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As bruxas fazem parte da nossa imaginação desde sempre. 
Que pai ou mãe já não nos ameaçou com as mais horripilantes 
histórias de bruxas que comiam crianças? Olhos esbugalhados, 
nariz grande e com enormes verrugas, boca com um dente só e 
mãos com garras ferozes para nos pegar. Nossas pernas 
tremiam, um frio percorria a espinha, ficávamos de cabelos em 
pé e fazíamos qualquer coisa para nos vermos  livres delas.

As bruxas, nós as criamos, a partir de nossos medos e até de 
nossa dose de maldades. O que seria das histórias de príncipes 
belos e valentes e das lindas e inocentes princesas não fossem as 
bruxas horrendas e  malvadas com seus  feitiços. Elas 
enriquecem e dão uma pitada de magia às histórias.  

Mas as bruxas já não são mais como antigamente, já não 
vivem mais nas florestas, não usam vassouras e circulam entre 
nós sem que possamos identificá-las. Por isso nesta exposição 
você irá encontrar bruxas de todos os tipos e estilos e não apenas 
bruxas más. Dentre os textos também há histórias e relatos 
divertidos de bruxas desajeitadas, em crise, apaixonadas, 
algumas de hábitos sujos, outras que se acham um charme só e 
que também freqüentam bailes. Existem até aquelas que não 
querem mais ser bruxas e só pensam em fazer compras e assistir 
à TV. 

A literatura, infantil ou não, é rica em bruxas e nos apresenta 
as mais diversas. Das mais horríveis e más a outras quase boas.
Cada um tem sua bruxa preferida, mergulhe neste universo e 
escolha já sua!!!

AVISO:  Esta exposição literária contém apenas obras de ficção, 
portanto todas as crianças e adultos aqui retratados são 
completamente fictícios. Apenas as bruxas são reais.
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A história que lhes conto 
É de tempos ancestrais,
Quando os homens compreendiam
O falar dos animais.
Tempos outros, que se foram
E não voltarão jamais.

Nas florestas da Boêmia,
Numa casa com lareira
Lá morava a Jezibaba,
Uma horrenda feiticeira,
Com Emilka, uma coruja,
Muito esperta e faladeira.

Jezibaba era magrela,
“Um palito”, o povo diz,
Ela usava roupas velhas
E botinhas de verniz.
Mas verruga não possuía
Em seu queixo ou no nariz.
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Depois procuraram um tempão o caminho de casa. Já 
estavam cansados de andar pra lá e pra cá, quando 
encontraram uma casinha feita de pão de mel, brigadeiro, doce 
de leite, pé de moleque e sorvete.  Hummm... Tudo parecia uma 
delícia!

Joãozinho tirou um brigadeiro e deu um pouco pra Maria. 
Que gostosura! Pra todo lado tinha bala jujuba, pirulito, maria-
mole.

Eles estavam com a boca cheia de chocolate quando 
ouviram uma voz esganiçada cantando lá dentro da casa:

Come, come, meu ratinho.
Quem está comendo meu docinho?

Então, uma velha bruxa, cheia de rugas, com uma verruga 
enorme e preta na ponta do nariz, saiu da casa e zás!... Agarrou 
os dois pelo braço:

- Ora, ora, meus meninos. Chegaram bem na hora do 
almoço!

Pelo jeito que ela lambeu os beiços, Joãozinho teve certeza 
que eles eram o almoço.
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Claro que até as melhores vassouras tinham lá seus 
inconvenientes. Não dava para carregar bagagem, por exemplo 
(e como ela levaria suas roupas e o presente da Soledad?). 
Além disso, o assento acabava ficando bem desconfortável 
depois de um certo tempo, mesmo quando Creuza usava a sua 
almofadinha especial. 

Pior que o bumbum, era a coluna: ela já não sabia direito 
com quantos anos estava, mas eram muitos, e não agüentava 
passar horas daquele jeito, com as costas inclinadas.

A verdade é que vassouras são mesmo mais adequadas 
para bruxas jovens... E, por incrível que pareça, elas lotam os 
aviões!

Por isso hoje em dia é tão difícil olhar para o céu e ver bruxa 
ou bruxo voando. Raro mesmo.

