ideias da Devotio moderna, começa um movimento com
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novos pensamentos de viver a fé, a proposta de que para o homem alcançar a salvação não era
necessário a intervenção da Igreja, bastava sua fé em Cristo, a noção de que a salvação era
uma graça. Autores como Lutero, Loyola e Contarini (1483 – 1542) apresentaram suas
propostas porem a diferença entre elas alterou toda a Refoma Católica.
ERASMO DE ROTERDÃ
Erasmo de Roterdã foi um dos principais componentes da Reforma Protestante,
por criticar os posicionamentos e hipocrisia da Igreja Católica, em pleno século
XVI. Em seu livro, Elogio da Loucura, ele fala de forma simples e direta sobre a
Igreja e aqueles que compunham a instituição, com o objetivo de mostrar ao povo
sua verdadeira face.

A REFORMA PROTESTANTE
A Reforma Católica, fenômeno que ocorreu
em meio às crises de fome, peste e guerras da Idade
Medieval, nos séculos XII e XIII, fez com que a
Igreja criasse formas de devoção dos fiéis, que se
encontravam sem esperança e sem amparo, que
pudesse lhes garantir a salvação pelo meio de
pagamentos e tributos à instituição sagrada. Tal
ato, assim como outros, resultou na insatisfação
dos pensadores e críticos do século XV, tais como
Lutero e Calvino, que lançaram suas ideias com o
objetivo de reformar a Igreja e seus dogmas sujos
da Idade Média.

Legenda: 95 teses de Lutero contra os dogmas
católicos, uma das raízes do protestantismo.
Martinho Lutero. 95 teses, Disputatio pro declaratione
virtutis indulgentiarum. Documento digitalizado. 1517.
Wittenberg, Alemanha.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:95Thesen.jpg.
Acesso em: 28/11/2018.

Mas afinal, por que estavam insatisfeitos? Os reformadores contestavam o caminho
que a Igreja havia tomado, a instituição precisava retomar seu objetivo original, a salvação de
almas, coisa que havia sido perdida ao longo do tempo. O Clero estava corrompido, era
ineficiente e muitos não tinham vocação alguma para a vida religiosa, a venda do perdão e de
cargos na Igreja, a perda do significado das festas religiosas, que se confundiam com festas
laicas, por exemplo missas que eram eventos para a arrecadação de esmolas, contribuíram
para as propostas dos contestadores.
A Reforma Protestante é um movimento de oposição aos dogmas religiosos propostos
pela Reforma Católica, que propõe uma ruptura institucional e a mudança das formas de
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devoção. Antes do século XV, os contestadores não tinham um espaço próprio para deixarem
suas críticas, porém com o surgimento de novas ideias e formas pensar advindos do
Renascimento, os reformadores puderam expressar suas indignações.

O FEMININO NA REFORMA PROTESTANTE
Ao se analisar a situação da mulher durante a Reforma Protestante é possível se
perceber uma gradual “liberação” feminina do ambiente doméstico e masculino a que antes
elas encontravam-se restrita. Diferentemente do catolicismo, em que as mulheres não tinham
qualquer aproximação com o ambiente religioso para além da devoção, no protestantismo
estas podiam assumir ao menos uma posição ao lado do marido nos espaços religiosos, o que
gerava às vezes um companheirismo maior do que entre casais católicos. Observa-se que as
mulheres, ao serem inseridas nos movimentos religiosos, adquirem certa independência (em
comparação à vida que levavam anteriormente), também existindo uma mudança no ambiente
familiar, em que a mulher não se vê mais tão presas ao ambiente doméstico e submissas ao
marido. Ainda assim, católica ou protestante, a mulher em
sociedade permanecia subjugada e excluída do poder de
decisão na maior parte dos espaços.
Algo a se considerar é que poucos eram os registros e
a visibilidade da mulher inserida neste período. Neste ponto
também se percebe a influência da igreja e da posição social
da mulher a ser analisada. As mulheres protestantes eram
mais retratadas, no geral por conta de sua posição como
esposas de líderes religiosos, ou enquanto duquesas e rainhas
protestantes. Ainda assim, sua representação dependia de sua
posição na sociedade: mulheres das camadas sociais mais
baixas não eram representadas nestes registros.
Existiram, sim, as mulheres que representaram o
movimento literário na Europa Moderna, como Christine de

Legenda: Christine de Pisano
escrevendo seu próprio livro em seu
quarto.
Autor desconhecido. Christine de
Pizan. Trabalhos coletados (1407).
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Christine_de_pisan.jpg?uselang=pt.
Acesso em: 28/11/2018.

