1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Ana Carolina Chizzolini Alves

WICCA E CORPOREIDADE:
“A Bruxaria Moderna e o Imaginário do corpo”

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

SÃO PAULO
2011

2

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

WICCA E CORPOREIDADE:
“A Bruxaria Moderna e o Imaginário do corpo”
Por

Ana Carolina Chizzolini Alves

Tese apresentada à Banca Examinadora da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, como exigência parcial para obtenção
do título de Doutora em Ciências da Religião
na área de Religião e Sociedade, sob a
orientação do Prof. Dr. Silas Guerriero.

SÃO PAULO
2011

3

ALVES, Ana Carolina Chizzolini. WICCA E CORPOREIDADE: “A Bruxaria Moderna e o
Imaginário do Corpo”. Tese de Doutorado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC/SP, Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião, 2011.
273 p.

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as relações tecidas entre Corporeidade e Wicca – a
bruxaria moderna. Entendemos que tais relações são possíveis devido à construção de um novo
imaginário do corpo, advindo da história da sociedade ocidental, na chegada da modernidade e
desenvolvido em nossos dias. Este novo imaginário se constrói e se legitima no espaço dos
Novos Movimentos Religiosos que chamamos de Nova Era.
Este espaço, a Nova Era, é o lugar promissor de desenvolvimento das novas religiões que, com
uma roupagem antiga, se fortaleceram e se estabeleceram no Ocidente combinando símbolos
orientais, mesclando crenças com muita liberdade e promovendo a criatividade de seus adeptos.
Este é o caso da Wicca, que se apresenta como uma antiga arte de bruxaria e hoje é praticada
adaptando-se confortavelmente aos elementos urbanos do cotidiano.
Falar de Wicca é falar de uma religião de corporeidade porque, assim como uma religião de Nova
Era, o corpo está no centro das práticas e é instrumento para a realização da transformação social
que a Wicca pretende alcançar. Transformação ecológica, psicológica e corporal, fazendo do
corpo de seus adeptos e adeptas uma extensão mágica da natureza.

Palavras Chave: Wicca, Corporeidade e Nova Era
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ABSTRACT

The aim of the present research is to examine the relations established between corporeality and
Wicca – the modern witchcraft. Such relations can be explored due to a new imaginary of the
body, originated from the western society history, with the advent of Modernity, and still
developed nowadays. This new imaginary goes a long way toward new religious movements
known as The New Age.
The so-called New Age represents a sort of fertile ground upon which new religions, from a
tradition-based perspective, have steadily strengthened and established in the western part of the
world, combining oriental symbols, mixing beliefs freely and promoting creativity among their
followers. This is the case of Wicca, which is presented as old witchcraft merging into everyday
urban elements.
Wicca is closely related to a religion of corporeality because, in the same way as a New Age
moviment, the body is viewed as the core of practice, and a means of social transformation Wicca
aims at. Ecological, psychological and corporeal transformation, making its followers´ bodies a
magical extension of nature.

Key words: Wicca, corporeality, The New Age
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Trifle (bolo) para dinheiro1

(A quantia de ingredientes é determinada pelo tamanho da tigela a ser usada. Esta receita é projetada para
uma tigela de tamanho médio e o seu rendimento é de cinco a seis porções. Se usar uma tigela menor, ou
maior simplesmente ajuste as quantidades conforme necessário.)
1
1

Xícara de bananas cortadas em fatias, amoras pretas-frescas, abacaxi cortado em fatias
(polvilhado com sal) ou pêras cortadas bem finas;
Colher de chá de suco de limão (opcional; ver adiante);

4

Xícaras de pão-de-ló (cortados em quadrados de aproximadamente 1,27 cm);

1/8 Xícara de xerez (vinho espanhol);
1
2

Xícara de manjar preparado (vide receita a seguir) ou pudim de banana;
Xícara de creme de chantilly (feito recentemente).

Prepare as frutas com visualização. Veja-as enchendo-se com a energia do dinheiro (se usar bananas,
polvilhe o suco de limão sobre elas para prevenir que fiquem escuras).
Coloque a metade do pão-de-ló em cubos no fundo de uma tigela de um quarto e meio ou em um prato de
Suflê. Polvilhe a metade do xerez sobre o bolo. Coloque todas as frutas sobre ele. Coloque os cubos de
pão-de-ló restantes na parte de cima das frutas e polvilhe o restante do xerez sobre elas.
Espalhe o pudim ou o manjar sobre o bolo. Finalmente, cubra com o creme de chantilly. Decore com
frutas frescas adicionais, se desejar. (Coloque as amoras-pretas ou as fatias de banana em um formato de
pentagrama em cima do creme de chantilly).
Cubra. Deixe refrigerar de um dia para outro ou por pelo menos 6 horas.

1

CUNNINGHAM, Scott. Enciclopédia de Wicca na cozinha. São Paulo: Editora Gaia, 2002. p. 235.
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INTRODUÇÃO

Esta é uma pesquisa que tem um objetivo complexo: analisar as relações tecidas entre Wicca e
corporeidade. Apontamos as dificuldades da concretude deste objetivo por vários aspectos. O
primeiro deles diz respeito a questão da relação pessoal entre a pesquisadora e o objeto
pesquisado. A intenção não é de reproduzir segmentos religiosos e muito menos de construir
paradigmas valorativos quanto a religião Wicca. Por não ser adepta, a pesquisadora enfrentou as
dificuldades de encontrar um grupo que pudesse fornecer o material para a pesquisa em questão.
Outra importante barreira transposta foi a aceitação. Como ser aceita em um grupo que pretende
manter o anonimato social? A Wicca não é uma religião com grandes pretensões de marketing. O
anonimato é o foco dos bruxas e bruxas que se declaram Wicca e, nas entrevistas colhidas
pudemos perceber que todos os participantes mencionam este elemento em suas declarações. Os
adeptos e adeptas não falam de sua religião, a menos que sejam perguntados, mas evitam para se
protegerem, com medo de repressões póstumas.
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Com tais adversidades transpostas e com um grupo em vista realizamos esta pesquisa e
apresentamos seu conteúdo com o objetivo de entender as relações traçadas entre Wicca e a
corporeidade Nova Era. Assim trabalhamos no seguinte formato:
O primeiro capítulo é um „pano de fundo‟ histórico, com objetivo de compreender previamente as
relações tecidas entre Nova Era e bruxaria. Temos inicialmente, um estudo sobre a Nova Era e
seu desenvolvimento na história do Ocidente. Entendemos que a importância desse exercício se
deve pela necessidade e urgência desta discussão porque ainda, nos estudos das Ciências da
Religião, a definição e o conteúdo da Nova Era é um assunto controverso. Não nos
responsabilizamos por um estudo completo, visto que é apenas um „pano de fundo‟, que
pretendemos construir para estabelecer ferramentas de interpretação ao dispensar nossos olhares
para a Nova Era.
Depois do histórico sobre a Nova Era, construiremos também uma análise histórica da bruxaria, a
partir do imaginário de seus adeptos, para entender o conteúdo disposto e o exercício das
praticantes da Wicca em formular a tradição e construir uma linha histórica constituída de sentido
para elas. Ainda dentro desta proposta, a terceira etapa deste capítulo é uma continuação desta
história da bruxaria “aos olhos wiccanos”, dispensando nossa atenção a um item especial que é a
História das Inquisições. É fato, adiantamos, que este tema é sempre o ponto de partida nos
discursos wiccanos, quando a necessidade é de narrar a história da bruxaria no Ocidente.
O segundo capítulo é sobre o imaginário do corpo no Ocidente. A análise traça a história do
corpo sobre três aspectos que contribuíram diretamente para a formação deste imaginário. O
primeiro aspecto está relacionado a religião. Trataremos o fundamento religioso do pessimismo
sexual, da negação e mortificação do corpo em nome da incorporação da religião, que atribui ao
corpo um peso de aceitação apenas em caso de redenção e busca pela salvação. O segundo
aspecto importante para compreender este imaginário é a contribuição das ciências médicas que
promoveram o corpo a um status de objeto a serviço da ciência, retirando o peso e as „algemas‟
religiosas e, com o Iluminismo, a construção da individualidade. O terceiro aspecto relevante
neste capítulo é a contribuição da Nova Era para a composição do imaginário do corpo. O
crescimento do sentimento ecológico trazido pelas novas religiões provocam uma „avalanche‟ de
símbolos, crenças orientais e esotéricas, a experiência da fenomenologia da percepção e o

14

crescimento do discurso de cura embasado pela corrente das medicinas alternativas colaboraram
na formação de um novo imaginário do corpo.
O terceiro capítulo é sobre a Wicca. Trabalharemos o que é Wicca e como essa crença se
desenvolveu na modernidade. Através dos textos fornecidos pelos adeptos e adeptas, que
participaram dessa pesquisa, intitulados como “textos sagrados”, investigaremos na Wicca suas
regras, preceitos, as divindades, o espaço sagrado, as celebrações, os recursos de preservação da
tradição e os elementos que a sustentam no cotidiano, já previamente apontados para as
construções de corporeidade na formação dita oficial da religião Wicca.
O quarto capítulo refere-se ao campo. Pretendemos com ele proporcionar a visibilidade desta
crença e a materialização da noção de corporeidade existente em seus símbolos e ritos. Para
realizar esta pesquisa de campo, durante um ano frequentamos um pequeno grupo de wiccanos
composto por treze pessoas, que realizavam as celebrações. Pudemos gravar, fotografar e
contamos com extensas explicações sobre os conteúdos para esclarecimento de nossas dúvidas,
que era uma preocupação dos sacerdotes.
Sem dúvida, esta é uma pesquisa que procurou articular dois elementos que aparentemente não
estão próximos, mas que objetivamente estão intimamente ligados: a corporeidade e a Wicca.
Nesse quarto capítulo, pretendemos responder algumas perguntas que fizemos no decorrer deste
trabalho, ao nos depararmos com a dimensão da corporeidade investigada e percebida na Wicca.
Nesse sentido, pretendemos investigar:
Em que a Wicca colabora objetivamente na construção de um novo imaginário de corpo para seus
adeptos e adeptas? Será que a Wicca somente reproduz os elementos Nova Era de sacralização
dos corpos? Como esta corporeidade wiccana reverbera para os adeptos e adeptas da Wicca? O
que muda no dia a dia de cada wiccano, e como ele vivencia seu corpo? Como a crença da Wicca
é refletida no cotidiano?
Tais perguntas nos motivaram na reflexão sobre a cotidianidade das crenças wiccanas, fazendonos atentar para o uso dos corpos dos adeptos e adeptas em ação. Essa é uma dimensão relacional
entre os participantes da Wicca, suas crenças e seus corpos constroem uma corporeidade que
pretendemos investigar.
É preciso trazer, neste momento, algumas explicações que consideramos importantes. Temos
ciência de que não contemplaremos todo o movimento religioso da Wicca, e assim poderemos
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construir textos que sejam considerados paradigmáticos sobre o assunto. Vale ressaltar que
apenas trataremos da Wicca, com base nas informações fornecidas pelos participantes, e portanto,
temos um fator limitador que é o conteúdo e a fonte, que por outro lado constroem a história oral
a partir de sua própria religião. Isso quer dizer que tentamos realizar nesta pesquisa, através do
material colhido, um tipo de interpretação, mas que corre o risco de não ter um „final tão feliz‟
porque todo o texto impõe restrições a seus intérpretes2.
Outra explicação prévia e necessária neste momento é tratar de dois termos que aparecerão no
decorrer desta pesquisa e poderão causar certo incomodo: imaginário e self. Comecemos pelo
significado da expressão “imaginário”. Poderíamos, de forma simples, usar o termo no decorrer
da pesquisa e não nos preocuparmos com seu conteúdo que, aparentemente, é evidente.
Entendemos que é importante demarcar neste espaço o que supomos ser o mais coerente para o
uso do termo. Entendemos por imaginário:
Aquilo que é veículo do real (...) construído baseado em
experiência. (...) O imaginário é o mobilizador e evocador de
imagens, utilizando o simbólico. É a faculdade de por ou dar, sob
forma de apresentação, fazer aparecer uma imagem e uma relação
que não são dadas diretamente na percepção. Imagens formadas a
partir de um apoio de percepção, criando novas relações
inexistentes no real3.

Quando falamos sobre a investigação do imaginário do corpo, é a partir desta dimensão que
estamos tratando. Falar de imaginário é falar de um elemento constituído por vivencias e
símbolos que são entendidos e traduzidos para o real. No caso do corpo, as experiências da
história na religião e na medicina, analisados no segundo capítulo, contribuíram para a construção
de um conteúdo sobre o corpo que se desenvolveu e que influenciou diretamente na formação
cultural da sociedade ocidental.
Outro elemento de destaque que surge nesta pesquisa é o uso da expressão self. Tal palavra é
reflexo do conteúdo Nova Era: “O corpo na Nova Era seria empoderado porque guarda dentro

2

ECO, Umberto. Os limites da Interpretação. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004. p. XXII.
LAPANTINE, François e TRINDADE, Liana. O que é imaginário. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003. pp. 24 e
25. [Coleção Primeiros Passos].
3

16

dele um sagrado adormecido chamado self 4, e para despertar este sagrado adormecido, seria
preciso superar o que conduz às necessidades ambiciosas de dominação do ser humano: o ego”5.

A palavra self não é uma palavra totalmente desconhecida. Ela pode ser encontrada em conteúdos
de psicologia e associada a processos subjetivos da consciência humana. Mas neste caso, o
conteúdo Nova Era, ressignifica esta expressão afirmando, através das práticas que self é:
A „busca de si mesmo‟ através do culto do eu6 versus o ego7. O
ego seria uma ilusão de que o ser humano poderia exercer todo
seu poder conquistador e ambicioso sobre todos os seres vivos e
sobre o planeta. O ego deve ser transcendido para que o indivíduo
possa se identificar com o self8.