Avião, em compensação, tem um monte, subindo e 
descendo o tempo todo.
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As cartas de Ronroroso As cartas de Ronroroso 

Caro tio MacAbro,

Você sempre me disse que, se eu estivesse 
encrencado, deveria te procurar.  Pois é, estou com um 
problemaço.  AJUDE-ME! 

Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a 
gargalhar como bruxa. Não quer montar em vassouras. 
Não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de 
morcego em nossas poções. E não quer saber de assustar 
as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir à TV e 
fazer amizades com não-bruxos. 

O que devo fazer?
Seu sobrinho, 
Ronroroso Seramago de Bragança B.
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Treze Chaminés
Campo das Urtigas
Dia 15, névoa-feira
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Depois de cavalgar alguns dias, ouviu lá ao longe uma 
voz que cantava. Só que um canto esquisito:

- Tinga sala ó menga! Tinga sala ó menga!
O rapaz foi em direção à voz. Vinha de um casarão no 

meio do mato. Cercado de alpendres. No terreiro da casa, 
uma velha de nariz curvo, rosto cortado de rugas, 
engelhado, e toda atarefada em pilar café num enorme 
pilão.

Pedro apeou o cavalo e dirigiu-se à velha:
- Boa tarde, vovó. Será que a senhora pode me dar 

pousada por uma noite?  
A velha levantou o rosto do pilão, e Pedro estremeceu. 
Se perguntassem a ele “Você já viu uma bruxa?”,  ele 

responderia: “Sim”.
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Chegaram à cidade e entraram no armazém do sr. Balduíno Pimenta. O 
sr. Pimenta não se surpreendeu quando a Pequena Bruxa entrou na porta 
com o corvo. Nunca tinha visto uma bruxa antes e achou que ela fosse uma 
velhinha comum, da cidade vizinha. 

Cumprimentou-a, e a bruxinha respondeu. Então o sr. P i m e n t a  
perguntou educadamente:

- No que posso servi-la?
Primeiro a Pequena Bruxa comprou 250 gramas de açúcar-cande. 

Então pôs o saco debaixo do bico do corvo:
- Sirva-se, por favor!
- Obrigado – grasnou Abraxas.
O sr. Pimenta se espantou:
- Que pássaro gentil! – ele disse atencioso, antes de continuar: - O que 

mais deseja? 
- O senhor vende vassouras? – perguntou a Pequena Bruxa.
- Claro – disse ele. – Vassouras pequenas, vassouras de cozinha e 

vassouras de piaçava. Também tenho escovas. Se precisar de um 
espanador...

- Não, obrigado. Quero uma vassoura de piaçava. 
- Com ou sem cabo?
- Com cabo – pediu a Pequena Bruxa. – O cabo é o mais importante. Mas 

não pode ser muito curto.
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- O que acha desta? – quis saber sr. 
Pimenta, solícito.  –  Vassouras com cabo 
longo estão em falta no momento, 
infelizmente. 

- Acho que esta serve – disse ela. - 
Vou levá-la .

- Quer que eu amarre um pouco a 
vassoura? – perguntou sr. Pimenta – Fica 
mais fácil de carregar...

- Muito obrigada – disse a Pequena 
Bruxa –, mas não precisa. 

- Como quiser – o sr. Pimenta contou 
o dinheiro e levou a bruxinha até a porta: - 
Muito honrado, até mais ver, seu...
“Criado” ele quis acrescentar. Mas ficou 
sem fôlego. Viu a freguesa montando no 
cabo da vassoura. Ela murmurou alguma 
coisa e... a vassoura levantou vôo, com ela 
e o corvo.
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Enquanto isso, Tip vinha voltando, com os bolsos cheios 
de nozes. Logo, viu a velha parada junto a seu boneco, e nem 
um pouco assustada com ele. 
No início, se sentiu desapontado; mas logo ficou bastante 
curioso para saber o que Mombi pretendia fazer. Assim, 
escondeu-se por detrás de uma cerca, de onde podia ver sem 
ser visto, e dali ficou observando a cena. 

Depois de muito procurar, a mulher tirou da sua cesta 
uma velha caixa de pimenta, que trazia um rótulo já apagado, 
onde o feiticeiro havia escrito a lápis: 'pó da vida'.

- Ah, é isso! – ela gritou, alegre. – E agora vamos ver se 
funciona. Aquele feiticeiro sovina não me deu muito desse 
pozinho, mas imagino que haja o bastante para duas ou três 
poções.