Pisan e Margarida de Navarra, poetisas que ficaram
conhecidas por suas críticas à misoginia dentro do campo literário no século XVI. Apenas o
fato de existirem mulheres escrevendo e pensando por si próprias era uma afronta à Igreja e
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aos bons costumes que tentavam manter na sociedade, por isso essas mulheres consideradas
ridículas pelas famílias europeias.
A Igreja não concordava com a participação das mulheres nos assuntos religiosos, por
as considerarem desequilibradas e não capacitadas para tratarem de assuntos de tamanha
importância, o que explicava o porquê da mulher protestante representar muitas vezes uma
ameaça aos católicos. A imagem dessas mulheres que lutavam por uma maior abertura
religiosa para que fossem algo além de donas de casa, devotas ao catolicismo, assustava os
conservadores cristãos.
E quais eram as posições das mulheres protestantes na sociedade urbana? Muitas delas
ocupavam cargos específicos para mulheres nas cidades, como parteiras, negociantes,
costureiras e domésticas, assim como muitas eram filhas de artesãos e seguiam os ofícios de
família. Com estas mudanças que lentamente se encaminhavam, a alfabetização começou a se
tornar mais frequente, ainda que com enorme desigualdade entre homens e mulheres. A
imagem de “senhora educada” fez com que pais de camadas mais abastadas educassem suas
filhas com alguns saberes (língua pátria, alguma outra língua, como francês, aritmética básica,
música etc). Esse letramento, entretanto, se restringia às mulheres de condição privilegiada, e
as vezes à algumas filhas de artesãos, mas muito raramente a mulheres fora desses grupos
sociais, que não eram bem vistas e se tornavam até motivo de chacota, classificadas como
“educadas acima do seu sexo”.
Ainda assim, estes processos de mudança possibilitavam que muitas vezes as
mulheres, posteriormente, não estivessem acompanhadas de seus maridos ou descobrissem a
Reforma Protestante por conta deles, sendo possível perceber uma faísca de emancipação
feminina em meio à religião, apesar dos percalços que ainda se impunham.
AMPLIANDO O CONHECIMENTO...
Lutero (Estados Unidos, Alemanha, 2003).
O filme mostra a vida de Martinho Lutero, um dos principais componentes da
Reforma Protestante, desde que se tornou monge cristão até a pregação de suas
teses contra a Igreja Católica. O filme mostra, aliás, o pagamento de
indulgências, originados da Reforma Católica.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PlP-Xt4LLNg. Acesso
em: 27/11/2018.
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A CONTRARREFORMA
É notório que desde o nascimento, todo indivíduo na Europa do século XVI era
introduzido à cristandade. Esse vivia em uma “atmosfera cristã” com forte influência e
policiamento da Igreja católica que se alastrava pela sua vida pública, vida privada e vida
profissional. No entanto, isso não interferiu na aparição de homens com ideais contrários aos
pregados pela Igreja enquanto instituição como Martinho Lutero (1483 – 1546), Jan Hus
(1369 – 1415) e William Tyndale (1494 – 1536) que eram céticos quanto aos mecanismos
mantidos pela mesma na salvação da alma, rejeitando a intervenção humana. Nesse sentido, a
Reforma Protestante serviu para promover uma reação
agressiva proposta pela Contrarreforma, além de estimular o
processo de mudança e renovação do catolicismo. A
Contrarreforma foi um movimento político-religioso e
cultural promovido pela Igreja católica que se deu em toda a
Europa com início no século XVI, visando combater os
princípios reformadores propostos pela Reforma Protestante,
por meio do Concílio de Trento (1545 – 1563), o Index dos
livros proibidos que restringia os católicos europeus da leitura
Legenda: Retrato de William Tyndale,
reformador da Reforma Protestante.
Autor desconhecido. William Tyndale,
reformador protestante e tradutor da
Bíblia. Data desconhecida.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:William_Tyndale.jpg. Acesso em:
28/11/2018.

de certas obras, o Santo Ofício da Inquisição e a atuação das
ordens religiosas. Nesse seguimento, vale destacar a forte
atuação de papas e bispos, sendo estes últimos importantes na
reforma sistemática dos bispados, paróquia por paróquia, a
inspeção dos padres, além do estabelecimento de escolas e

seminários, a pregação e a administração dos sacramentos, constituindo um dos pilares da
Contrarreforma.
No sentido cultural, a Igreja promoveu uma política expansionista da Península Ibérica
à Europa, ou seja, trabalhou para que suas instituições atuassem nas mais diversas partes do
Velho Continente, visando homogeneizar não somente as práticas religiosas, como também as
práticas sociais e os costumes. As principais instituições que atuaram nesse processo foram o
Clero secular com atuação intensa dos bispos nas reformas profundas das dioceses
anteriormente citadas, além dos padres que buscavam revalorizar e padronizar os ritos
católicos a partir das diretrizes do Concílio de Trento, o Clero regular constituído por
dominicanos, franciscanos, jesuítas e os capuchinhos que operavam em missões no interior da
Europa e nos domínios ultramarinos ibéricos (além-mar) na conversão religiosa e cultural dos
8