O self é um elemento que, no conteúdo Nova Era, empodera os corpos de modo que todos
aqueles e aquelas que têm suas consciências despertas por ele, devem participar da grande
mudança que está para acontecer na natureza e na sociedade. Essa perspectiva é a mais comum
em grupos de Nova Era, e no caso a Wicca se enquadraria no perfil das novas religiões, com
antiga roupagem, que eclodiram no Ocidente.
Precisamos também, nesta última parte desta introdução, de forma breve mencionar a técnica
usada para justapor o conteúdo proposto dos capítulos. Não pretendemos, nessa pesquisa, realizar
a explanação do conteúdo analisado e descrito de forma que proporcione ao leitor ou leitora uma
sensação de adesão a Wicca.

4

Aqui utilizamos um jogo de palavras muito comum no meio Nova Era: self e ego são palavras que tentam exprimir
as condições humanas de amor e ambição.
5
ALVES, Ana Carolina Chizzolini. Ecofeminismo e Modernidade: uma análise da Espiritualidade Ecológica do
Grupo Conspirando em Santiago do Chile. Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: UMESP, 2006. p. 11.
6
D‟ANDREA, Anthony Albert Fischer. O Self Perfeito e a Nova Era – Individualismo e Reflexividade em
Religiosidades Pós Tradicionais. São Paulo: Loyola, 2000. p. 25.
7
O ego é o indivíduo sob os limites da cultura ou tradição, marcando diferenças e identidades, que deve ser
extrapolado. Conferir: AMARAL, Leila L. O Carnaval da Alma: Comunidade, Essência e Sincretismo na Nova Era.
Petrópolis: Vozes, 2000. p. 131.
8
O Self seria uma dimensão do indivíduo que corresponderia à esfera do excesso de religar-se às forças universais de
vida, não da tradição. É a onipresença do sagrado, sem limite que estabelece a semelhança primeira entre todos os
indivíduos. AMARAL, Leila. Carnaval da Alma – Comunidade, Essência e Sincretismo na Nova Era. Petrópolis:
Vozes, 2000. p. 24. IN: ALVES, Ana Carolina Chizzolini. Ecofeminismo e Modernidade: Uma análise da
Espiritualidade Ecológica do Grupo Conspirando em Santiago do Chile. Dissertação de Mestrado. São Bernardo do
Campo: UMESP, 2006. p. 32.
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Usaremos o recurso da descrição e análise a partir dos registros de linguagem9, em que as
imagens, os lugares e os símbolos colaboram para a formação e a fixação da memória do próprio
grupo em questão. A tradição da Wicca se sustenta nestes moldes, com elementos orais, lendas,
textos simples, relatos de viagens xamânicas, que contribuem na formação dessa tradição.
Nossa intenção na pesquisa e o método selecionado para sua realização é de reunir todo este
material que até aqui tem alimentado, legitimado e sustentado a Wicca, tratando-o com
parcialidade, com objetivo de conhecer a lógica deste movimento e entender as suas relações com
a modernidade através da construção de um tipo de corporeidade Nova Era. Uma corporeidade
romanceada, sexualizada e ecológica.

9

YATES, Frances Amélia. A Arte da Memória. Campinas: Unicamp Ed., 2007. p. 05.
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CAPÍTULO I
QUESTÕES PRELIMINARES: NOVA ERA E BRUXARIA

1.1. A Nova Era entre nós

“O Espírito da nossa época se encontra cheio de
paradoxos. É, ao mesmo tempo, pragmático e
transcendental. Dá valor, simultaneamente, ao
esclarecimento e ao mistério... ao poder e a
humildade... à interdependência e à individualidade.
Ao mesmo tempo, é político e apolítico. Os
impulsionadores incluem os que são irrepreensíveis
aliados do sistema e radicais que já desfilaram com
cartazes de protesto”.10

A autora da citação que inicia nosso capítulo é Marilyn Ferguson, que na década de 80 publicou
livros na área de pesquisa sobre o cérebro. Repórter, interessada por temas diferentes e altamente
ligados à questões de ocultismo, se viu atraída “pelos mistérios e revelações da pesquisa do

10

FERGUSON, Marilyn. A Conspiração Aquariana. Transformações pessoais e sociais nos anos 80. Rio de Janeiro:
Editora Record, 1980. p. 18
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cérebro e nunca mais foi a mesma pessoa

11

”. É por essa referência que esta autora é citada,

como um dos paradigmas científicos na discussão e composição nas chamadas “novas ciências do
cérebro”, em um movimento que pregava transformações gritantes referentes à chegada da “Era
de Aquário”.
Marilyn Ferguson tem obras como “The Brain Revolution” e “Brain/Mind Bulletin” e por último
publicou a “Conspiração Aquariana”, referindo-se ao crescimento de uma nova espiritualidade
que desvendaria os mistérios do cérebro e mudaria a mente da sociedade moderna. Esse
movimento seria impulsionado por um campo de força que reunido provocaria uma reunião
daqueles que, instigados pelas aspirações surgidas de novas ideias, começam a manifestar uma
nova força, uma nova consciência, um novo poder12. É a espiritualidade Nova Era adentrando a
década de 80, associada ao crescimento das ciências neurológicas.
Na citação que utilizamos de Ferguson, quando retrata o caráter paradoxal do espírito da nossa
época, perguntamo-nos: De que espírito e de que época a autora está se referindo? A resposta está
na percepção do crescimento desta nova espiritualidade! Ferguson refere-se a um espírito que tem
relação direta com as mudanças sofridas pela sociedade e que aparentemente podem ser
percebidas em muitas áreas. A princípio essas mudanças tinham a premeditação de que, através
da vivência de uma nova espiritualidade, reformariam a consciência da humanidade. Esta reforma
ambiciosa atingiu a ciência, a moda, a literatura, o cinema e muitas outras áreas que se
relacionam com a arte, a estética e o lúdico: são o os primeiros passos da Nova Era entre nós!
Antes de falar de Wicca, que acredito ser a expectativa maior deste trabalho, é preciso tratar,
mesmo que de forma breve, sobre o berço em que as religiões esotéricas e místicas se
estabeleceram. Os elementos das religiões místicas e esotéricas podem ser percebidos no
cotidiano. Muitas pessoas que conhecemos, hoje, possuem em suas casas sinos do vento, filtros
dos sonhos, imagens de gatos, pirâmides, queimadores de incenso e muitos outros objetos
relacionados à cultura Oriental. Não só isso, mas também é possível perceber que muitas pessoas
estão praticando artes marciais como tai-chi, reflexologia, acupuntura e outras práticas que tratam
de forma diferenciada as mais variadas doenças. Tudo isto é um sinal do estabelecimento da
11

FERGUSON, Marilyn. A Conspiração Aquariana. Transformações pessoais e sociais nos anos 80. Rio de Janeiro:
Editora Record, 1980. p. 11. Este comentário faz parte do prefácio escrito por Max Lerner sobre a autora e se
encontra na obra citada.
12
FERGUSON, Marilyn. A Conspiração Aquariana. Transformações pessoais e sociais nos anos 80. Rio de Janeiro:
Editora Record, 1980. p. 39.
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espiritualidade e a construção de uma cultura Nova Era, que vem do Oriente diretamente para o
Ocidente13.
Mas como definir a Nova Era? Podemos defini-la como é uma espiritualidade caleidoscópica14 .
Ela sobrevive no trânsito religioso e nas muitas oportunidades de composição religiosa que o
individuo pode dispor. Assim como um caleidoscópio, que cada sujeito olha e vê formas
diferentes, assim são as nossas percepções sobre este fenômeno. Não há uma Igreja, uma tradição
que se pretende representar e espelhar uma religião Nova Era. Na verdade as misturas dos
elementos religiosos como cristais, cruzes, budas, e etc. e a associação a elementos não religiosos
como mandalas junguianas, noções de física quântica, nas discussões sobre matéria e energia
(puramente questões que extrapolam a metafísica) e muitos outros, além do período em que esta
cultura foi desenvolvida15, compõem o nosso universo de pesquisa. Os objetos e as crenças
andam, se transformam, vão com os indivíduos e se deslocam. E este deslocamento das crenças
do Oriente se relaciona perfeitamente com as crenças no Ocidente. Os objetos de religiões
japonesas, indianas, chinesas e indígenas passam a ocupar a estante da casa de muitas pessoas na
nossa sociedade, em perfeita harmonia. Entendemos que isso acontece porque para somar estes
elementos aos sistemas de crenças ocidentais não é preciso estipular uma relação de adesão
completa a tais religiões, mas é possível apenas crer no poder dos objetos.
A Nova Era permite relacionar as crenças de forma sincrética. Sincretismo sempre foi atribuído a
noções negativas e pejorativas para julgar os sistemas religiosos que se distanciavam de um
13

Brevemente queremos mencionar a tese da orientalização do Ocidente, quando há um deslocamento da
cosmovisão oriental em que a ética e os símbolos de culturas orientais passam a fazer parte do sistema de símbolos
do Ocidente. Para conferir esta discussão na íntegra podemos consultar: CAMPBELL, Colin. A Orientalização do
Ocidente: reflexões sobre uma nova teodicéia para um novo milênio. IN: Religião e Sociedade 18/1. Rio de Janeiro:
ISER, 1997. p. 05.
14
AMARAL, Leila L. O Carnaval da Alma: Comunidade, Essência e Sincretismo na Nova Era. Petrópolis: Vozes,
2000. p.15.
15
Aqui cabe um comentário sobre o período e o local dessa realidade. Existe primordialmente um consenso entre
alguns cientistas da Religião de que a Nova Era é composta por misturas de movimentos. A Teosofia do Século XIX,
a Christian Science, o Movimento do Potencial Humano e o movimento contra-cultural dos Estados Unidos formam
esta composição, associada ao movimento ecológico da década de 60. Para conferir este consenso visitamos as
seguintes obras: MAGNANI, José Guilherme Cantor. O Circuito Neo-Esotérico na Cidade de São Paulo. IN: A Nova
Era no Mercosul. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 27; AMARAL, Leila L. O Carnaval da Alma: Comunidade, Essência
e Sincretismo na Nova Era. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 21; CAROZZI, María Julia. Nova Era: a Autonomia como
Religião. IN: A Nova Era no Mercosul. Vozes, Petrópolis, 1999. p.149; D‟ANDREA, Anthony Albert Fischer. O Self
Perfeito e a Nova Era – Individualismo e Reflexividade em Religiosidades Pós Tradicionais. São Paulo: Loyola,
2000. p. 43 e TERRIN, Aldo Natale. Nova Era. A Religiosidade no Pós Moderno. São Paulo: Loyola, 1996. p. 16.
Podemos encontrar essa referência e o aprofundamento desta questão na obra: ALVES, Ana Carolina Chizzolini.
Ecofeminismo e Modernidade: Uma análise da Espiritualidade Ecológica do Grupo Conspirando em Santiago do
Chile. Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: UMESP, 2006. p. 26.
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formato cristão puro. A história da Igreja Cristã condicionou este termo para esse tipo de análise,
em que o valor da religião é medido de acordo com seu nível de pureza. Não é possível mais usar
esta predisposição conceitual.
O sincretismo é a somatória de elementos religiosos, que mesmo neste contexto, continua com
seus valores sagrados atribuídos. O sincretismo constrói uma espiritualidade caleidoscópica.
Voltemos a nossa metáfora inicial. Quem já olhou em um caleidoscópio? É um mosaico de cores
e formas que são ligados por uma imagem, construindo nela seu sentido próprio. Assim é a
espiritualidade Nova Era: os valores convivem de forma harmônica porque quem constrói a rede
de significados sacralizados é o próprio indivíduo16.
Na vivência Nova Era, todos os objetos separados para as práticas, mesmo vindos de diferentes e
variadas regiões do mundo, são repletos de poder, são considerados sagrados: filtros do sonho,
incensos, cristais, imagens de gnomos e muitos outros objetos tem esse poder dado pelo próprio
indivíduo. Nós denominamos essa capacidade de atribuição de poder aos objetos como
empoderamento17.
O próprio indivíduo atribui e constrói seu jeito de praticar a sua crença e este clima de misturas
entre símbolos orientais e ocidentais é comumente chamado de “esoterismo”. Livros de autoajuda, medicinas alternativas e práticas de meditação estão ligadas a este capital simbólico18
denominado esotérico, que por muitas vezes foi desconectado da noção tradicional de religião.
Aliás, este conceito tradicional em que a religião está sistematicamente ligada ao paradigma do
cristianismo, por causa das experiências secularizantes, está submetido à criatividade porque
16

Neste aspecto a reflexão é bem extensa por isso cabe uma nota para compreendemos que as religiões se
readaptaram, e os indivíduos têm autonomia de buscar respostas para as mudanças do cotidiano. É preciso considerar
que esta readaptação da religião motivou a autonomia dos sujeitos em escolher e combinar seus símbolos religiosos,
através das bricolagens. As bricolagens são camadas em que o sujeito constrói suas experiências religiosas e indicam
de que forma anexou suas experiências ao viver estas pluralidades experienciais em pleno acordo. Conferir:
MAGNANI, José Guilherme Cantor. O Circuito Neo-Esotérico na Cidade de São Paulo. IN: CAROZZI, Maria Julia
(org.) A Nova Era no MERCOSUL. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 28. IN: ALVES, Ana Carolina Chizzolini.
Ecofeminismo e Modernidade: Uma análise da Espiritualidade Ecológica do Grupo Conspirando em Santiago do
Chile. Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: UMESP, 2006. p. 20.
17
O empoderamento é esta atribuição de “energia” e sacralidade dos objetos e do corpo. Este exercício é de
responsabilidade dos próprios praticantes e respeitam lógicas traçadas por eles/elas mesmos/as. Conferir: ALVES,
Ana Carolina Chizzolini. Ecofeminismo e Modernidade: Uma análise da Espiritualidade Ecológica do Grupo
Conspirando em Santiago do Chile. Dissertação de Mestrado. São Bernardo do Campo: UMESP, 2006. p. 31.
18
Referimo-nos, ao mencionar o „campo simbólico‟, à gênese e estrutura do campo religioso. Esta expressão reflete
todo conteúdo construído e produzido que serve de legitimação e sustentação para o campo em questão. No caso
específico do campo religioso, este capital tende a ser capital religioso. Conferir: BOURDIEU, Pierre. A Economia
das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 57.
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acolhe a nova realidade desse capital simbólico esotérico e se vê diante de novas funções nas
esferas da vida19. O mundo esotérico se forma para dar sentido e oferecer respostas às
necessidades dos indivíduos e acabar com a dor, provocando novas experiências de reencontro.
Na experiência esotérica “Tudo pode ser diferente”20 e a religião também adquire significados
diferentes.
De fato aqui é importante frisar que a noção de religião esotérica, apesar de controversa, é
sistematizada por um conceito flutuante21. Isso quer dizer que religião, neste caso, amplia seu
significado, para se readaptar as novas mudanças trazidas por esta espiritualidade do Oriente.
Religião pode ser entendida, na busca por sua ampliação conceitual por:
Um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas,
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens
através da formação de conceitos de uma ordem de existência
geral e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que
as disposições e motivações parecem, singularmente realistas22.