Tip ficou muito surpreso ao escutar essas palavras. 
Então, viu a velha Mombi erguer o braço e espalhar uma 
pitada do pó da caixa sobre a cabeça de abóbora de Jack. E 
fez isso do mesmo modo como jogaria pimenta numa batata 
assada. O pó caiu sobre Jack, espalhou-se sobre sua cabeça, 
e caiu também no colete cor-de-rosa e nas calças de cor 
púrpura com que Tip o havia vestido. Um pouco de pó caiu 
até mesmo nos sapatos gastos.  

Então, devolvendo a caixa de pimenta à cesta, Mombi 
ergueu o braço esquerdo e, com o dedo apontado para o alto, 
exclamou:

- Uóóf!
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- Então, como está minha aparência, Morpeth? – perguntou a Bruxa.
Ela fez relampejar um rosto de mulher bonita.
- Eu vou convencer as crianças – ele respondeu, cerrando os dentes. 

– Por que se preocupar com parecer bonita, Dragwena? Em geral, você 
não se importa com o que elas pensam. 

A Bruxa voltou à aparência normal: pele vermelho-sangue, olhos 
tatuados, as quatro dentaduras, duas do lado de dentro e duas do lado 
de fora da boca torcida de cobra. Morpeth observou as fileiras de dentes 
batendo umas nas outras, disputando a melhor posição para comer. 
Umas poucas aranhas de olhos cor de púrpura fervilhavam por entre as 
mandíbulas, limpando os restos de sua última refeição.

- Ah, mas esta noite está chegando uma criança especial – disse a 
Bruxa. – Não quero assustá-la cedo demais.

Morpeth desceu o restante dos degraus gelados da torre-olho. Era o 
ponto mais alto do Palácio, uma coluna fina furando o céu. Abaixo, os 
outros edifícios dentados do Palácio se misturavam à neve, a pedra preta 
espetada para o alto, como membros de besouro. Morpeth botava um pé 
na frente do outro com cuidado. Preferia não escorregar. Se caísse, a 
Bruxa esperaria até o último instante possível para resgatá-lo. Naquela 
noite, tinha reparado que Dragwena estava excepcionalmente 
entusiasmada. Enrolando delicadamente as aranhas na língua, ela riu. 
Era uma risada feia, aguda, desumana – como a própria Bruxa. Pelas 
narinas em formato de pétalas de tulipas cortadas, ela farejou 
ansiosamente o ar.
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Umas poucas aranhas de olhos cor de púrpura fervilhavam por entre as 
mandíbulas, limpando os restos de sua última refeição.

- Ah, mas esta noite está chegando uma criança especial – disse a 
Bruxa. – Não quero assustá-la cedo demais.

Morpeth desceu o restante dos degraus gelados da torre-olho. Era o 
ponto mais alto do Palácio, uma coluna fina furando o céu. Abaixo, os 
outros edifícios dentados do Palácio se misturavam à neve, a pedra preta 
espetada para o alto, como membros de besouro. Morpeth botava um pé 
na frente do outro com cuidado. Preferia não escorregar. Se caísse, a 
Bruxa esperaria até o último instante possível para resgatá-lo. Naquela 
noite, tinha reparado que Dragwena estava excepcionalmente 
entusiasmada. Enrolando delicadamente as aranhas na língua, ela riu. 
Era uma risada feia, aguda, desumana – como a própria Bruxa. Pelas 
narinas em formato de pétalas de tulipas cortadas, ela farejou 
ansiosamente o ar.
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Uma noite, quando todos já 
tinham se recolhido, Elphaba 
trouxe a vassoura ao pátio. 
Sentiu-se um pouco boba, 
curvando-se sobre o objeto 
como uma criança sobre um 
cavalo de estimação. “Vamos, 
voe ,  sua  es túp ida” ,  e la  
murmurou. A vassoura se 
contorcia para frente e para trás 
de um jeito assustador, 
suficiente para erguer vergões 
em suas coxas. “Não sou uma 
colegial inocente, pare com esse 
absurdo”, disse Elphaba. A 
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vassoura ergueu-se por um pé e meio e depois jogou Elphaba para a 
ponta de seu cabo.

“Ponho fogo em você, e será seu fim”, disse Elphaba. “Sou velha 
demais para essa espécie de humilhação”.