nativos, além de que prestavam assistência religiosa aos colonos, por fim o Santo Ofício da
Inquisição.
O Santo Ofício da Inquisição
foi restabelecido na Espanha em
1478, em Portugal em 1536 e em
Roma em 1542, além disso os
monarcas

espanhóis

criaram

Tribunais do Santo Ofício no México
(1570), no Peru (1571), no Chile
(1610) e promoveram três visitações
ao Brasil. Essa organização religiosa
teceu

seus

junto

aos

dispositivos
dos

Estados

punitivos
ibéricos,

fazendo uso da “pedagogia do medo”

Legenda: Auto de Fé em Madrid, um ritual de penitência pública de
hereges que acontecia durante a Inquisição.
Francisco Rizi. Auto de Fé na Plaza Mayor em Madrid. Óleo sobre tela,
1683. Museo del Prado, Madrid.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_riziauto_de_fe.jpg?uselang=pt. Acesso em: 28/11/2018.

e da violência física para trabalhar pela normatização social das monarquias católicas. Aliás,
atuava com o recebimento de confissões, denúncias, inquirições e ratificações da população
que contribuíam para o processo de julgamento feito pelo Tribunal do Santo Ofício,
entregando o condenado à Justiça secular que aplicava a sentença nos autos-de-fé: castigos
morais, espirituais e corporais, além do degredo, do banimento e da pena de morte.
O estabelecimento do período do “Tempo da Graça” foi um dos meios de incentivar a
população de confessar seus pecados e denunciar os outros para sofrerem com penitências
amenizadas por esse período. Dentre os crimes combatidos pelo Santo Ofício da Inquisição
estão as heresias vinculadas ao paganismo, blasfêmia, feitiçaria, profanação do
confessionário, judaísmo, maometismo e luteranismo, falsa visão, sodomia, bigamia e
impostura.
SAIBA MAIS: CONCÍLIO DE TRENTO...
O Concílio de Trento foi uma das atitudes da Igreja Católica para se
opor ao protestantismo. Para que fossem reafirmados os dogmas
católicos. Nele foi criado o Índex dos livros proibidos, foi retomado
o Santo Ofício da Inquisição para que fosse parada a onda da
Reforma Protestante, entre outras atitudes.
Ignacio López de Ayala. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento.Documento
digitalizado. 1798.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em:
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:El_sacrosanto_y_ecum%C3%A9nico_Concilio_de
_Trento_1798.jpg#mw-jump-to-license. Acesso em: 28/11/2018.
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A MULHER RELIGIOSA NA IDADE MODERNA
No século XVI, a fisionomia geral dos mosteiros femininos em toda a Europa foi se
alterando com a imposição de novas práticas e hábitos religiosos, individuais e comunitários,
alinhados aos novos ideais da Igreja e também da clausura com rígidas finalidades
disciplinares que acabaram por interferir nas relações exteriores das monjas até mesmo com
suas próprias famílias, além de alterar o comportamento destas, contribuindo para eventuais
casos de possessão diabólica nas comunidades religiosas femininas dessa época. Isso ocorreu
decorrente da instauração do Concílio de Trento (1545 – 1563) e as severas disposições de Pio
V, em 1556 e 1571, período marcado pela Contrarreforma. No entanto, a aceitação das
reformas por meio de uma lenta e difícil ação de
desmantelamento ou de erosão de hábitos e modos de vida já
enraizados não foi fácil, havendo conflitos em proveito de
poderes episcopais entre os bispos responsáveis pela
administração dos mosteiros femininos e as ordens religiosas.
Nesse sentido, as famílias de origem religiosa que
dependiam destas comunidades em nome de estratégias
patrimoniais, enclausurando o excedente feminino da
linhagem e as autoridades eclesiásticas foram afetadas com
os novos princípios impostos pela Igreja católica. Uma
história, portanto, que serve de cenário para a figura da
mulher religiosa exemplar da época barroca, figura rica de
contrastes externos e internos: está rodeada de prestígio, com
estreitas relações com outras mulheres devotas a Deus e
considerações devido a sua origem social e à importância do
seu dote. Além disso, essa mulher considerada modelo

Legenda: Papa Pio V, quem aplicou as
decisões do Concílio de Trento e
combateu a Reforma Protestante.
Scipione Pulzone. Retrato do Papa Pio
V. Óleo sobre tela. Século XVI.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Papa_Pio_V.PNG?uselang=pt.
Acesso em: 28/11/2018.