Esta justificativa explica a noção de religião que estamos utilizando, apesar de controversa pode
ser frisada por seus aspectos simbólicos e compreendida porque seus símbolos têm significados
para quem as elege. Em nosso caso, a expectativa de compreensão para a expressão “religião
esotérica” caminha no sentido de entender que religião não tem moldes definidos, mas elementos
simbólicos agrupados por apresentarem características orientais e receber atribuições de
empoderamento.
É importante tratar neste momento o percurso que a Nova Era faz para nos alcançar aqui no
Brasil e quais são suas roupagens, a fim de percebermos os sujeitos destas composições
religiosas.

19

SIQUEIRA, Deis & LIMA, Ricardo Barbosa de (orgs). Sociologia das Adesões. Novas religiosidades e a busca
místico-esotérica na capital do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Vieira e Garamond, 2003. p. 05.
20
FERGUSON, Marilyn. A Conspiração Aquariana. Transformações pessoais e sociais nos anos 80. Rio de Janeiro:
Editora Record, 1980. p. 24.
21
BRAUN, Willi. Guide to the Study of Religion. London and New York: Cassel & Continuum, 2007. p. 05.
22
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LCT, 2008. pp.104 - 105.
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1.2. Outros elementos para compreender a Nova Era

As religiões esotéricas se traduzem pelo termo “Nova Era”. Esse o é conceito que se tornou
academicamente mais adequado para classificar todas essas expressões religiosas que se
identificam diretamente com as práticas esotéricas e que somam elementos de religiões
consideradas orientais. Apesar do termo Nova Era possuir muitas interpretações, em nossa
pesquisa esse termo se traduz por:
Algo novo e antigo que está na sociedade: é uma moda e uma
cultura, um lampejo espiritual e uma colagem de sentimentos; é,
ou desejaria ser, sobretudo um mundo religioso que supera a
estagnação (...), trazendo alívio e oxigênio para a visão espiritual
enfraquecida23.

A Nova Era tem um pouco de tudo! E essas misturas nos dão um panorama de um conjunto de
ideias cosmológicas e de práticas espirituais que não pertencem a ninguém 24, mas que são
partilhadas por muitos grupos que realizam grandes misturas de símbolos. Mas, quando e como é
possível perceber tamanhas misturas pulverizadas e práticas religiosas tão mistas? Podemos
responder de forma muito simples: é, inicialmente, através da cultura que percebemos estas
misturas de símbolos religiosos e práticas orientais em nosso meio.
Essas misturas das figuras orientais antigas, retraduzidas para nosso contexto Ocidental e
moderno explodem nos anos 80 na sociedade americana, mas com uma roupagem renovada. É
possível datar algumas práticas Nova Era paralelamente ao nascimento do ocultismo, no século
XIX com a figura, por sinal muito reconhecida nesse universo, da Madame H. P. Blavatsky que
escreveu “psiquicamente”25 os volumes de “A doutrina Secreta”, impulsionando o surgimento de
um tipo de literatura mística que provocou uma revolução no mundo literário.

23

TERRIN, Aldo Natale. Nova Era. A Religiosidade no Pós Moderno. São Paulo: Loyola, 1996. p. 14. Aqui cabe
um comentário tecido sobre as misturas entre o novo e o antigo: O novo e o antigo estão sempre em movimento nesta
espiritualidade em que os elementos do oriente são presentes. Símbolos como xamanismo, gongos, figuras míticas de
pajés, meditações, e a sacralização da natureza fazem parte desta espiritualidade mais performática. Conferir:
ALVES, Ana Carolina Chizzolini. Ecofeminismo e Modernidade: Uma Análise da Espiritualidade Ecológica do
Grupo Conspirando em Santiago do Chile. Dissertação de mestrado. São Bernardo do Campo: UMESP, 2006. p. 30.
24
PETERS, Ted. O Eu Cósmico. São Paulo: São Paulo: Editora Siciliano, 1941. p. 18.
25
Sobre a escrita psíquica, processo muito parecido com o método espírita de “psicografia”, em que normalmente a
pessoa que escreve recebe inspirações de espíritos antigos que tem interesse de revelar ou reavivar antigas tradições.
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Outro elemento importante nas bases da Nova Era é a década de 40 com o movimento de Estética
e Espontaneidade26, também oriundo dos Estados Unidos. Era um movimento de vanguarda
artístico, liderado por imigrantes europeus que carregava uma bandeira de crítica ao dualismo, ao
racionalismo, ao individualismo. Através da dança, da literatura, da pintura e de outras artes,
pregavam o incentivo da liberdade de expressão, fora dos paradigmas da arte dos anos 40,
propondo uma visão do ser humano com integralidade de mente-corpo- espírito, o que provocava
uma nova sensibilidade artística.
Já nos anos 50, essa sensibilidade voltou seus olhos para a Guerra Fria27 e as críticas à ciência e
ao racionalismo aumentaram através do crescimento de movimentos pacifistas que incorporavam
a cultura chamada beat. Este movimento se caracterizou por uma crítica direta às questões de
guerra, propondo a arte como liberdade de expressão. Podemos perceber o tipo de poesia que
este movimento produziu no exemplo do trabalho intitulado “Cocaína” de William S. Burroughs,
extraído do texto Naked Lunch, obra de renome da literatura Beat:
A droga é a fórmula do monopólio e da possessão. O viciado se
sustém enquanto suas pernas drogadas o carregam até o raio
luminoso da droga ― para reincidir. A droga é quantitativa e
precisamente mensurável. Quanto mais droga você usa, menos
você tem, e quanto mais você tem, mais você usa. Todas as drogas
alucinógenas são consideradas sagradas pelos que as usam ― há
cultos do peiote e a cultos da bannisterina, cultos do haxixe e do
cogumelo ― "os cogumelos sagrados do México possibilitam a
visão de Deus"― mas ninguém sugeriu que a junk (termo
genérico para o ópio e/ou derivados, incluindo todos os
sintéticos, do demerol ao palfium) fosse sagrada. Não existe
nenhum culto ao ópio. O ópio é profano e quantificável como
dinheiro. Ouvi dizer que já ouve um tipo de droga benéfica na
Índia, que não viciava. Chamava-se soma e costumava ser
descrita como uma bela onda azul. Se o soma existiu algum dia, o
traficante tava lá para engarrafá-lo, monopolizá-lo e vendê-lo ―
e ele acabou por se transformar na mesma velha droga28.

Isto também pode ser chamado entre os wiccanos de Escrita Automática. IN: TUITÉAN, Paul & DANIELS, Estelle.
Wicca Essencial. São Paulo: Editora Pensamento, 2006. p. 308.
26
ALBUQUERQUE, Leila Marrach Basto de. Novos Movimentos Religiosos – Modos de Ser. Rio Claro, São Paulo:
UNESP, [s.d.]. p. 03.
27
ALBUQUERQUE, Leila Marrach Basto de. Novos Movimentos Religiosos – Modos de Ser. Rio Claro, São Paulo:
UNESP, [s.d]. p. 05.
28
BURROUGHS, William J. Naked Lunch. Inglaterra: Grove Press, 1974. [s.p.]
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Comentários e textos sobre drogas, sexos e obscenidades fazem parte deste movimento literário
que se desenrola na busca pelo controverso. E no caso do autor acima citado, reflexões de usos de
alucinógenos fazem parte desta geração que prima pela liberdade de expressão e pela arte através
do grotesco.
Estas são as bases do maior período de inquietação do sentimento americano jovem dos anos 60,
chamado de “contracultura”

29

. De fato, a maioria dos trabalhos que tratam do tema Nova Era

marcam seu início na década de 60, mas tanto o ocultismo do século XIX, o movimento de
estética quanto a cultura beat colaboraram diretamente para a formação da cultura e da religião
dos anos 60 a 80.
A revolução paradigmática da Nova Era e as novas propostas que este movimento cultural e
religioso trouxe para a sociedade nas décadas de 70 e 80 estão reunidas (ou pretendem estar por
sua autora Ferguson) na obra “Conspiração Aquariana30”, que pretendemos retratar abaixo em
resumo. O resumo está estruturado em forma de tabela para melhor visualizarmos as diferentes
áreas que esta reforma pretendeu alcançar:

29

Além dos movimentos citados existem outros nas bases contraculturais americana que necessitam serem
destacados. A New Thought é um movimento também composto por religiões orientais, importadas para o mundo
Ocidental, ganhando convertidos de outras culturas e outras nacionalidades no final do século XI. Além disso,
também temos o Movimento do Potencial Humano e a crise ecológica da década de 60 (que formou grupos ativistas
em nome de um ecocentrismo), participaram das origens da cultura Nova Era nos Estados Unidos. Conferir: ALVES,
Ana Carolina Chizzolini. “Ecofeminismo E Modernidade: Uma Análise Da Espiritualidade Ecológica Do Grupo
Conspirando em Santiago Do Chile”. Dissertação de mestrado. São Bernardo do Campo: UMESP, 2006, pp. 28 – 29.
30
FERGUSON, Marilyn. A Conspiração Aquariana. Transformações pessoais e sociais nos anos 80. Rio de Janeiro:
Editora Record, 1980. pp. 233 – 235; 310 – 312.
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VELHO PARADIGMA31

NOVO PARADIGMA

Doença: tratamento de sintomas; vista como Doença: busca das causas, mais tratamento
uma deficiência;

de sintomas; é um processo;

O corpo é visto como uma máquina em bom O Corpo é visto como um sistema
ou mal estado de manutenção; o corpo e a dinâmico, um contexto, um campo de
mente são separados;

energia; perspectiva corpo-mente unidos;

A mente é um fator secundário na doença A mente é um fator primário nas doenças;
orgânica;
Prevenção

das

doenças

é

ambiental: Prevenção das doenças como sinônimo de

vitaminas, repouso, exercícios, imunização, integridade:
proibição do fumo;

trabalho,

relacionamentos,

objetivos, corpo-mente-espírito.

A educação dos indivíduos é encarada como A educação é vista como um processo que
necessidade social durante certo período de dura para toda a vida, relacionado apenas
tempo,

com

o

objetivo

de

inculcar tangencialmente com a escola;

habilidades mínimas e treinar para o
desempenho de determinado papel;
Promove o consumo de qualquer preço Consumo sadio. Conservação, manutenção,
através da pressão da publicidade, criação reciclagem, qualidade, perícia, inovação,
de falsas necessidades;

invenção,

a

serviço

de

verdadeiras

necessidades;
Tecnologia

desenfreada

Subserviência à tecnologia.

31

sem

controle. Tecnologia apropriada. A tecnologia é um
instrumento e não é tirana.

Essa é uma nomenclatura usada literalmente por Marilyn Fergunson para classificar de forma bem simplista a
existência de paradigmas de senso comum sob vários aspectos da vida cotidiana. O velho paradigma é considerado
como pensamentos cotidianos do passado e o novo, é a contribuição da Nova Era sobre o pensamento e o conteúdo
simbólico que rege o cotidiano. Conferir: FERGUSON, Marilyn. A Conspiração Aquariana. Transformações
pessoais e sociais nos anos 80. Rio de Janeiro: Editora Record, 1980. pp. 310 – 312.
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Por meio do universo Nova Era, desenhado por Marilyn Fergunson, e na tabela acima, podemos
visualizar uma expectativa de mudanças valorativas que o novo tempo pretende, segundo esta
visão, atrair. A doença, de deficiência, passa a ser vista como um processo de aperfeiçoamento do
corpo. Este corpo, que era entendido nesta visão „velha‟ como uma máquina, na nova visão é
percebido e entendido como um sistema dinâmico e complexo, repleto de energia e integrado na
tríade mente, corpo e espírito. Estes valores aqui atribuídos visam ressaltar que o novo tempo
seria perfeito e proporcionaria a „cura‟ para a sociedade. Esta é uma expectativa que se fortaleceu
durante a década de 80 e também fortificou outro fatores que pretendiam mudar a mentalidade
social.
Podemos perceber que a Nova Era é uma reunião de várias transformações. Além do modo de
praticar novas religiões, que estão sempre abertas a novas formatações, o movimento Nova Era
pretendeu alcançar uma mudança mais abrangente e esperada para a chegada da “Era de
Aquário”. Transformações na área médica e modos de compreender a doença, compreensão do
corpo, integralidade de mente-corpo-espírito, traduzidos pelo holismo, discurso integrador dos
vários setores da vida, discurso anticonsumo, advindo dos movimentos ecológicos, compreensão
da tecnologia como recurso, são alguns fatores que o movimento procurou evidenciar.
Mas, qual o objetivo da verificação e da abordagem de tais questões? Por que nos preocupamos
em falar sobre os paradigmas da Nova Era? Porque entendemos que estes fatores marcam
permanentemente o jeito de viver a religião no Ocidente, promovendo a criação de novos grupos
e novos tipos de espiritualidade. Isso acontece de maneira corriqueira. Ninguém mais se assusta,
ou se impressiona quando alguém diz que não é batizado ou que faz parte de um grupo que
acredita em ET‟s. Atualmente a criação e a vivência de novas religiões não é mais um absurdo. É
por isso, que pretendemos traçar um paralelo entre a Nova Era e a Wicca. Mas, o que é Wicca?
De onde vem? Como se formou? Pretendemos nesta próxima etapa, investigar as bases da
formação da Wicca e compreender os traços que podem indicar uma religião Nova Era.
A análise sobre Nova Era não tem condições de sobreviver se não ganhar visibilidade por
intermédio de um grupo ou uma religião específica. A Nova Era é uma espiritualidade tão
flutuante que está pulverizada na sociedade. Por isso, para enxergá-la pretendemos analisar um
grupo que, possivelmente nos proporcionará esta „materialidade‟ que necessitamos para conhecer
a Nova Era. Através da Wicca, compreendida por nós como um tipo de espiritualidade que se
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adéqua muito bem a este sistema Nova Era de ser, pretendemos, a seguir, conhecê-la para
compreendê-la.