Levou de cinco a seis noites de treino até que ela conseguisse 
controlá-la para pairar a uns seis pés do chão. Ela era desajeitada 
para a feitiçaria. Não estaria predestinada a ser desajeitada em tudo? 
Foi um prazer, finalmente, assustar as corujas e os morcegos do 
estábulo de um modo bem desajuizado. E era bom estar longe de tudo. 
Quando sentiu mais confiança, ela voou por sobre o vale, indo longe, 
até os domínios da barragem que Ozma Regente tentara erguer; 
descansou e esperou que não tivesse que voltar andando. Não 
precisou. A vassoura era resistente à sua intenção, mas ela conseguiu 
mantê-la atrelada ameaçando-a com fogo.

Sentiu-se um verdadeiro anjo noturno.
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... Estou a serviço da Feiticeira Branca.
- Mas quem é a Feiticeira Branca?
- Ora, é ela quem manda na terra de Nárnia. Por causa dela, aqui é 

sempre inverno. Sempre inverno e nunca Natal. Imagine só!
- Que horror! – exclamou Lúcia. - E que serviço você presta a ela?
- Aí é que está o pior de tudo – disse Tumnus, com um profundo 

suspiro. – Por causa dela, roubo crianças. É o que eu sou: ladrão de 
crianças! Olhe para mim, Filha de Eva: acredita que eu seja capaz de 
encontrar no bosque uma pobre criança inocente, que nunca fez mal a 
ninguém, fingir que sou amigo dela, convidá-la para vir à minha gruta, 
e depois fazer com que ela adormeça, para entregá-la à Feiticeira 
Branca?

- Não! Tenho a certeza de que o senhor nunca seria capaz de fazer 
isso.

- Pois eu faço, sim, senhora!
- Bem – disse Lúcia, devagarinho (porque ela queria ser justa, 

mas, ao mesmo tempo, não queria ferir muito o fauno) -, bem, isso foi 
muito malfeito. Mas, já que está arrependido, tenho a certeza de que 
não fará de novo.

- Filha de Eva, não está entendendo? Ainda não fiz! Estou fazendo 
agora!

- O quê?! – gritou Lúcia, pálida.
- A criança é você. A ordem da Feiticeira Branca foi esta: se alguma 

vez eu visse um Filho de Adão ou uma Filha de Eva no bosque, deveria 
atraí-los e entregar para ela. Você foi a primeira que encontrei.
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— Vocês vão querer me dizer — rosnou 
para os Dursley — que este menino, este 
menino!, não sabe nada, de NADA?
Harry achou que a coisa estava indo longe 
demais. Afinal tinha frequentado a escola e 
suas notas não eram ruins.
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— Eu sei alguma coisa — falou. — Sei, sabe, matemática e 
outras coisas.

Mas Hagrid dispensou-o com um abano de mão e disse:
— Do nosso mundo, quero dizer. Seu mundo. Meu mundo. O 

mundo dos seus pais.
— Que mundo?
Hagrid parecia preste a explodir
— DURSLEY! — urrou ele.
Tio Válter, que ficara muito pálido, murmurou alguma coisa 

ininteligível. Hagrid olhou alucinado para Harry.
— Mas você deve saber quem foram sua mãe e seu pai — disse. 

— Quero dizer, eles são famosos. Você é famoso.
— Quê? Meu pai e minha mãe eram famosos?
— Você não sabe... você não sabe... — Hagrid correu os dedos 

pelos cabelos, fixando em Harry um olhar perplexo. 
— Você não sabe quem é? — perguntou finalmente.

Tio Válter de repente encontrou a voz.
— Pare! — ordenou. — Pare agora mesmo! Eu o proíbo de contar 

qualquer coisa ao menino!
Um homem mais corajoso do que Válter Dursley teria se 

intimidado com o olhar furioso que Hagrid lhe deu; quando Hagrid 
falou, cada sílaba tremia de raiva.

— Você nunca contou? Nunca contou o que Dumbledore deixou 
escrito naquela carta para ele? Eu estava lá! Eu vi Dumbledore 
deixar a carta, Dursley! E você escondeu dele todos esses anos?

— Escondeu o que de mim? — perguntou Harry ansioso.
— PARE! EU O PROÍBO! — gritou tio Válter em pânico.
Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror.
— Ah, vão tomar banho, vocês dois — disse Hagrid. 
— Harry, você é um bruxo.
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