possuía sua própria cela particular no mosteiro, sendo assim uma monja, e muitas das vezes
com as suas dinastias familiares dento dos claustros.
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O cotidiano da mulher religiosa nos mosteiros ressaltava sua própria ordem interior e
as lutas constantes destas e das comunidades femininas, no
respeito obsessivo dos períodos de oração e de trabalho. Esse
cotidiano em quase sua totalidade era disposto por orações
individuais e comunitárias, leituras ascéticas e edificantes,
pessoais e coletivas, ao culto divino e à pratica dos sacramentos,
sobretudo a eucaristia, à meditação e aos exercícios espirituais,
normalmente supervisionado por diretores e confessores, em sua
maioria clérigos regulares e capuchinhos que apresentavam
Legenda: Mosteiro português
onde as mulheres ficavam
confinadas para os ensinamentos
religiosos.
Autor desconhecido.
Representação do Mosteiro dos
Jerónimos, em Belém, Lisboa,
Portugal.Gravura aquarelada.
Alemanha, século XVII.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Mosteiro_dos_Jer%C3%B
3nimos__gravura_alem%C3%A3_aguarelad
a,_s%C3%A9c_XVII.png. Acesso
em: 28/11/2018.

grande importância e influência na vida religiosa dos mosteiros
femininos. Ademais, as monjas ocupavam-se também de
trabalhos manuais e domésticos como o bordado, fabricação de
pequenos objetos devotos, confecção de doces e compotas, além
de xaropes, medicamentos e pomadas com grande procura fora
do claustro, aumentando a renda a ser utilizada para manter as
próprias comunidades religiosas. Por fim, como essas atividades
demandavam muito das religiosas,
haviam períodos de pausa para as

refeições e os momentos de lazer com apelo mais mundano
como a prática de música e pintura, meios, assim, de manter a
harmonia na rotina devota dessas monjas.
Apesar disso, houve exceções, casos de religiosas
transgressoras no século XVII. No sentido do mantimento de
relações com os familiares que estavam no exterior dos
mosteiros e obtenção de materiais proibidos vindos de fora
como a luneta apesar da clausura como Virginia Galilei, mais
conhecida como soror Maria Celeste, filha de Galileu Galilei,
obtenção e produção de conhecimento profano, de forma
autodidata, com alinhamento político, social e literário como
Arcangela Tarabotti e soror Juana Inés, esta ultima tendo de
pagar penitências decorrente de certos conteúdos que produziu.

Legenda: Maria Celeste, filha de
Galileu Galilei, que ficou
conhecida por estudar conteúdos
que não vinha da Igreja em seu
confinamento.
Autor desconhecido. Retrato de
Soror Maria Celeste, filha de
Galileu Galilei. Óleo sobre tela.
Século XVII.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/w
iki/File:Suor_maria_celeste.jpg.
Acesso em: 28/11/2018

Além de soror Maria d' Agreda que manteve correspondências
com Filipe IV de Espanha com conselhos de caráter diplomático e político e soror Virginia
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Maria de Leyva, sofrendo com o castigo de encarceramento
durante treze anos e pouco acesso a comida, mas manteve esse
castigo até o fim de sua vida, decorrente de relações delituosas
com Gian Paolo Osio, sendo esta condenada pelo administrador
do mosteiro Santa Valeria de Milão, o cardeal Federico
Borromeo. Portanto, pode-se dizer que os casos de Arcangela
Tarabotti, soror Juana Inés e soror Virginia Maria de Leyva
Legenda: María de Jesús de Agreda,
importante autora do cristianismo
místico.
Autor desconhecido. Retrato de
María de Jesús de Agreda. Século
XVII.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wik
i/File:Mar%C3%ADa_de_Jes%C3%BA
s_de_Agreda.jpg. Acesso em:
28/11/2018.

servem de exemplo como integrantes de uma parcela das jovens
religiosas sem vocação que eram reclusas e prejudicadas por
uma razão de Estado, pretendendo apoiar os interesses
econômicos e sociais das camadas dominantes.

SAIBA MAIS: GALILEU GALILEI...
Galileu Galilei (1564-1642) foi um matemático, astrônomo, físico e filósofo
italiano. Foi uma das principais personalidades da Revolução Científica e
fundamentou cientificamente a Teoria Heliocêntrica de Copérnico, foi o
inventor da luneta telescópica e com ela observou as luas de Júpiter, além de
ter enunciado as leis do movimento pendular, entre muitas outras
descobertas.
Justus Sustermans. Retrato de Galileu Galilei. Pintura, por volta de 1640.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justus_Sustermans_-_Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg.
Acesso em: 28/11/2018.