1.3.

A História da Bruxaria aos olhos da Wicca

“Não creio em bruxas, mas que existem, existem”.32

Não podemos falar diretamente de Wicca sem antes falar de bruxaria e da sua história. A Wicca é
bruxaria, praticada em nosso contexto moderno e tem seu desenvolvimento histórico
sistematizado pelos próprios wiccanos para construir sua tradição. Para compreender a Wicca é
preciso conhecer a história da bruxaria.
Para muitas pessoas, a bruxaria está relacionada a mulheres feias de nariz grande, verrugas,
cabelos desgrenhados, feitiços, poções para transformar homens em sapo, princesas, mulheres
voando em vassouras e gatos pretos. Todo esse imaginário está certamente relacionado à bruxaria
de contos de fadas e filmes da Disney e demais produções que o cinema se encarregou de
acrescentar as nossas listas de filmes. Nós, neste momento da pesquisa, queremos tratar da
história da bruxaria até o nosso tempo, nos desfazendo desse imaginário construído pelas fábulas
cinematográficas.
Não pretendemos construir a partir daqui a história da bruxaria. Essa seria nossa primeira
questão. Entendemos que esta será uma dificuldade para quem busca esta pesquisa, a fim de
desvendar os segredos da Wicca e conhecer a verdadeira história das bruxas no Ocidente. De fato,
toda a literatura que investigamos para conhecer este processo está dentro da produção literária
wiccana. Compreendemos que colaboraria com nossa pesquisa conhecer de que forma os
wiccanos contam sua própria história e constroem sua tradição.
Um segundo esclarecimento, também de modo prévio, é que toda vez que algum autor ou autora,
mesmo nativo wiccano, começa a narrar a história da bruxaria, o ponto de partida sempre é a
32

Dito popular.
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Inquisição na Europa, associada ao período da Idade Média. Deveras, algum autor ou autora
menciona alguma data na Antiguidade, ou de forma breve se remete a alguma raiz de eras da
Pedra, ou o círculo de Amazonas – mulheres guerreiras, ou mito do Matriarcado Antigo. Esses
fatos sempre aparecem, mas o ponto de partida são as Inquisições. O que pode ser justificado nas
literaturas de maioria wiccana, quando encontramos uma tentativa de sistematização linear da
história da Bruxaria como elemento hereditário que passa por todas as gerações da Antiguidade e
renasce nas gerações atuais.
Esperamos que, a partir desses pontos, nossos leitores e leitoras não se impressionem com esta
história. Ela é muito antiga, e nos dá a impressão de esta Antiguidade é muito anterior até a ideia
de que temos de mundo. Para a Wicca, o tempo não é um inimigo. É uma ferramenta de
legitimação da força e da veracidade da tradição. Justificamos também que, o principal autor que
destacaremos como base para essa narração da história wiccana é Gerald Gardner, que, para a
Wicca é um personagem altamente valorizado.
Outra questão vale ser ressaltada. A Wicca e a cultura céltica relacionam a história e os
primórdios da bruxaria baseando o mito fundante nas histórias de StoneHenge, já outras
construções antigas traçam a história pelo viés do druidismo. Não é este o nosso papel aqui.
Descobrimos que a tradição wiccana tem sua própria versão da história. Ter uma história é ser
legítimo e por isso esta necessidade foi sanada pelos fundadores da Wicca.
A Wicca nasceu no mundo antigo. E para os wiccanos, o mundo antigo é: “um lugar mágico e a
mágica nunca morre, apenas adormece a espera de ser descoberta por aqueles que hão de se
deleitar mais uma vez com sua beleza e respeitar seu poder”33. Este é o ponto de vista dos
lugares antigos. Florestas míticas, montanhas, cavernas e catacumbas. Os lugares sagrados da
bruxaria estão no mundo antigo. No site da AbraWicca – Associação Brasileira de Wicca,
podemos encontrar referências destes lugares antigos e sagrados espalhados pelo mundo.
Vejamos os lugares recomendados como espaços energéticos da magia no mundo Antigo:

33

PERRY, Laura. Feitiçaria Antiga. Dos hinos Celtas às Esculturas dos Celtas. São Paulo: Editora Madras, 2003. p.
13.
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“Avebury: é um dos maiores círculos de pedras da Europa e
envolve um vilarejo inteiro com a sua cerca. Esta cerca em
Avebury é um canal de aproximadamente nove metros de
profundidade com um banco de mais de quatro metros. São 98
pedras de diferentes formas, em vez de pedras bem esculpidas.
Dentro do círculo está o pub Red Lion conhecido por ser malassombrado por Florrie, uma mulher branca que vaga de quarto
para quarto. A história é de que ela foi assassinada pelo marido
durante a Guerra Civil Inglesa e não pode descansar devido às
condições terríveis de sua morte. Um treinador-fantasma e cavalos
também são ouvidos andando pela vila nas noites enluaradas. Os
moradores locais acreditam que isso é um sinal de morte próxima.
Avebury atraiu outros fenômenos estranhos como os círculos das
colheitas que misteriosamente aparecem em campos vizinhos
todos os anos. O desenho destes círculos é bastante intrigante e
alguns pesquisadores acreditam que eles sejam mensagens de
alienígenas. Isso poderia explicar a grande quantidade de visões
de ÓVNIS que foi registrada em Avebury ao longo dos anos.
Entre estes relatos, foi registrado também um seqüestro alienígena
ocorrido nas margens do vilarejo.
Stonehenge: é um monumento megalítico da Idade do Bronze,
localizado próximo a Amesbury, no condado de Wiltshire, a cerca
de 13 quilômetros a Noroeste de Salisbury, na Inglaterra.
Stonehenge, o mais visitado e bem conhecido dos círculos de
pedra britânicos, parece ter sido projectado para permitir a
observação de fenômenos astronômicos - solstícios do Verão e do
Inverno, eclipses, e outros.
Paternon: "A Casa da Deusa Virgem", um dos templos mais
esplêndidos da Grécia foi erigido em sua homenagem na Acrópole
de Atenas. Seu projeto começou no ano de 447 a.C. Foi erigido
com os fundos das contribuições da Liga de Delos, cujo líder era a
cidade de Atenas, bem como com o dinheiro do culto da própria
deusa. O principal objetivo do templo era honrar Atena em seu
aspecto como guerreira servindo como campeã divina do poder
militar de Atenas. Uma estátua de marfim e ouro, esculpida por
Fídias, ficava dentro do Paternon. O templo anterior, Atenas
Polias ("A Guardiã da Cidade") havia sido destruído em 480 a.C.
pelos Persas, e tinha como principal altar uma oliveira.
A Panatenaia, o festival em homenagem à deusa, era celebrada
anualmente pelo nascimento da deusa (Pequena Panatenaia), e,
após 565 a.C., passou a ser celebrado com especial pompa de
quatro em quatro anos, como a Grande Panatenaia. O ritual era
ricamente desenvolvido. Iniciava-se ao escurecer com música e
dança na Acrópole, e, ao amanhecer, ocorria uma procissão para
presentear a Atena, em seu altar, um manto especialmente tecido
por garotas atenienses cuidadosamente selecionadas. Essa
procissão estava representada nos frisos do Paternon, mostrando
homens e mulheres (cidadãos de Atenas) em procissão, assistidos
pelas próprias deusas. Além do caráter religioso, este festival
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tinha o objetivo de mostrar a grandeza e a importância da cidade
de Atenas. A Grande Panatenaia servia também como
competição de música e atletismo, no qual os principais prêmios
eram as ânforas panatenaicas, cheias de óleo.
Luxor: cresceu a partir das ruínas de Tebas, antiga capital do
Império Novo (1550-1069 a.C.) e situa-se a 670 km ao sul do
Cairo. A sua riqueza, tanto arquitetônica como cultural, fazem
dela a cidade mais monumental das que albergam vestígios da
antiga civilização egípcia. O Nilo separa Luxor em duas partes: a
margem oriental, outrora consagrada aos vivos, onde encontramos
os vestígios dos mais importantes templos consagrados aos deuses
da mitologia egípcia, e a margem ocidental, consagrada aos
mortos, onde se localizam algumas das mais importantes
necrópoles do antigo Egipto, segundas em importância
relativamente às existentes no planalto de Gizé, no Cairo, e onde
foram feitos alguns dos achados arqueológicos mais significativos
da antiga civilização, designadamente o túmulo de Tutankhamon,
descoberto em 1922 pelo célebre arqueólogo e egiptólogo inglês
Howard Carter.
Na margem Oriental encontram-se:
O Templo de Karnak, sendo o maior dos templos do antigo Egipto
cujos vestígios chegaram até nós, foi dedicado à tríade tebana
divina de Amon, Mut e Khonshu, e foi sucessivamente aumentado
pelos diversos faraós, tendo levado mais de mil anos a construir.
Constitui uma mescla de vários templos fundidos num só. O seu
grande destaque é a Grande Sala Hipostila, cujo tecto era
suportado por 134 enormes colunas, ainda actualmente existentes,
e consideradas como sendo as maiores do mundo.
O Templo de Luxor, foi iniciado na época de Amenhotep III e só
foi acabado no período muçulmano. É o único monumento do
mundo que contém em si mesmo documentos das épocas
faraónica, greco-romana, copta e islâmica, com nichos e frescos
coptas e até uma Mesquita (Abu al-Haggag).
Museu de Luxor, é um belo e interessante museu ainda que
pequeno. Foi inaugurado pelo ex-presidente francês Valéry
Giscard d'Estaing em 1974. Possui uma importante colecção de
todas as épocas do Egipto Antigo. Uma sala aberta recentemente
contém as últimas descobertas arqueológicas do Templo de
Luxor.
Na margem Ocidental encontram-se:
O Vale dos Reis, principal necrópole real do Império Novo do
antigo Egito, possui 62 túmulos dos faraós desse período e
também os túmulos dos faraós Tutankamon, Ramsés IX, Seti I,
Ramsés VI e o de Horemheb. Ainda hoje se continuam a retirar
jóias dos túmulos dos filhos de Ramsés II. Os túmulos aí
existentes designam-se pelas siglas KV (significando Kings
Valley, em português vale dos reis) seguidas de um número,
sendo este atribuído consoante a ordem cronológica da descoberta
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de cada túmulo. No total existem 62 túmulos, sendo o mais
importante precisamente o número 62, o do Faraó Tutankhamon,
mais pelo espólio do achado do que porventura a importância do
faraó. Em 1994 os arqueólogos começaram a escavar o túmulo
KV5, considerado pouco importante até então. Encontrou-se o
maior e mais complexo túmulo do Vale dos Reis. Julga-se ter
encontrado o túmulo dos 52 filhos de Ramses II. Até agora foram
descobertos uma sala com 16 colunas, vários corredores e mais de
100 câmaras. Apesar de não terem sido encontrados tesouros,
foram no entanto recuperados do entulho milhares de artefatos. Os
trabalhos arqueológicos, ainda longe do fim, prolongar-se-ão por
vários anos antes de se abrir o túmulo ao público.
O Vale das Rainhas, onde se destacam os túmulos do Príncipe
Amenkhepchef, da Raínha Ti e o da Raínha Nefertari, esposa do
"super" Faraó Ramses II. Este último, foi aberto ao público em
1995. No entanto, a entrada neste túmulo está actualmente vedada
ao público para conservação dos hieróglifos, recentemente
restaurados. Este túmulo dispõe de alguns dos mais bem
conservados e coloridos hieróglifos egípcios.
O Templo mortuário da Raínha Hatshepshut, o seu estilo
arquitectónico é único. Foi projectado e construído por Senenmut,
arquitecto da Rainha Hatshepsut. Esta Raínha (18ª Dinastia)
governou como um autêntico faraó sendo assim considerada a 1ª
mulher chefe do Governo na História. Este templo constitui uma
visão impressionante, tendo sido talhado parcialmente na rocha, e
a visão do mesmo funde-se na grandeza da encosta calcária que
lhe serve de apoio. O templo foi posteriormente alterado por
Ramses II e pelos seus sucessores, e mais tarde os cristãos
transformaram-no num mosteiro (daí o nome Deir al-Bahri, que
significa "Mosteiro do Norte"). Próximo ao templo principal
situam-se as ruínas do Templo de Montuhotep II, Faraó da 11ª
Dinastia que unificou o Egipto, e o Templo de Tutmósis III,
sucessor da Rainha Hatshepsut.
O Vale dos Nobres, contém vários túmulos, as paredes destes
túmulos estão decoradas com cenas da vida quotidiana. As mais
famosas são as dos túmulos de Ramose, de Najt e de Mena.
O Templo de Medinet Habu, tal como o Templo de Karnak, este
Templo é compreendido por vários outros templos, a começar
pelo Ramsés III”34.
“Avalon: Ilha rochosa, com um belo lago cercado de campinas,
pomares e vales arborizados, onde o vento não sopra e onde não
há notícia de chuva, granizo e neve. Encontra-se na ilha uma
pequena capela edificada por José de Arimatéia; o resto de Avalon
é habitado por uma raça de mulheres que conhece todas as magias
do mundo inteiro. Um grande prodígio aconteceu nesse lugar.
Quando o Rei Arthur de Camelot foi conduzido até ali pelo mago
34

Conferir: www.abrawicca.com.br. O site ainda faz ao final a seguinte recomendação: „Embarque em uma
fantástica viagem e conheça locais sagrados ao redor do mundo!‟.
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Merlim, uma mão saiu das águas e lhe ofereceu a espada
Excalibur, que tão bem lhe serviria durante sua vida. Diz-se que a
mão pertencia à Dama do Lago. Arthur, tendo recebido a espada
em Avalon, deveria devolvê-la no final de sua vida. Ele pediu a sir
Bedivere para jogá-la de volta no lago; a mão apareceu de novo,
pegou a espada e brandiu-a antes de desaparecer. Assim, foi a
Avalon que o Rei Arthur retornou para morrer. Quatro rainhas –
Morgana, a Fada, a Dama do Lago,a rainha dos Ventos do Norte e
a rainha das Terras Devastadas – o acompanharam em sua última
viagem”35.

