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Festa inspirada nas comemorações nos EUA se consolida no País. Tal qual a festa de Momo, o Dia 
das Bruxas tem sua origem ligada às celebrações pagãs que se relacionam aos ciclos da natureza. 
"A palavra inglesa ‘halloween’ se refere à data em que os celtas comemoravam o fim do ciclo de 
13 lunações que compõe seu ano", explica a diretora da "Universidade Livre Holística Casa de 
Bruxa", Taís Gori. "E a tradição - mesmo fora da bruxaria - faz com que na véspera de uma novo 
anos sejam realizados rituais para garantir boas energias para o ano seguinte", explica Taís. Daí, 
para ser chamado de Dia das Bruxas foi um passo. Que acenda a primeira fogueira o brasileiro 
que nunca pulou sete ondas ou comeu lentilhas no Reveillon. 
 
"O que poucos se dão conta é que, em termos de herança cultural, os brasileiros tem tanto direito 
à comemorar o Halloween quanto dos norte-americanos", destaca Taís. A cultura e o sangue celta 
fazem parte da história de irlandeses, franceses, espanhóis, portugueses e até de italianos e, 
conseqüentemente dos brasileiros. Para a empresária, comemorar o Dia das Bruxas pode ser é 
considerado um resgate de raízes culturais tão legítimo para os brasileiros quanto é para os norte-
americanos. "Vejo o crescimento da data como muito positiva para a imagem da bruxa. Essa é 
uma data de alegria e magia", diz a empresária que dá cursos sobre os poderes das plantas. 
 
Nos Estados Unidos, o país que comemora a data com maior intensidade no mundo, o Halloween 
é uma mina de ouro. Segundo o Relatório Anual da Indústria de Presentes, em 2000, as vendas 
de presentes e acessórios de decoração para o Halloween superou os US$ 55 bilhões. Cidades 
como Salem, New Orleans a até San Francisco aproveitam sua fama de serem o lar de tradicionais 
famílias de bruxas para atrair turistas. E ficam praticamente lotadas numa época de baixa 
estação. 
 
A magia do mundo das bruxas é turbinada por uma série de produtos da cultura pop como 
seriados de televisão, filmes, livros e gibis. Entre os que mais se beneficiam dos poderes das 
bruxas estão os estúdios de cinema e televisão. Nos anos 1960, a série "A Feiticeira" encantou o 
mundo e gera direitos autorais até hoje. Há cinco anos, o produtor Aaron Spelling estreou a série 
Charmed, que conta história de uma família de bruxas em São Francisco. "A série não só é uma 
das vedetes do canal como gerou uma legião de fãs ardorosos, capazes de fazer convenções e 
que competem entre si pela realização dos melhores sites na Internet", diz a gerente de 
marketing do Canal Sony, Carolina Vianna. "Só o fato da série ter chagado à sua sexta temporada 
nos EUA é um sinal do seu sucesso comercial." 
 
Entretanto, criar produtos com bruxinhas como tema não é privilégio exclusivo dos norte-
americanos. Na Itália surgiu a revista The Witches, uma das franquias de maior potencial do 
momento, segundo os executivos da Walt Disney Company no Brasil. O Brasil foi o primeiro país 
da América Latina a lançar a revista sobre as bruxinhas, que se dirige às meninas na faixa entre 
10 e 14 anos, "velhas" demais para ler a revista Recreio e jovens demais para a Capricho. As 
bruxinhas adotadas pela Disney já começaram a gerar subprodutos. Nas férias de julho deste ano, 
por exemplo, foram lançados livros com suas aventuras que rapidamente foram parar nas listas 
dos mais vendidos da revista semanal Época. 
 
Em vários segmentos a data já provoca movimentação especial: além da compra e aluguel de 
fantasias, restaurantes e casas noturnas fazem festas especiais que podem determinar o prestígio 
da casa. "A procura por garçons e barmen aumenta mais de 30% nesta época" diz o sócio da 
Bartender’s, Ramsés Rodrigues. Há alguns anos, até a famosa champagne Veuve Clicquot, fez 
festas de Halloween para se aproximar do público jovem. 
 
O processo começou de popularização da data importada começou há cerca de 20 anos com os 
jovens que conheciam a data por terem feito intercâmbio nos Estados Unidos. A disseminação do 
conceito foi inexorável.  



 
Escolas, cursos de inglês, universidades, casas noturnas, salões de cabeleleiro e até hotéis de alto 
padrão aderiram à data e estão preparando festas em "homenagem" às bruxas.  
 
A primeira grande festa foi idealizada por ex-intercambistas da Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco, faculdade cuja arquitetura combina com o clima das festas de Halloween. O 
resultado financeiro foi tão bom que logo a idéia se espalhou. Em poucos anos, boa parte das 
comissões de formatura das grandes universidades passou a contar com a renda extra das 
bruxas. 
 
Segundo, Nilson de Andrade, comerciante da 25 de março, o movimento de Halloween foi 
surpreendente num ano fraco em vendas como tem sido 2003. "Chegou a faltar fantasia." Na rua 
25 de março, o fenômeno Dia das Bruxas ficou mais sensível depois de 1998. Hoje, até em bairros 
residenciais, como o Brooklin e Moema, se pode encontrar lojas que fazem vitrines especialmente 
para data, destacando as cores, laranja, roxo e preto que caracterizam o Halloween. 
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