A BRUXARIA NA IDADE MODERNA
O surgimento do fenômeno que conectou a feitiçaria com a Antiguidade e Idade Média
está atrelado ao sentimento de heresia que os católicos afirmavam existir principalmente no
decorrer das Reformas Religiosas. Tal fenômeno dera início no século XV e um dos fatores de
seu desenvolvimento fora o estímulo do clero pelo culto à Maria, mãe de Jesus,
particularmente durante a Contrarreforma (1545), uma vez que ao apontar uma mulher como
modelo à sociedade, consequentemente é vista como “ideal” e é criada a imagem oposta dessa
figura, as bruxas.
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Há tempos vive nos pensamentos de homens e
mulheres a crença nos espíritos desencarnados, ou seja,
aqueles que têm permissão de retornar à Terra e então
atingir a imortalidade. Entretanto, tal crença nesse período
era carregada de superstições as quais resultaram no
derramamento de sangue de tantas mulheres que eram
acusadas ou afirmavam ter o dom da bruxaria. Dentro
desse dom que era considerado mais uma maldição pelos
católicos, incluía poderes para invocar mal espíritos para
que as ajudassem a machucar seus inimigos de inúmeras
maneiras: uma tempestade que destruísse uma plantação
significava fruto de bruxaria; se um parente amado
morresse subitamente tinha dedo de bruxa no meio; se

Legenda: Mulher e o diabo, fazendo um
pacto para ser bruxa.
Autor desconhecido. Feitiçaria – Pacto com
o diabo. Reutlingen, 1489.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível
em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Hexerei__Buhlschaft_mit_dem_Teufel.jpeg?uselang
=pt. Acesso em: 02/12/2018.

fosse arrebatado por uma doença, impotência dos maridos
era mão de obra de uma bruxa vizinha. E dessa maneira sua imagem fora conjunta ao poder
servir um tipo de arsenal mágico, mais o considerado fato de ser serva do Diabo.
É certo que muitas bruxas retratadas em desenhos animados ou filmes são velhas e
aparentam não ser uma ameaça à população, pois assim também eram consideradas as bruxas
nos Tempos Modernos, velhas e fracas. Todavia, eram temidas. Eram escritos tratados que
possuíam o intuito de desmascarar aquelas consideradas culpadas tanto por teólogos quanto
por homens de leis e médicos. Dessa forma,
a perseguição a elas crescia chegando a um
ponto no qual as pessoas da vizinhança
contribuíam para processá-las e prendê-las.
Houve um tempo que os tribunais julgavam
apenas acusações de bruxaria, enquanto
outros crimes eram poucos ou quase não
eram mencionados.
Legenda: Bruxa de Salém utilizando seus poderes em seu
julgamento.
Joseph E. Baker. Bruxa de Salém. 1892.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salem_witch2.jpg.
Acesso em: 02/12/2018.

Um fator usado como justificativa
para tamanha perseguição às bruxas fora a
falta de compreensão de um dos trechos de

Moisés da Bíblia: “Não deixe uma bruxa viver...”. De acordo com as mais respeitadas
autoridades, a palavra hebraica traduzida como venefica e bruxa compreendia como
13

envenenador e adivinho, mágico amador ou cartomante. Tal fala de Moisés, em seu tempo, se
referiu à evidência de que havia impostores que abalavam a crença injuriavam a supremacia
do verdadeiro Deus ao enganar o povo através dos poderes de adivinhação. Por outro lado, a
bruxa apresentava uma ameaça maior, acreditava-se que poderia prejudicar mal à vida e à
ordem da sociedade. Segundo o conhecimento dos cristãos, Deus não puniria
individualmente, mas coletivamente, um dos maiores medos que essas mulheres causavam
consistia na destruição moral de uma considerada societa perfecta. É importante ressaltar que
nos tribunais contra a bruxaria muitas das confissões eram feitas após serem torturadas. O
enfoque seria o porquê a perseguição e tortura contra essas mulheres. O pensamento não
apenas do cristianismo, mas também do protestantismo era que, ao combater a bruxaria,
estaria combatendo o paganismo. A bruxa era a antítese do que se considerava ser mulher, a
personificação do não ser feminina.