Depois deste completo roteiro de viagem por lugares sagrados e antigos, porque esta antiguidade
garante a legitimidade da magia, comecemos com a questão temporal.
Nosso ponto de partida, na construção da história da Wicca, contada por ela mesma, através de
Gerald Gardner, é o ano 12.000 a.C. Sabemos que tanto o tempo quanto o percurso são longos
para serem traçados desse período até a atualidade, mas não pretendemos demorar nesta questão.
De acordo com Gardner, o fundador da Wicca que será apresentado devidamente mais a frente, a
bruxaria é algo muito antigo praticado desde o período Paleolítico que, segundo ele é o período
que:
É marcado como a Antiga Idade de Pedra, quando o homem usava
ferramentas e armas de pedras lascadas, tempo de pinturas
rupestres na França e Espanha, as quais descrevem danças
circulares e um Deus, ou um sacerdote representante de um Deus,
vestido em peles de animais e com um chapéu de Chifres; e
também da produção de estatuetas de uma Deusa da fertilidade,
nua com atributos sexuais femininos enfatizados36.

Para Gardner a bruxaria não está no formato fechado do tipo de bruxos que temos nos relatos da
Inquisição, mas o marco da bruxaria é o momento em que começa a adoração ao Deus cornífero,
que é a divindade com forma de animal e chifres e a deusa mãe, com seios fartos e aparentemente
grávida. Esses cultos dedicados ao casal sagrado do período Paleolítico é para a Wicca e para
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GARDNER, Gerald. O significado da Bruxaria. Uma introdução ao universo da Magia. São Paulo: Editora
Madras, 2004. p. 281.
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Gardner, a primeira forma de linguagem mágica da história37, que marcou o início da bruxaria na
humanidade. Diz Gardner:
O homem, na Idade da Pedra, queria boas colheitas, boa caça, boa
pesca, aumento de rebanhos e manadas e muitos filhos para
fortalecer a tribo. Tornou-se tarefa das bruxas realizarem ritos
para obter essas coisas. Era provavelmente uma Era Matriarcal,
quando o homem caçava e a mulher ficava em casa praticando a
medicina e a magia. (...).Assim o mito da Grande Mãe veio à luz e
a mulher era sua sacerdotisa. Provavelmente o homem tinha um
Deus caçador, que comandava os animais.38

Para Gardner está resolvido que o período da Idade da Pedra é regido por religiões que se
baseiam na sacralidade da terra como mãe e na presença de um casal sagrado. Tendo a morte e a
vida como mistérios, o homem tribal, segundo Gardner, acreditava que nascia, vivia, morria e
renascia e, além disso, temia que esse renascimento acontecesse fora de sua própria tribo, então
ele rogava a Deus (que para Gardner é a própria Morte, ou o deus da caça) que o fizesse nascer de
novo no mesmo local com seus entes queridos39.
A morte era um ser temido pelos homens da tribo. Mas respeitava as mulheres. As sacerdotisas,
segundo Gardner, têm esse respeito e adquirem forças mágicas para tribo por causa de um legado
deixado pela Grande Deusa no “princípio de todas as coisas” 40.
“No momento infinito, antes de tudo,
a Deusa levantou-se do Caos e deu
nascimento a Ela mesma.
Isto foi antes de qualquer coisa ter nascido,
até Ela própria. E quando separou os céus das águas,
Ela dançou sobre elas.
Conforme Ela dançava, assim aumentava seu êxtase
e em Seu êxtase Ela criou tudo o que existe.
Seus movimentos provocaram os ventos e assim
o elemento Ar nasceu e respirou, e a Deusa
37

GRAVIS, Robert. A Deusa Branca. Uma gramática histórica do mito poético. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
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35
nomeou a Si mesma de:
Arianrhod, Cardea e Astarte.
E faíscas saíam de seus pés conforme Ela dançava
e brilhavam como o Sol, e as estrelas se prenderam em Seus cabelos.
Os cometas passavam sobre Ela e assim o elemento
Fogo nasceu e a Deusa nomeou a Si mesma de:
Sunna, Vesta e Pele.
Sob seus pés moviam-se as águas formando ondas e assim
os rios e lagos passaram a fluir e Ela nomeou a Si mesma de:
Binah, Mari, Morgaine e Lakshmi.
E procurando descansar seus pés na dança,
Produziu a Terra de modo que as margens dos rios
e mares fossem os Seus pés; as terras férteis, o Seu ventre;
as montanhas, os Seus seios fartos e Seus cabelos, todas as
coisas que crescem, e a Deusa nomeou a Si mesma de:
Ceridwen, Deméter e Mãe do Milho.
E ela se tornou Aquela que é, foi e será,
Nascida de Sua própria dança sagrada,
do prazer cósmico e da alegria infinita.
Ela sorriu e criou a mulher à Sua própria imagem,
para ser sua Sacerdotisa (...)”41.

Este momento da criação para a Wicca, marca o nascimento de todas as coisas. Através da sua
dança a Deusa faz-se por ela mesma, é autocriativa e através da sua dança vai criando o mundo e
se nomeando, com nomes de deusas de panteões diferentes, que obviamente, para a lógica
wiccana, ainda não existiam. Passam a existir com nomes diferentes, mas todas as deusas são a
mesma, a autofeita, dançarina que criou a mulher da sua própria imagem e a fez sacerdotisa.
Retomemos então a questão da Morte. A preocupação do homem tribal, de renascer no mesmo
lugar. Para Gardner, a Deusa, mesmo poderosa, não dominava todos os mistérios e precisou
descer no mundo inferior para conquistar a morte.
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A Deusa encontra a Morte, subjuga e seduz. Este encontro é relatado no mito do amor entre a
Deusa e a Morte que vem a seguir. Note que o autor chama a deusa de „G‟ porque seu verdadeiro
nome não pode ser pronunciado, segundo Gardner:
G nunca amou, mas ela resolve todos os mistérios, mesmo o
mistério da Morte, e assim ela viajou as terras baixas. Os
guardiões dos portais desafiaram: Despe teus trajes, tira as tuas
jóias,pois nada disso podes trazer contigo em nossas terras.
Assim, ela pôs de lado seus trajes e suas jóias e foi amarrada
como o eram todos os que entravam nos reinos da Morte, a
poderosa! Tal era a sua beleza que a própria morte se ajoelhou e
beijou seus pés dizendo: Abençoados sejam esses pés que te
trouxeram por estes caminhos. Permanece comigo,mas deixa-me
pôr minha mão fria sobre o teu coração. E ela respondeu: Eu não
te amo! Por que fazes com que todas as coisas que eu amo e que
me alegram se apaguem e morram? Dama, respondeu a Morte,
isto é a idade e o destino, contra os quais não sou de nenhuma
ajuda. A idade faz com que todas as coisas feneçam, mas, quando
o homem morre ao fim de seu tempo, eu lhe dou descanso e paz e
força para que ele possa retornar. Mas tu és adorável! Não
retornes! Fica comigo! Ela respondeu: eu não te amo. Então a
morte disse: como não recebes a minha mão em teu coração,
receberás o açoite da morte. Esse é seu destino e que seja
cumprido! A Morte a açoitou e G gritou: conheço teus
sofrimentos de amor! E a Morte disse: Abençoadas seja e lhe deu
um beijo quíntuplo dizendo: Que possas atingir a felicidade e o
conhecimento! E ela lhe contou sobre todos os mistérios e eles se
amaram e se tornaram um; e ela lhe ensinou todas as magias. Por
isso há três eventos na vida do homem: amor, morte e ressurreição
no novo corpo – e a magia os controla a todos. Para realizar o
amor, você deve retornar na mesma a época e lugar que os entes
amados e deve lembrar-se e amá-lo ou amá-la novamente. Mas,
para renascer, você deve morrer e ficar pronto para um novo
corpo; para morrer, você deve ter nascido; sem amor, você não
pode nascer e eis toda a magia 42

Segundo este poema e mito, do encontro da Deusa coma Morte, o homem da Idade da Pedra pode
viver em paz, porque o tempo de amor entre este casal conquistou um ciclo de nascimento, morte
e retorno que satisfaz e ajusta todas as relações tribais. Não só a tribo vive na certeza de sua
ressurreição, mas também proporciona às mulheres um espaço de continuação deste poder e
domínio sobre a Morte. É o papel da sacerdotisa.
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A figura da sacerdotisa era de fato extremamente importante porque ela conduzia a tribo, formada
em moldes matriarcais provavelmente, como “as manadas de elefantes são conduzidas por
fêmeas de temperamento forte”43. Os homens aparecem neste legado como caçadores que
descobriram que faziam parte do momento de procriação, usando isso como um elemento de
autoridade sobre as mulheres do matriarcado44.
A questão é que para Gardner, ainda não é tempo de falar sobre patriarcado e dominação
masculina. Estamos em um período em que as forças da deusa e do deus ainda estão “sendo
descobertas”. Podemos encontrar um cântico que resume a personificação deste casal sagrado que
aparece na Idade da Pedra: A canção de Amergin45:
“Sou um veado: de sete galhos,
Sou uma enchente: através da planície,
Sou um vento: sobre um lago profundo,
Sou uma lágrima: caída do Sol,
Sou um falcão: acima da falésia,
Sou um espinho: debaixo da unha,
Sou um milagre: mas quem senão eu
faz uma cabeça tranqüila arder com fumaça?
Sou uma lança: que brada por sangue,
Sou um salmão: num lago,
Sou uma isca: do paraíso,
Sou uma colina: onde caminham poetas,
Sou um javali: implacável e vermelho,
Sou um transgressor: desafiando o destino,
Sou um vagalhão: que arrasta para a morte,
Sou um infante: mas quem senão eu
espreita pelo dolmênico arco de pedra bruta?
43
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Sou o ventre: de todos os bosques,
Sou a labareda: em cima de cada colina,
Sou o escudo: de cada cabeça,
Sou a tumba: de toda a esperança.

Neste poema, o animismo é metáfora para a compreensão de quem são e como são os deuses. O
deus é veado, falcão, espinhos, símbolos fálicos e a deusa fica coma última estrofe comparada a
elementos circulares como ventre, labareda, escudo e tumba, sempre valorizando esta relação de
receptáculo do deus macho.
Para Gardner e para a história da bruxaria, aos olhos da Wicca, não existe, na Idade da Pedra,
nenhuma noção de personificação do casal sagrado. O que se entende é que ambos constroem
forças e as “materializam” através de eventos da natureza e dos animais.
O que de fato podemos perceber é que, no poema, as duas primeiras estrofes são dedicadas à
representação masculina do deus. Remetendo-se a animais caçadores (veado e javali), a poesia
reafirma a força do deus através de elementos pontiagudos (como espinhos e lanças), e de
sentimentos fortes como o „transgressor‟, o „vagalhão‟ e o „infante‟. Os poderes da deusa estão
resumidos nos elementos relativos à proteção: ventre, tumba e escudo.
Esta prática da crença em um casal sagrado, na divindade da terra e na instituição de sacerdotisas
para cuidar da medicina e da magia continuou no período de 6.000 a.C.46, com avanços na área
da agricultura no Oriente. As relações do casal sagrado, segundo Gardner, começam a mudar e a
presença do deus e da deusa ganha novos atributos. Assim que estes povos descobriram a
agricultura, a adoração ao deus solar e a deusa lunar passaram a ter importância devido à ação do
sol e da lua nas estações e no crescimento das lavouras47. Aqui nasce o princípio de morrer e
renascer, porque a experiência do agricultor, das mulheres que administram a magia e do casal
sagrado estabelece este princípio em decorrência da morte e do nascer do sol, além das fases da
lua. Vejamos isso no poema Saltair Na Rann48:
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“Para cada dia, cinco itens de conhecimento
Exigem-se de toda a pessoa inteligente –
Todo aquele que, sem aparência da jactância,
Pertence a ordens sagradas.
O dia do mês solar; a fase da Lua;
O estado da maré do mar, sem erro;
O dia da semana; o calendário das festas/ dos santos perfeitos
Em exata clareza com suas variações”.

Este poema traz o elemento da apreciação do sol e da lua como regentes de toda vida e morte no
campo. Este trecho do poema ainda retrata que se exigem cinco itens de conhecimento para toda
a pessoa inteligente: o dia (sol), a fase da lua, a maré, o dia da semana e o calendário litúrgico.
Gravis, ao trazer este poema de Saltair Na Rann, que por falta de fluência no irlandês não
conseguimos realizar uma tradução do significado, o compara com outro poema que faz parte da
Canção de Armegin49:
“Para onde iremos? Haveremos de discutir num vale ou num pico?
Onde teremos morada? Em que terra mais nobre do que a Ilha do Ocaso?
Em que outra parte andaremos em paz, de um lado a outro por terreno fértil?
Quem senão eu pode levar-vos para onde corre o riacho ou se precipita e é mais claro?
Ou quem senão eu pode dizer-vos a fase da lua?”.

