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Gravura de Julgamento das Bruxas 

 

Em 1692 ocorreu na aldeia de Salém, nos Estados Unidos da América, uma enorme perseguição 

individual, política e social, tendo sido detidas mais de 150 pessoas, e uma vergonhosa página 

da história, tendo sido pretensamente julgadas e barbaramente executadas cerca de duas 

dezenas de pessoas. 

O episódio que desencadeou todos estes acontecimentos teve início num comportamento 

considerado estranho de duas crianças, Abigail Williams e Elisabeth Parris, de 11 e 9 anos, 

respectivamente e foi potenciado por fundamentalismos e basismos e pela falta de coragem 

em os travar. 
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As referidas crianças gritavam, reclamavam que a sua pele estava a ser beliscada e picada e 

tinham vários ataques e convulsões. Tal anormal comportamento seria idêntico ao das crianças 

atacadas por Ann Glover em Boston que havia sido executada por bruxaria.  

Por este motivo o médico de Salém identificou a causa da doença destas crianças como sendo 

fruto de bruxaria. De seguida, diversas outras crianças começam a aparentar os mesmos 

sintomas. 

De modo a apurar a identidade das bruxas, John, um índio, cozinhou um bolo feito com centeio 

e urina das crianças enfeitiçadas que, pressionadas para identificar a fonte dos seus ataques, 

indicaram logo três mulheres: Tituba - índia escrava do Reverendo Parris, pai de Elisabeth e tio 

de Abigail -, Sarah Good e Sarah Osborne. 

Apesar de Sarah Good e Sarah Osborne terem negado tais factos, Tituba confessou ter avistado 

o Diabo, que lhe aparecia umas vezes na forma de um porco e outras vezes na forma de um 

cão, e confirmou existir uma conspiração de bruxas em Salém, o que automaticamente 

provocou uma enorme desconfiança de todos os cidadãos e uma verdadeira caça às bruxas, 

sendo que foram feitas acusações a diversas pessoas, principalmente mulheres cujo 

comportamento perturbava a ordem social. 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura de um Exame a uma Bruxa 

Tituba, por ter confessado, foi sujeita a pena de prisão. Por outro lado, Sarah Good foi 

condenada à forca e Sarah Osborne morreu na prisão enquanto aguardava julgamento. 

Tais acontecimentos levaram ao ciclo vicioso de acusação de alegados cúmplices, por parte das 

bruxas acusadas, de modo a tentarem ilibar-se. 

Assim sendo, a 27 de Maio, Sir William Phips fundou um Tribunal especial, o Tribunal especial 

de Oyer e Terminer composto por sete juízes para julgamento dos casos de bruxaria. Os 

julgamentos ali realizados baseavam-se nas confissões arrancadas à força de sevícias, nas 

reacções das crianças atingidas pelas bruxarias e nas marcas corporais consideradas 

sobrenaturais. 
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Óleo do Julgamento de George Jacobs 

Neste contexto, George Jacobs foi igualmente acusado de bruxaria durante o julgamento das 

Bruxas de Salém e foi enforcado a 19 de Agosto de 1692.  

Na imagem pode ver-se o julgamento de George, no qual a principal acusadora era a sua neta 

que acusava o avô com o objectivo de salvar a sua própria vida. Do lado esquerdo da imagem 

surge William Stoughton, o magistrado que julgou George, que segura num livro e aponta para 

a neta de George e sua acusadora, como que incentivando-a a reproduzir o seu depoimento 

anterior que ficara escrito. A mulher do lado direito da imagem a ser agarrada é a nora de 

George - que se pensa que fosse doente mental – e em primeiro plano surgem duas crianças a 

ter ataques alegadamente provocados pelas bruxarias feitas por George Jacobs e que serviriam 

de prova à sua condenação. 

Os julgamentos das bruxas de Salém continuaram até Setembro, altura em que Cotton Mather, 

Juiz, sugeriu ao Tribunal que os testemunhos baseados em sonhos ou visões não fossem 

valorados. Na sequência deste juízo de racionalidade, as 52 pessoas que se encontravam presas 

foram sujeitas a julgamento, julgamentos que decorreram com diferentes juízes, tendo sido a 

maior parte absolvidas e libertadas. 

Destes acontecimentos resultaram 19 vítimas enforcadas, entre as quais George Jacobs, mais 

quatro mortos na prisão enquanto aguardavam julgamento e um morto após passar três dias 

com pesadas pedras em cima do corpo. Também dois cães pretos foram mortos por serem 

suspeitos de bruxarias.  

Inês Pereira de Melo 
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