AS CARACTERÍSTICAS E RITUAIS DE UMA BRUXA
O maior medo do clero destinado a este assunto era o poder que tais mulheres
possuíam abalando os costumes de uma ordem social. Uma das características que eram
utilizadas para acusar uma mulher de ser bruxa
era ser solteira, essa condição significava ao
povo que esta não queria se submeter ao
homem, o que era considerado errado. E se
viúva não voltasse a se casar, já seria vista
como suspeita por uma visão da sociedade de
que se negava a restabelecer tal ordem social,
o que hoje denominamos como patriarcado, a
Legenda: Macbeth (personagem de Shakeaspeare) e Banquo
ao encontro de bruxas.
Théodore Chásseirau. Macbeth e Banquo encontrando bruxas
no calor. Óleo sobre tela. Paris, 1855.
Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MacbethAndBanqu
o-Witches.jpg?uselang=pt. Acesso em: 02/12/2018.

mulher submetida ao homem que lidera uma
comunidade ou simplesmente uma família. É
uma forma de controle social à mulher. Além
de solteira, a bruxa também teria como uma de

suas consideradas características ser pobre. Uma vez que um dos ensinamentos do
cristianismo era praticar a caridade, em um período no qual a Europa era pobre e alarmada
pela peste negra e consequência fome e miséria populacional, era mais fácil não ajudar o
vizinho mais necessitado acusando-a de bruxa e, dessa forma, retirar essa obrigação moral.
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Todavia, as mulheres ricas também eram condenadas. Caso essas não tivessem um
filho homem como herdeiro e que assim tivesse em sua posse a liderança e posses da família,
o Estado a condenava com o objetivo de retirar seu dinheiro e mantê-lo para si.
Enquanto isso havia mulheres que de fato acreditavam e afirmavam ser bruxas e
praticar cerimônias de feitiçaria. Algumas de fato praticavam rituais mágicos e havia em todas
as comunidades o que pode ser denominado como magia benéfica com o objetivo de curar
doenças por meio de ervas e orações alteradas. Assim como também havia a denominação da
bruxa diabólica, enquanto a Europa passava por um momento de crise pela fome e miséria
conjunta à peste negra, a tentação de estabelecer um contrato com o Diabo a favor de uma
vida melhor existia e acreditavam ter firmado tal pacto. Existia a crença de que após a bruxa
ter sido iniciada à considerada nova religião seria obrigada a comparecer em assembléias
conhecidas como sabat com outras bruxas durante a noite na floresta e assim homenagear o
Diabo que apareceria na forma de um grande bode.

AMPLIANDO O CONHECIMENTO...

O Mundo Sombrio de Sabrina (2018)
A série da Netflix retrata a vida de uma adolescente metade bruxa, metade mortal que se
depara com a escolha entre seguir uma vida sem poderes ou aumentá-los ao assinar seu
nome no Livro do Besta. A série retrata alguns dos costumes que acreditavam ser
praticados na Idade Moderna pela bruxaria tendo como exemplo as assembleias e a bruxa
tendo que se submeter ao Diabo tal qual uma serva.

O FIM DA CAÇA ÀS BRUXAS
Já havia desde o princípio, opositores a caça as bruxas, porém a perseguição só teve
fim após Frederico de Spee (1591-1635) publicar o Cautio criminalis. O mesmo tinha
relações pessoais com pessoas que foram acusadas e condenadas por crimes relacionados à
bruxaria, Frederico cuidou e as acompanhou ao caminho de suas condenações. Denunciou-as
de forma anônima, sem o conhecimento de seus conhecidos e com um editor protestante, as
torturas nos processos contra as bruxas. Ele acreditava na existência delas, porém questionava
se realmente existiam tantas, e que no seu entender, as consequências das torturas somente
produziriam mais bruxas.
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O que foi dito por Spee terá continuação com Christian
Thomasius (1655-1728) onde afirma que o diabo não atua
diretamente no mundo real dando a ele papel de "tentador
interno". Através dessa teoria príncipes e autoridades
decretaram a diminuição à busca das bruxas. O fenômeno das
bruxas só teve fim após o Iluminismo surgir na Europa e com
disseminação do pensamento lúcido a bruxaria é de forma
definitiva, encerrada.
A bruxaria enquanto fenômeno demonstra de forma
excelente elementos racionais e irracionais da consciência
humana, esse fenômeno nasceu durante um momento de
profundas transformações da transição entre o mundo
medieval e o moderno.
Dois
documentos

dos

principais

relacionados

à

bruxaria estão fora de moda e

Legenda: Contitutio criminalis
Carolina, o primeiro código criminal
do Império Sacro RomanoGermânico.
Autor desconhecido. Contitutio
criminalis Carolina. Documento
digitalizado. 1577
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki
/File:De_Constitutio_criminalis_Caroli
na_(1577)_01.jpg?uselang=pt. Acesso
em: 30/11/2018.