A Ilha do Ocaso é também a Terra do Verão50. Para a Wicca este local é o lugar de encontro de
todas as almas que alcançaram o último estágio de reencarnação e agora podem descansar.
Falaremos disso mais adiante, especificamente sobre o tema das crenças wiccanas, mas a
principio, Gravis nos dá registros de poemas antigos que viam no sol e na lua a experiência da
vida pós-morte e algo que regeria a vida tribal para este período de forte desenvolvimento da
agricultura.
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Outro poema, mais moderno, também se refere a esta apreciação do casal sagrado, comparado-o
aos astros naturais. É um poema que se recomenda usar em celebrações de bruxaria. Outro
elemento importante de lembrança neste momento é que todo bruxo e toda a bruxa moderna
„sempre escrevem poemas com inspiração da vivência dos primeiros povos da Pedra e do
Neolítico‟. O poema abaixo é para a celebração do rito comemorado em dezembro:
“Rainha da Lua, Rei do Sol
Rainha dos Céus, Rainha das Estrelas
Rainha das Águas, Rainha da Terra
Traga a nós o filho da Promessa!
É a grande Mãe que o dá a Luz
É o Senhor da Vida que renasceu
A escuridão e as lágrimas são deixadas de lado
Quando o Sol aparece de manhã
Sol dourado das montanhas
Ilumina a Terra, Acende o Mundo,
Ilumina os Mares e os Rios
As tristezas são deixadas de lado, alegria no Mundo
Abençoados sejam!”.51

É muito provável, segundo Gardner, que nesse período nasceu e se oficializou o culto ao casal
sagrado. Mas Gardner também “alerta” que nesse momento, o homem por sua força e ousadia em
liderar caçadas que alimentavam e determinavam os limites das tribos, assumiu o sacerdócio do
culto se tornando o “Mago Sacerdote”, identificando-se com a figura do deus cornífero. Além de
prover a tribo, Gardner aponta para um estreitamento nas relações entre religião e magia, fazendo
do Deus um intermediário da morte. Na verdade é possível compreender que nesse período, tanto
Gardner quanto Gravis, apontam para o surgimento e o fortalecimento da figura masculina na
bruxaria, associando o Deus cornífero com a morte e o renascimento. Diz Gardner:
Era após sua dança mágica que o grande gamo era abatido. O
caçador sabia que ele um dia deveria deixar este mundo através
dos portões da morte. Creio que os povos antigos não temiam
51
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tanto a morte como as pessoas atualmente. (...) O deus cornífero é
o antigo deus fálico da fertilidade que veio dos primórdios do
mundo. (...) Ele não pereceu diante do grito que o Grande Pan
estava morto52.

Em 3.000 a.C. com a chegada do período Neolítico (período de armas fabricadas com pedras
rústicas e polidas, além do conhecimento da agricultura) é o momento em que os povos vindos do
Norte da África começam a povoar a Bretanha53. Neste período, diz Gardner, o fortalecimento do
culto ao sol e a lua, se tornou significativamente mais importante para os grupos. A Bretanha,
segundo Gardner, estava povoada por tribos que andavam seminus, usando apenas peles que
serviam de mantas para evitar o vento54. Estes, na Bretanha, viraram fazendeiros e criadores de
animais. Esses bretões, segundo Gardner, construíram tumbas e transformaram o Deus cornífero
e o Deus da Morte no mesmo Deus. A Grande Mãe foi transformada em Bruxa-esposa, que
ressuscitou seu marido e se personificou naquela que realiza desejos55 e assiste a toda a
fertilidade das colheitas, bem como a da tribo e dos animais56.
Em 2.000 a.C. o povo “Beaker” (com cabeça larga e chamado assim pela cerâmica que faziam),
vindos da Espanha, da França e do Reno, com suas armas de bronze construíram Avebury e
Stonehenge57, colocavam seus mortos no útero da terra58, ensinando as tribos a enterrar os mortos
e devolvendo-os à Grande Mãe, segundo Gardner.
Por volta de 1100a.C, a Bretanha foi destruída59 e por lá se reuniram fugitivos de muitos lugares.
Rejeitados por West Country – vizinho da Bretanha, estes fugitivos atravessaram o canal da
Mancha e lá fundaram Londres. De lá, partiram para Irlanda e se reuniram para celebrar a Deusa
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Dana, que seria uma face da mesma Grande Mãe60. Para Gardner, estes seriam os Druidas, que
viviam na Bretanha e na Irlanda, antes da invasão romana, mencionados por César, no edito De
Bello Gallico do século IV:
Relatórios dizem que nas escolas dos druidas aprende-se de cor
um grande número de versos, e algumas pessoas permanecem 20
anos sob treinamento. Eles não consideram apropriado
comprometer estes conhecimentos por escrito, embora em quase
todos os outros assuntos e em suas contas públicas e privadas
fazem uso de caracteres Creek. Acredito que eles tenham adotado
a prática por duas razões –eles não desejam que a regra se torne
propriedade comum nem que os que aprendem a regra dependam
da escrita, e assim negligenciem o cultivo da memória61.

Este, segundo Gardner, é um relato posterior da formação da Bretanha neste tempo, mas legitima
a presença dos celtas nessa região, através dos Druidas. Estamos na Idade do Ferro, já no século
V, e a sistematização de Gardner, nos parece um pouco confusa. Mas insistimos. Segundo a
Wicca, os celtas chegam no século V a.C., resultado da misturas de invasões anteriores que
vimos, da chegada dos belgas e de algumas investidas romanas62.
Os celtas exerciam uma espécie de sacerdócio, que reverenciava a natureza e principalmente o sol
e todos os fundamentos filosóficos e religiosos para a prática, a antiga arte ou a bruxaria antiga
surgiram entre eles63. Os celtas eram muito ligados à cultura nórdica e germânica e levaram seu
conhecimento em suas várias migrações. Migraram para a Inglaterra, Escócia, País de Gales,
Irlanda e espalharam seus conhecimentos sobre divindades, agricultura e astronomia64.
Existem alguns estudos que sistematizam estas migrações, na tentativa de compreender a
formação da cultura céltica e a influência dela na Europa:
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Estudos científicos apontam os celtas como grupos populacionais
heterogêneos de origem indo-européia, que partiram pontos do
leste e do sudeste do continente europeu e ocuparam áreas já
habitadas por populações nativas. Sua classificação como povos
indo-europeus deve-se mais a padronização lingüística do que à
geografia. Não existe prova contundente de que uma civilização
indo-européia tenha propagado uma “onda invasora”
intercontinental. (...) Estes grupos, do ponto de vista religioso,
sacralizaram esse espaço de acordo com seus costumes, que foram
sincretizados pelos invasores. Os celtas se dispunham em diversos
clãs espalhados pelo continente europeu. Esses clãs mantinham
um relacionamento entre si e possuíam como denominador
comum um sistema lingüístico integrado65.

As discussões sobre as migrações ao continente europeu, neste período, podem tomar muito
tempo, devido a grandes controvérsias que este assunto provoca. O que queremos apontar aqui é
que a formação do povo celta pode ser considerada real pela história e geografia, mas, para a
Wicca, esta parte é anexada na tentativa de construir uma tradição.
Não nos parece que esta cultura céltica está muito sistematizada no pensamento wiccano. Mas é
notório que para eles a cultura celta faz parte da formação da Wicca, porque é dela que se forma
todo o conteúdo de magia trazido para a Wicca de hoje. E para a Wicca os grupos célticos se
organizavam em tribos que se dividiam em classes. Uma delas, que compunha uma Ordem
Mágica e por excelência poderosa, era chamada de druidas66. O poder dos druidas foi destruído
pelos romanos porque, segundo relatos de Gardner, eles ofereciam resistência para esta
dominação.
Os celtas eram os chamados pagãos. Segundo Eddie Van Feu, „pagão‟ é de origem latina
„paganus‟ que significa “homem do campo, camponês e aldeão”67. Os celtas são considerados
pagãos por serem homens e mulheres que viviam no campo e sistematizavam suas crenças
através dessa vida rural. O termo pagão, segundo Gardner, foi traduzido para um contexto
negativizado depois da chegada do cristianismo e da adequação das crenças ao sistema cristão68.
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O que podemos concluir desta sistematização histórica? O que podemos dizer das Idades da
Pedra, do Neolítico e da Era Céltica? Estamos lidando com uma construção histórica
relativamente „costurada‟ e criada para a legitimação da tradição da Wicca. Os tratados históricos
wiccanos pretendem ser acadêmicos e sistemáticos, mas não são.
Segundo Hobsbawn, muitas vezes, tradições que parecem ou são consideradas antigas são
bastante recentes69. E em alguns casos, algumas tradições são inventadas para a
institucionalização de uma história, de um país, de uma nação. Por tradição inventada Hobsbawn
entende que é:
Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita
ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou
simbólica, visam inculcar certos valores e normas de
comportamento através da repetição, o que implica
automaticamente; uma continuidade ao passado historicamente
apropriado70.

Estamos propondo uma reflexão destes elementos históricos trazidos pela Wicca como básicos
para compreender a formação da tradição. Não estamos catalogando os fatos relevantes para a
Wicca como „mentira‟, mas propondo uma análise destes elementos e desses fatos como
„costuras‟, inventados, o que repaginou eventos históricos nos países de culturas célticas.
Vejamos o caso da Escócia. Trevor-Roper nos diz que o uso do kilt, o saiote xadrez e a prática de
tocar gaita de foles não fazem parte e não constituíam a característica original da sociedade
montanhesa na Escócia71, mas foram incorporados, primeiro porque a Escócia era culturalmente
dependente da Irlanda. A partir de 1771, James Macpherson, arqueólogo escocês, criou
elementos históricos fundantes para a Escócia para construir uma tradição. O passo seguinte foi
estabelecer trajes característicos e em 1726, nasceu o kilt72. Depois do traje vieram às linhagens e
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em 1820 se fundou a Sociedade Céltica de Edimburgo. Jovens que se reuniam em trajes “antigos”
montanheses.
No caso do País de Gales não foi diferente. Até o século XVIII ninguém vivia mais nenhum
costume druida73, e a partir deste século, o País de Gales desfrutou de um período de renascença
galesa, quando muitos elementos antigos foram retrabalhados e restaurados. Até a língua e a
música caíram em desuso. A força do metodismo, a localização geográfica, os problemas
climáticos faziam do País de Gales um exótico fim de mundo 74. A figura de Iolo Morganwg,
obcecado pelos mitos históricos e pelo druidismo, inventou que os bardos galeses (assembléias
reunidas como concursos de música e poesia), eram herdeiros dos antigos druidas e
consequentemente, estes bardos haviam herdado ritos, mitos e a religião75.
Qual é o resultado? Os celtas entraram em moda. A conclusão eram que os galeses descendiam
dos britânicos, que descendiam dos celtas, que por sinal tinham um passado glorioso76. Um dos
símbolos para Gales, a partir do século XVIII era o druida, com manto e capuz, tendo na mão
uma foice e um ramo dourado de visco77. A descoberta sobre celtas e druidas trouxe uma
renovação para Gales que não existia. Criou dinastias e construiu um passado glorioso para um
presente de crescimento e respeito.
O que queremos considerar com isso é que os períodos antigos e a moda dos celtas formam a
tradição druidica, inventada para construções nacionalistas do País de Gales, da Escócia, da
Irlanda e estão nas bases da Wicca. Não são mentiras. Os mitos das religiões sempre falam das
verdades78. Entendemos estes mitos como criações. Está na moda falar de tradições antigas e está
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na moda, principalmente nas religiões Nova Era, construir fundamentos da nova religião nas
antigas religiões, porque quanto mais antigo, mais puro.
Aos olhos da Wicca esta história faz sentido e para nós esse sentido é relevante para entender o
desejo de ser bruxa e bruxo no século XXI.
A seguir passaremos por mais um fato importante para entender o desenvolvimento da bruxaria
no Ocidente: o imaginário da bruxaria no Ocidente, na Idade Média.

1.4 A Feitiçaria da Idade Média

A Natureza as fez Feiticeiras. – É o gênio próprio à Mulher e seu
temperamento. Ela nasceu fada. Pela volta regular da exaltação,
ela é Sibila. Pelo amor, ela é Mágica. Por sua fineza, sua malícia
(muitas vezes fantástica e benfazeja), ela é Feiticeira, e faz sorte
ou, pelo menos, adormece, engana os males. Todos os povos
primitivos tiveram um mesmo princípio; nós o vemos através das
Viagens. O homem caça e combate. A mulher imagina, sonha; ela
é a mãe dos sonhos e dos deuses. Ela é vidente em certos dias; ela
tem a asa infinita do desejo e do sonho. Para melhor compreender
o tempo, ela observa o céu. Mas a terra não tem menos seu
coração. Seus olhos se baixam para as flores amorosas, ela mesma
uma flor, e aprende a conhecê-las infinitamente. Como mulher,
ela lhes pergunta como curar aqueles que ama.(...) Isso valia uma
recompensa. Pagaram-lhes com torturas e fogueiras79.

Não é possível avançar na história da Wicca sem passar pela história da feitiçaria e das
Inquisições. A História da Wicca começa na Idade Pedra, avança na Europa, passa pelos Celtas e
entra na Idade Média, representando a bruxaria através da “Feitiçaria e das Inquisições”. Esse
roteiro é proposto pela própria Wicca e a localização histórica, temporal e geográfica tem seu
sentido construído e legitimado entre os wiccanos e wiccanas.
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A feitiçaria é uma religião, talvez a mais antiga existente no Ocidente80, diz Starhawk. Essa é
uma afirmação muito comum entre os praticantes de bruxaria na modernidade. Entender a
feitiçaria como algo que transpõe eventos históricos, sobrevive nos primórdios da humanidade
para realizar feitiços ainda na Idade Média, e é fundamental para construir uma tradição concisa.
Parece-nos, até aqui, mesmo cedo para analisar, que a Wicca e seus praticantes pretendem se
fortalecer como figuras de oposição na história da humanidade que podem ser encontrados por
toda a linha do tempo. Bruxas e bruxos que estão sempre sintonizadas/os com os reais eventos da
história, mas foram silenciados por ela.
E quem fez da bruxaria o mal? Quem qualificou está prática como um instrumento do demônio?
A Idade Média é a porta para um clima de crescente febre social, principalmente a partir do
século XIV, onde a crise feudal, o aparecimento da Peste Negra, a Guerra dos Cem Anos, os
Cismas (e aqui se inclui a Reforma), deixa o mundo Ocidental em pânico81. Neste clima, o
mundo real e físico está encantado. Mas este encantamento não é positivo. O universo está
povoado por demônios: anjos caídos, fadas, pesadelos e demônios familiares – as chamadas
bruxas82.
Este medo generalizado se materializa na perseguição ao demônio, que tem muitas faces. Através
da mulher, do homem, da carniça, do padre, do vendedor, do mouro, do monstro e de animais
(como pã), bode, gato, touro83, o Diabo pode se apresentar e realizar seus malefícios enganando
aqueles e aquelas que são o seu alvo.
A parte que compete à mulher, nestes possíveis disfarces do mal, se encontra na prática da
bruxaria que pode ser entendida de muitas formas. No Martelo das Feiticeiras encontramos:
A Categoria de Bruxa é a das Pitonisas. – pessoas em quem e
pelas quais o Diabo ora fala, ora realiza operações incríveis. (...)
As mulheres que cavalgam (como pensam e dizem) ao lado de
Diana ou de Heródia, estão elas, na realidade, a cavalgar com o
Diabo, que, tendo adotado um nome pagão, lhes faz recair todo o
seu encanto84.
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Cresce, na Idade Media um forte sentimento de misoginia85, e a mulher é vista como instrumento
do Diabo para propagar o prazer e o mal86. Mas, se por um lado, este sentimento misógino avança
em meio ao senso comum e religioso da Idade Média, por outro, as práticas de religiões ocultas
não são totalmente expulsas do interior do catolicismo. O paganismo na Europa continuou
sobrevivendo em meio às proibições em 385 d.C. e se refugiou no campo, longe dos olhos
ortodoxos da Igreja87. E cada vez mais, o Cristianismo se preocupava com a livre circulação do
Diabo, por isso, procurou sistematizar a figura do Diabo, para facilmente ser reconhecido:
Os demônios, pelo seu engenho, produzem efeitos maléficos
através da bruxaria, apesar de ser verdade não conseguirem criar
qualquer forma sem o auxílio de algum o outro agente, seja essa
forma circunstancial ou substancial, e não sustentamos que
consigam infligir danos físicos sem o auxílio de certos agentes.
Mas, com a devida ajuda, conseguem provocar doenças e toda a
sorte de sofrimento e de padecimentos humanos, reais e
verdadeiros. De que modo as bruxas (em cooperação com o
demônio) empregam tais agentes e os tornam eficazes (...)88 . As
bruxas tem relações com Íncubos e Súcubos e sacrifícios
hediondos de criancinhas89.

As bruxas são veículos para a procriação do Diabo. Segundo o Martelo das Feiticeiras ele é
capaz de gerar crianças no estado matrimonial e fora dele90. Quando Sátiros e Faunos se
apresentam às mulheres para manterem relações sexuais com elas – estes são chamados Íncubos91
e Súcubos são os casos em que o Diabo usa uma mulher ou se apresenta no corpo dela para
manter relações sexuais com os homens 92.
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E o que diz a Wicca sobre o tempo de misoginia, perseguições e fogueiras? Em quase todas as
obras que tratam de Wicca, e que encontramos referências históricas sobre o nascimento e o
desenvolvimento da bruxaria na história do Ocidente, observamos citações sobre a Inquisição na
Idade Média. Além disso, também encontramos espaços nas obras para comentários sobre o
Malleus Malificarum93. Gardner chama o período da Inquisição de Era do Terror94, sinalizando
que o ponto de partida para a caça às bruxas é o marco do Papa Inocêncio III. Segundo o autor,
este papa denunciou a “antiga fé pré-cristã”95 como heresia e bruxaria, mandando que a
inquisição a esmagasse.
A valorização histórica do chamado „período das fogueiras‟ é promissor para a tradição da Wicca.
Todo o peso sacralizado, mágico e hereditário da bruxaria está em reconhecer a luta das mulheres
nesse período. A valorização do feminino na Wicca também faz parte desta sistematização. O
feminino vitorioso, antigo, resistente, mágico é eterno e hereditário.
Esta questão da hereditariedade na Wicca merece atenção. Existe uma tradição de bruxaria
italiana chamada de Stregheria96. Ela insiste que toda a bruxaria na Europa, e principalmente na
Itália, é a transmitida pelo “Sangue de Bruxa”97. É a força da hereditariedade sanguínea que
garante a transmissão do caráter mágico do legado de bruxa na Europa. A tradição do sangue da
bruxa nasce com o mito de Aradia que relataremos a seguir:
Diana amava muito a seu irmão Lúcifer, o deus do Sol e da Lua, o
Deus da Luz (esplendor) que, de tão orgulhoso de sua beleza, foi
expulso do paraíso. Diana tivera uma filha de seu irmão, a quem
deram o nome de Aradia (Herodius).
Naquela época havia na terra muitos ricos e muitos pobres. Os
ricos escravizavam os pobres. Havia, naqueles dias, muitos
escravos, os quais eram cruelmente tratados; tortura em toda a
parte, prisioneiros em todo o castelo. Muitos escravos escapavam.
Eles fugiam para os campos; assim, tornaram-se bandidos e
pessoas de má índole. Ao invés de dormir à noite, eles tramavam
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fugas e roubavam de seus mestres, para depois matá-los. Viviam
então nas montanhas e florestas como ladrões e assassinos, tudo
para evitar a escravidão.
Diana disse um dia a sua filha Aradia:
´É certo que és um espírito, mas foste gerada para voltar a ser um
mortal; deves descer á terra e ser uma mestra de homens e
mulheres, os quais, de bom grado, devem estudar bruxaria em tua
escola. Mas, como a filha de Caim, jamais deve ser. Tampouco
como a raça que por fim se tornou depravada e infame pelo
sofrimento, como os judeus e os errantes Zingari (ciganos), os
quais são todos ladrões e vilões; Como eles não deves ser! E
deves ser a primeira das bruxas conhecidas; e deves ser a
primeira de todas no mundo; e deves ensinar a arte do
envenenamento. Do envenenamento daqueles que são os maiores
dentre os senhores;
Sim, deves fazer com que morram em seus palácios; e deves
sujeitar a alma do opressor (pela força); e quando encontrares
um campônio que seja rico, deves então ensinar à bruxa, sua
pupila, como arruinar suas colheitas com tempestades terríveis, e
com granizo e com vento...
E quando um padre causar-te mal com suas bênçãos, deve
imputar a ele males duas vezes piores, e fazei-o em nome de mim,
Diana, a Rainha de todas as Bruxas! E quando os sacerdotes da
nobreza disserem que deves depositar sua fé no Pai, no Filho, e
em Maria, respondei então: Vosso Deus, o Pai e Maria são três
Demônios... pois o verdadeiro Deus Pai não é o vosso; pois vim
para varrer o mal. Os homens malignos destruirei a todos!
Vós que sois pobres e sofrem com a fome e labutam em miséria,
sofrendo também constantemente com a prisão. Ainda assim
tendes uma alma e por vosso sofrimento, sereis felizes no outro
mundo, mas negativo é o destino de todos os que vos causam
mal!‟
Então quando Aradia foi ensinada a operar a bruxaria, a como
destruir a raça maligna (de opressores), ela (transmitiu a suas
pupilas) e lhes disse:
„Quando eu tiver partido deste mundo, sempre que precisardes de
algo, uma vez por mês, quando a lua estiver plena, reuni-vos em
algum local deserto, ou em assembléia num bosque para adorar o
poderoso espírito de sua rainha, minha mãe, a grande Diana.
Àquela que de bom grado aprender toda a magia, mas que ainda
não domina seus mais profundos segredos, minha mãe irá
ensinar, na verdade, todas as coisas ainda desconhecidas. E
sereis libertos de qualquer escravidão, e sereis livres para
qualquer coisa; e como sinal de sua inequívoca liberdade, deveis
comparecer desnudos em seus ritos, tanto homens quanto
mulheres: isto deve perdurar até que morra o último de seus
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opressores; e deveis jogar o jogo de Benevento apagando as
chamas, para em seguida desfrutar de sua refeição!‟ 98.

O mito de Aradia, no evangelho das bruxas, é sempre citado como um marco da tradição na
bruxaria italiana, e também, tem sido remetido à sua formação na Europa. De fato, a ideia inicial
é de que corre o sangue de Aradia nas veias de todas as bruxas que se dedicam a estudar e
praticar a magia contra a opressão e violência. O mito nos conta que do incesto entre irmãos,
Diana a deusa mãe da tradição da bruxaria e Lúcifer – o deus Sol, nasceu Aradia, uma bruxa
destinada a ser mortal e peregrinar pelas terras da Itália para ensinar a arte a aqueles e aquelas
que querem se “libertar da opressão”. Aradia deveria ser a primeira bruxa conhecida e eliminar
todos que praticavam a maldade. Para as suas pupilas que ficam, depois de sua morte, existe uma
recomendação para adorar o poderoso espírito da rainha das bruxas – Diana, e ela ensinará tudo
que for desconhecido. Essa arte deve persistir até que morram todos os opressores.
Parece-nos que este mito tem a intenção de justificar e legitimar os elementos de hereditariedade
da bruxaria, mesmo quando eles não existem. Todas as bruxas e bruxos que têm a prática da
bruxaria como um sacerdócio tem em suas veias o sangue de Diana e Arádia e por isso são
empoderadas. A hereditariedade é da bruxaria, segundo o evangelho das bruxas, é simbólica.
Voltaremos ao período das fogueiras e das Inquisições. Através dessa hereditariedade simbólica,
os integrantes da Wicca entenderam que ela existe hoje porque sobreviveu ao período das
Inquisições. Claudinei Pietro, um dos renomados bruxos wiccanos brasileiros afirma que: “A
Wicca é sucessora da primeira religião da humanidade que enfrentou as fogueiras da Idade
Média e Gerald Gardner, fundador da Wicca apenas reavivou isso99”.
Para a Wicca, o período das Inquisições e caça às Bruxas está na Idade Média, faz parte da
tradição e solidifica a sobrevivência da bruxaria nos tempos modernos. A relação do cristianismo
e a prática do paganismo são relações de guerra, em que a caça às bruxas e as torturas fazem
parte de uma mentalidade de intolerância que construiu para as mulheres quatro tipos de papéis: a
„burguesa-esposa-cozinheira-empregada‟, a prostituta, a freira e a bruxa100. Essa sistematização
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de quatro papéis sociais é de Gardner, e valoriza a figura da bruxa como uma mulher livre,
decidida e especial:
Quer dizer, com exceção das nobres e serviçais (esposas, criadas,
camponesas), que eram destinadas a labutar todos os dias de suas
vidas, e a freira que estava fadada a um destino ainda pior, as
únicas mulheres livres, pessoas que podiam usar seus cérebros,
eram as prostitutas e as bruxas. Agora, havia multidões de
prostitutas em toda a cidade, e elas acompanhavam todos os
exércitos em hordas bem organizadas, e alegremente aliavam-se
aos inimigos, caso seus protetores fossem derrotados. A Igreja
algumas vezes as perseguiu, mas normalmente as deixava em paz,
contanto que pagassem dízimos. (...) Já as bruxas sempre fizeram
todo o possível para serem imperceptíveis, porém, antes da lei do
linchamento do reinado eclesiástico tudo era diferente; a maioria
delas eram, como hoje em dia, mulheres casadas, em casamentos
felizes, e gozavam de um status distinto, eram respeitadas e de
certa forma temidas, embora também fossem geralmente amadas
por seus serviços à comunidade como médicas, parteiras e
dissipadoras do mal!101.

O autor wiccano está afirmando que mulheres livres e espertas, para sobreviverem em uma
guerra, eram prostitutas e mulheres livres, em casamentos felizes, com muito respeito, e as
inteligentes eram bruxas. Nosso objetivo, neste texto, não é desvendar as „verdades‟ da história
da bruxaria, como já esclarecemos anteriormente, mas mapear o imaginário da figura da bruxa
que é desenhado por alguns nomes da tradição da Wicca.
Até o momento, o que temos é uma colagem de eventos desde a Idade da pedra, até as
Inquisições, desenhando uma figura de bruxa um pouco diferente do que conhecemos por filmes,
revistas e desenhos. O que temos aqui, desenhado pela Wicca são sacerdotisas que,
hereditariamente, ou por um legado que não de sangue, transmitem pela história – e por grandes
ciclos da história – uma tradição de poder, liberdade e inteligência. Este é o ciclo de
“empoderamento” da história e da figura da bruxa como uma mulher especial e forte. Grandes
eventos tornam a tradição cada vez mais pura e mais sagrada. Starhawk afirma que:
A perseguição começou lentamente. Os séculos XII e XIII
assistiram ao renascimento de aspectos da Antiga religião através
dos trovadores, que escreviam poemas de amor à Deusa, sob o
disfarce de damas da nobreza da época. Catedrais magníficas
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forma construídas à Maria, que havia incorporado vários aspectos
da Antiga Deusa. A feitiçaria foi declarada como um ato de
heresia, e em 1324, um grupo irlandês foi levado á julgamento
(...). As bruxas e fadas que podiam, escaparam para terras longe
do alcance da Inquisição. Algumas vieram para a América e neste
lugar, a Arte trabalhou e sobreviveu secretamente102.