ao mesmo tempo preocupados com o futuro, são eles: Malleus
maleficarum (Martelo das Bruxas) e o Contitutio criminalis
Carolina (Código Criminal de Carlos V). No campo da justiça,
por racionalidade e construção do "mundo moderno" ambos
foram importantes. O Malleus Maleficarum é de maneira
geral, considerado mais conservador, pois ele defendia que a
bruxaria como um verdadeiro pacto do demônio com a mulher
que possuía supostas habilidades de feitiçaria, resultando numa
Legenda: Malleus maleficarum,
documento que defendia a caça às
bruxas.
Heinrich Kramer e Jacob
Sprenger.Malleus maleficarum.
Documento digitalizado. 1574.
Fonte: Wikimedia Commons.
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Hexenhammer_Weingarten.jpg?u
selang=pt. Acesso em: 30/11/2018.

maior disseminação do ideal de caça e extermínio das bruxas.
Quanto ao documento Contitutio Criminalis Carolina é
considerado mais progressista e "transformador", sendo o
primeiro código criminal do Império Sacro RomanoGermânico, e tendo muita influência também no restante do
continente europeu. O segundo defendia a abertura de

processos criminais para o julgamento de hereges da Inquisição.
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Ambos os documentos não se libertam inteiramente de tempos passados, contudo
defendem conceitos pré-modernos. Podem ser analisados também quando se compara a fé
irracional nas perseguições as Bruxas, mas por outro lado, influência científica para legitimar
as perseguições e o extermínio. A junção desses elementos contribuiu para o aumento das
denúncias. Feitas por meio de tortura, o indivíduo que estava sofrendo dizia o que o torturador
queria ouvir.

TEXTOS COMPLEMENTARES PARA A LEITURA:
COMO UM MANUAL DE CAÇA ÀS BRUXAS DE 500 ANOS CONSOLIDOU O
MACHISMO
“Malleus Maleficarum” pregava que as mulheres são as principais adeptas das
superstições malignas.
Com o objetivo explícito de rebater todos os argumentos que negavam a existência de
bruxas, o livro Malleus Maleficarum foi escrito no final do século XV e serviu por cerca de
trezentos anos como um guia de bolso para identificar, interrogar e condenar bruxas. Em
latim, Malleus Maleficarum significa “O Martelo das Bruxas”, uma escolha de título quase
literal, já que a obra ajudou a levar incontáveis mulheres para a forca e para a fogueira.
O responsável pelo título desprovido de sutileza é o clérigo alemão Heinrich Kramer,
que publicou o texto em 1487 como uma espécie de Trabalho de Conclusão de Curso da
Faculdade de Teologia da Universidade de Colônia, na Alemanha. Há controvérsias sobre
a recepção do livro pelo corpo acadêmico: apesar de conter uma carta de aprovação da
faculdade, há quem diga que a chancela é uma fraude e que o trabalho não teria agradado os
professores.
Se os professores não gostaram, azar o deles – o fato é que a obra foi uma das mais
populares de sua época sobre o tema. Acredita-se que até 1520 foram 13 edições e depois,
entre 1574 e 1669, o livro foi reimpresso outras 16 vezes. Alguns pontos ajudam a explicar o
sucesso do manual: a misoginia do texto (sim, isso já pegou bem); a polêmica aprovação da
Universidade de Colônia, que garantia o endosso intelectual para o trabalho; a ideia colocada
ali de que a bruxaria era um crime ainda pior que a heresia e, por fim, o fato de ter sido
impresso, luxo dispensado a uma quantidade pequena de livros no século XV. Uma rápida
busca no Google e o “MALLEUS MALEFICARUM” pode ser encomendado via Amazon.
O martelo das bruxas era dividido em três partes principais: “Versando sobre as três
concomitâncias necessárias para a bruxaria, que são o Diabo, a Bruxa e a permissão de
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Deus-Todo-Poderoso”, “Versando sobre os métodos pelos quais as obras de bruxaria são
forjadas e dirigidas e como elas podem ser anuladas e dissolvidas com sucesso”, e, por fim,
“Relacionando os processos judiciais tanto nos tribunais Eclesiásticos como nos Civis contra
bruxas e todos os hereges de fato”.

Em uma passagem, Kramer sentencia:
“O que pode-se pensar daquelas bruxas que colecionam membros masculinos em
grandes números – 20 ou 30 – e os colocam em um ninho de pássaros ou os fecham em uma
caixa na qual eles se movem como membros vivos e comem aveia e milho e foram vistos por
várias pessoas, sendo um relato já comum? Há de se dizer que isso é trabalho do capeta e da
ilusão”.
O livro todo segue esse padrão, como se preparasse o leitor para um debate sobre
bruxaria. Alguns tópicos são apenas esquisitos, "Como distinguir um encantamento de um
defeito natural?”, mas observando outros, como “Por que a superstição se encontra antes de
tudo nas mulheres? E “A respeito das bruxas que copulam com demônios. Porque as mulheres
são as principais adeptas das superstições malignas?” Dá para entender um pouco da
importância do movimento feminista em pleno século XXI, quase 600 anos depois da
publicação desse manifesto de sucessivas marcações negativas sobre todas as ações
femininas.
Revista Galileu. Como um manual de caça às bruxas de 500 anos consolidou o machismo. 2015.
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2015/12/como-um-manual-de-caca-bruxas-do-seculo-xvcontribuiu-para-o-machismo-de-2015.html. Acesso em: 02/12/18

VISÕES SOBRE A MULHER NA IDADE MODERNA – O PAPEL DA MULHER
“Uma Mulher é uma filha, uma Irmã, uma Esposa, e uma Mãe, um mero apêndice da Raça
Humana”.
Esta frase do ensaísta Richard Steel

isso lhe cabia cuidar dos pobres, doentes e

(séc. XVIII), descreve perfeitamente o

idosos, zelar pela educação dos filhos e por

papel que uma mulher desempenhava na

sua instrução religiosa e administrar o

Idade moderna, isto, independente de sua

funcionamento geral do local no qual

classe social. A ela a doçura, a compaixão

morava.

e o amor materno eram virtudes inatas, por

“A mulher não pode viver sem o homem.”
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A partir do momento que nascesse sua vida estaria para sempre subjugada ao homem.
Primeiro estava submissa ao pai que era seu responsável e a preservava até seu
casamento, a partir daí o marido ocupava o lugar e ela como mulher virtuosa lhe devia
obediência. O casamento tinha grande importância na Idade moderna, era uma instituição
econômica e social, pois o marido dava-lhe o sustento e o nome, em retribuição ela seria
companheira e mãe.
Na alta sociedade as mulheres ao casarem se tornavam donas de casa, administravam
as propriedades com a ajuda dos feitores e agentes, enquanto as classes mais baixas tinham
que trabalhar para auxiliar para a sobrevivência de suas famílias. O objetivo primeiro do
casamento era a reprodução da espécie e assegurar a educação e o sustento dos filhos.
Foi defendido por muito tempo, que na Idade Média, a relação entre pais e filhos, não
seria de afeto, mas de hostilidade ou indiferença. Principalmente pelo fato de as mães
afastarem os filhos na 1ª Infância (deve-se evitar esse tipo de abreviação. O correto é escrever
Primeira) e se negarem a amamentar. Entretanto os cuidados com os filhos eram tão
estimados na Sociedade Moderna, que um dos principais papéis que a mãe
desempenhava,eram os cuidados que destinavam aos filhos. Ela tinha a função de mantê-los
limpos (com os padrões da época), agasalhados e alimentados. Até dois anos, a amamentação
do leite materno era o mais importante.
Era atribuída às mulheres, a responsabilidade sobre qualquer tipo de apresentação de
deformidades desvios do caráter ou mesmo ocorresse a morte prematura. Na época, os
médicos consideravam a sufocação como uma das principais causas de morte prematura. Que
se os filhos dormissem nas camas dos pais, eles sufocavam.
Para podermos considerar a questão das amas de leite como indiferença das mães é
preciso que façamos uma analise das condições socioeconômicas e culturais na idade
moderna. Eram três os tipos de mulheres que entregavam seus filhos à ama de leite: primeiro,
as Aristocratas, que alegavam possuírem obrigações sociais. Outro ponto era o tabu acerca das
relações sexuais durante o aleitamento: os médicos acreditavam que a lactante não ovulava
porque o excesso de sangue era transformado em leite ao meio de ser eliminado. Por isso não
podia haver relações sexuais, porque desviaria da lactação. E caso houvesse concepção, o
embrião sugaria o leite. Assim como a Igreja queria evitar que o marido praticasse o coito
interrompido ou cometesse adultério.
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As da classe média consideravam que o meio urbano não era saudável para seus filhos,
os enviando para o campo, enquanto que as de classe mais baixa tinham que trabalhar para o
sustento, não tendo tempo para os cuidados com a criança. Mas, essa prática de amas de leite,
durante o séc. XVIII parece ter havido uma redução do número de bebês nas duas primeiras
categorias, à medida que se intensificava a propaganda hostil, pois era considerado
antinatural.
Passada a época da infância, a mãe assumia o papel de educadora, porém este papel
assumia características de época e lugar. A mãe orientava seus filhos sobre questões
cotidianas, o ensinava a enfrentar o mundo. A educação era especial com as meninas,
aprendendo com a mãe as formas de se apresentar a todas as tarefas caseiras.

Blog Biu Vicente. Visões sobre a mulher na Idade Moderna. 2006.
Disponível em: http://www.biuvicente.com/blog/?p=16. Acesso em: 02/12/2018.
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