Starhawk mostra que este período é sombrio, mas impulsionou o crescimento da bruxaria em
outros lugares. Para ela e para Gardner, a deusa sempre procura uma maneira de transformar
eventos negativos em positivos, visando sempre a sobrevivência e o fortalecimento da Wicca.
Gardner, Robert Gravis, Claudiney Pietro, Starhawk, Leland, Grimassi são autores renomados
para a Wicca e escrevem, para os wiccanos, documentos relevantes que todo aquele e aquela que
se interesse por bruxaria deve conhecer. Para que? Para saber seu passado, seu legado e o que
deve transmitir. De fato entendemos que até aqui a história das bruxas, aos olhos da Wicca, é
empoderada com colagens de tradições e anexações de eventos que historicamente não estão
ligados.
A Wicca é uma religião que sistematizou sua história como uma „colcha de retalhos‟ para
construir uma tradição sagrada, carregada de símbolos importantes e inteligíveis para quem as
pratica. Saber que corre em suas veias o sangue de bruxa é ter mais que um título. É carregar um
legado que atravessa o principio do mundo, as Idades da Pré-história, o passado glorioso e
reinventado dos celtas e a força para a sobrevivência das Inquisições. O objetivo disso é se
encontrar no tempo e no sagrado para cumprir a missão de toda a bruxa, que é a mesma dada à
Arádia: libertar e exterminar a opressão.
A compreensão sobre a bruxaria não se encerra na percepção de que ela consegue estabelecer um
traço tênue com a história da feitiçaria. A bruxaria também tece relações históricas com a história
do corpo, que é algo construído pelo Ocidente. Antes de conhecermos detalhadamente os
elementos que compõem a bruxaria e precisamente a Wicca, investigaremos o imaginário do
corpo construído no Ocidente, com objetivo de compreender quais os tipos de relações são
estabelecidas pela Wicca e o corpo moderno.
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CAPÍTULO II
O IMAGINÁRIO DO CORPO NO OCIDENTE

Até o presente momento preocupamo-nos em tratar e compreender o desenvolvimento da Nova
Era, a formação do imaginário da bruxaria e sua história criada para a construção de um
referencial teórico que formulou a prática da feitiçaria no Ocidente, principalmente para a Wicca.
Esse conteúdo colabora para compreendermos previamente que, ao tratar da Wicca, não podemos
nos esquecer de mencionar também as raízes “mais literárias” que contribuíram à formação da
bruxaria prática, no Ocidente, principalmente no que diz respeito à “construção da história da
bruxa”. Uma bruxa e um bruxo, como já tratamos, fazem parte de uma história maior e suas
biografias pessoais convergem a entender e assumir essa história maior. Segundo a bruxaria,
outra coisa que converge entre biografias pessoais de bruxos e bruxas para uma maior e unificada
é o entendimento e o conhecimento sobre seu próprio corpo e o caráter mágico que ele tem neste
contexto.
Para a bruxaria, e especialmente para Wicca, o corpo tem um significado sagrado. A Wicca tem
em sua cosmologia a figura de um casal de deuses em que a Deusa é superior e que valoriza as
questões de proximidade com a natureza. No guia de bruxaria, encontrado (porque se acredita
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que este guia foi escrito antes da Idade Média, perdido e curiosamente ele reapareceu para
restabelecer a proximidade entre as Eras para a bruxaria) e destinado à pessoas que se
denominam praticantes da Wicca, encontramos a seguinte definição sobre corpo e sobre seu papel
na prática wiccana, o que desemboca numa função cosmológica: “Cada um de nós recebeu mente
e corpo, e temos uma obrigação espiritual de usar estes maravilhosos dons. (...) O corpo é vivo,
e toda a vida é uma expressão do divino. Há poder divino no corpo e na Terra.(...)”103.
Se o corpo é instrumento e canal do sagrado, presente dos deuses, entende-se que é preciso
preservá-lo, reverenciá-lo e zelar para que ele contribua de modo pleno no exercício dessa função
„de ponte‟, para a realização deste sagrado em um nível visível. Essa dimensão de valorização,
cuidado e respeito pelo corpo é um sentimento muito recente. A relação que nossa sociedade tece
com o corpo é uma reinvenção de seu significado. Diz Merleau-Ponty:
Nosso século apagou a linha divisória do „corpo‟ e do „espírito‟ e
encara a vida humana como espiritual corpórea de ponta a ponta,
sempre apoiada sobre o corpo [...]. Para muitos pensadores, no
final do século XIX, o corpo era um pedaço de matéria, um feixe
de mecanismos. O século XX restaurou e aprofundou a questão da
carne, isto é, do corpo animado.104

O século XX inaugurou diferentes formas de imaginar o corpo. Somos herdeiros de um novo
tempo em que o corpo é entendido por dimensões mais caleidoscópicas, estabelecendo diferentes
olhares que podem ser dispensados sobre ele: nas artes, na mídia, na ciência médica e nas
religiões.
O que fez do corpo este espaço de liberdade para observação livre de tantas áreas diferentes? O
que fez a sociedade Ocidental moderna perceber que o corpo é algo precioso que precisa ser
cuidado para prolongar a vida? O corpo sempre foi visto como um instrumento de acesso a uma
vida longa? As respostas são muitas e geraram mais perguntas. Não possuímos também tempo
suficiente para construir uma história do corpo completa, com o objetivo de responder estas
perguntas com total propriedade no assunto. O que entendemos é que possuímos condições de
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eleger três olhares básicos que permearam e construíram a percepção de corpo que temos hoje.
Somos herdeiros de três tradições: a religiosa, a médica e a holista, o que nos ajuda a
compreender a forma como lidamos com o nosso corpo, e ainda entender como tais elementos
objetivamente contribuíram para construção de referências teóricas para o imaginário do corpo
construído pelo século XX e desenvolvido pela Nova Era.

2.1. O Corpo Religioso – o mal e o bem encarnado

É impossível falar da história do corpo e não mencionar as relações da Idade Média. Mesmo
antes de toda a sistematização grega e antiga sobre o corpo, entendemos que começar com a
questão religiosa é importante porque ela exerce um papel fundamental sobre suas dimensões na
modernidade. A Idade Média, aqui proposta e datada do século XII ao XVII, constrói sobre o
corpo um invólucro105 sagrado em que todos os gestos, os gostos, as atitudes, a hierarquia – que
estabelece as partes nobres do corpo e as partes julgadas indignas, o pudor e os desejos devem ser
orientados para agradar a Deus106.
Este invólucro, que ao envolver o corpo, esconde todas as suas características naturais e
biológicas, propôs construir um padrão corporal ditado pelo cristianismo, durante todo o período
da Renascença: o corpo de Cristo. Diz Gélis:
Apesar do progressivo esvaziamento do corpo nas duas figuras
ideais de um corpo ressuscitado e do corpo de Cristo, o corpo
volta constantemente e se mostra. [...] A fé e a devoção ao corpo
de Cristo contribuíram para elevar o corpo a uma alta dignidade,
fazendo dele um sujeito da História. Corpo de Cristo que
comemos, que se revela a partir do real e da carne. Pão que
converte e salva os corpos. Corpo magnificado do filho
encarnado, do encontro do Verbo com a carne. Corpo glorioso de
Cristo da ressurreição. Corpo torturado de Cristo da Paixão, cujo
o símbolo é em toda a parte a cruz, lembra o sacrifício pela
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humanidade. [...] Um corpo sem paixões [...] um corpo
desfigurado e humilhado de Salvador.107

O padrão corporal de beleza e devoção deste período é o corpo de Cristo. Este corpo é magro,
esquálido, torturado, humilhado, ferido e massacrado, mas é o corpo da redenção quando se
torna o corpo ressuscitado. Michel De Certeau diz que “o cristianismo foi instituído sobre a
perda de um corpo, a perda do corpo de Jesus”108. Com esta perda, o corpo pecador das criaturas
de Deus, a começar pelo ser humano é redimido e perdoado de todos os pecados cometidos por
eles mesmos.
Este é o círculo vicioso da salvação. Pecadores nascidos pela causa ordinária do pecado. Têm-se
nos corpos, segundo o pensamento cristão que se estendeu pela Idade Média, o princípio de todo
o mal:
O ouro, a prata, os corpos belos e todas as coisas são dotadas de
um certo atrativo. Por que razão o homem é arrastado para o mal?
Porque neste há uma aparência de bem, um atrativo para as forças
instintivas. O prazer da conveniência que se sente no contato da
carne influi vivamente. Cada um dos outros sentidos encontra nos
corpos uma modalidade que lhe corresponde. Porque todos estes
motivos e outros semelhantes, comete-se o pecado, pela
propensão imoderada para os bens inferiores, embora sejam bons,
se abandonam outros melhores e mais elevados, ou seja, a Vós,
meu Deus, à Vossa verdade e à Vossa Lei.109

A Idade Média desenvolveu, através do cristianismo, e objetivamente através do catolicismo, que
regulava as relações sociais, uma imagem negativa do corpo e consequentemente tudo o que
estava relacionado a ele. Na sentença anterior, Santo Agostinho, que apesar de viver e escrever
suas obras por volta do século V a.C., e para a Idade Média, torna-se um paradigma. Em sua
obra, afirma que o corpo está relacionado na lista de atrativos que correspondem às razões que
arrastam o homem para o mal. Outra questão importante é a relação do corpo com as vontades:
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O inimigo dominava meu querer, e dele me forjava uma cadeia
com que me apertava. Ora, a luxúria provém da vontade perversa;
enquanto se serve a luxúria, contrai-se o hábito; e, se não se
resiste a um hábito, origina-se uma necessidade. Era assim que,
por uma espécie de anéis entrelaçados – por isso lhe chamei
cadeia – me segurava apertado em dura escravidão. [...] Eu antes,
na verdade, vivia em ambos: na carne e no espírito.110

Para Santo Agostinho, as vontades do corpo são sempre inclinadas para o mal e, apesar disso, o
verdadeiro cidadão dos céus, deve viver regido pela vontade de Deus. Esse sentimento provocou,
na formação do cristianismo da Idade Média, um forte pessimismo sexual e uma tendência a
negar o corpo dos fiéis e principalmente o corpo feminino. A seguir, veremos brevemente no
pensamento patrístico, essa relação de negação do corpo e de pessimismo sexual.

2.1.1. Negar o corpo é incorporar-se a Cristo

Rogo-vos, pois, irmãos, elas misericórdias de Deus, que
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos
conformeis com este século, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus [Carta
aos Romanos 12, 1 – 2].

Esta expressão faz parte de um grupo de preceitos traçados pelo cristianismo por volta dos anos
50 d.C.. O apóstolo Paulo, em suas muitas cartas enviadas aos cristãos espalhados pela Europa e
Ásia Menor, sempre se refere a Igreja como parte integrante do corpo de Cristo e também faz
menção do corpo de cada cristão como algo a ser entregue em forma de sacrifício vivo, através
do culto e da vivência da fé. A princípio, esta recomendação pode parecer inofensiva, mas os
cristão levaram na literalidade a prática sacrifical do corpo. O corpo dos crentes, o corpo de
Cristo, a Igreja como corpo, são sinônimos de corpos penitentes, reclusos, santos e pecadores que
tanto a Idade Média como o cristianismo primitivo incorporaram e viveram intensamente.
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Historicamente, as raízes do pessimismo sexual do Ocidente se encontram, inicialmente no
pensamento grego de que o corpo é o cárcere da alma. Este é o chamado gnosticismo111, corrente
que adentrou o cristianismo no segundo século. Segundo González:
No gnosticismo cristão o mensageiro celestial que proclamaria a
libertação espiritual do cárcere que é o corpo é Jesus Cristo.
Segundo os cristãos gnósticos o que Cristo fez foi vir à terra para
nos recordar da nossa origem, celestial e para nos dar o
conhecimento secreto sem o qual não poderemos regressar às
moradas espirituais. Já que Cristo é esse mensageiro e o corpo e a
matéria são maus, os cristãos gnósticos pensavam que Cristo não
poderia ter um corpo como o nosso.112

As correntes cristãs gnósticas tentaram negar plenamente a encarnação de Jesus e fazer
prevalecer as teorias de que Cristo teria um corpo diferenciado do nosso. Este assunto – sobre a
encarnação do Cristo e a tentativa de sistematizar o pensamento a respeito da questão do corpo de
Jesus – provocou discussões nos Concílios Ecumênicos da Igreja Cristã. A controvérsia da
encarnação, que começou com a discussão trinitária no Concílio de Nicéia (325 d.C.) terminou no
Concílio de Antioquia (O II de Constantinopla) em 553 d.C.. Este debate de mais ou menos 300
anos definiu que Cristo possuía uma natureza divina e uma natureza humana e que através dessa
encarnação a natureza humana ficou pronta para ser redimida do pecado113.
Se o corpo é um obstáculo para se assemelhar ao Cristo, o objetivos dos cristãos da Idade Média
era incorporar-se a ele114. A primeira relação de incorporação do cristão ao Cristo é traçada com o
alimento.
Cristo foi alegorizado na tradição dos Pais da Igreja como um alimento vivo a ser servido em
nome do amor e através do sacrifício. É assim que nos relata João Crisóstomo em seu sermão:
“Aos Neófitos”115:
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Queres conhecer ainda melhor o poder do sangue de Cristo?
Lembra-te da tua origem. Ele correu do lado do Mestre na cruz.
Quando Jesus expirou, permanecendo ainda na cruz, conta a
Escritura, um soldado veio e abriu-lhe o lado com uma lança.
Imediatamente saiu sangue e água. A água simboliza o batismo, o
sangue é a figura da Eucaristia. [...]. A lança do soldado abriu o
lado e rompeu a parede do templo santo. Eis que ai encontrei um
tesouro de graça. Deu-se o mesmo com o cordeiro pascal. Os
judeus imolavam o cordeiro, e nós? Nós colhemos o fruto da
figueira: do lado jorrou sangue e água.[...] Deste lado aberto Jesus
construiu a Igreja, como Eva se originou do lado de Adão. Por
isso, Paulo pôde escrever: somos membros do seu Corpo, ao
pensar na chaga do lado. Deus tomou uma costela de Adão para
formar a mulher; Cristo dá-nos igualmente sangue e água de seu
lado para formar a Igreja. [...]. Vede, pois, como o Cristo está
unido à sua esposa. Vede com que alimento ele a sacia. Ele
próprio é nosso alimento e nosso festim. Como a mulher que nutre
seus filhos com seu leite materno, de certa maneira com seu
próprio sangue, assim Cristo nutre incessantemente aqueles a
quem deu a vida do novo nascimento, a preço de seu próprio
sangue.

O corpo de Cristo, seu sangue e a água que dele escorreu se materializaram em elementos do
cotidiano para a Idade Média. A água se transformou no sacramento do batismo e o sangue
derramado somado ao próprio corpo de Cristo se materializaram em hóstia. Essa hóstia tem três
dimensões aplicadas ao hábito antropofágico da Santa Ceia: alimentar, sacramental e
escatológico116. Existe nessa tridimensionalidade uma espécie de troca quando, ao comer do
corpo os fiéis são alimentados, se unem a esse corpo e se revestem da expectativa de recebê-lo
por toda a eternidade na concretude da vinda final de Cristo.
Outra forma de incorporar o Cristo é participar de seu sofrimento. Ao notar que o redentor sofre
de modo extremo, com seu sangue escorrendo e suas vísceras expostas, os cristãos e cristãs da
Idade Média entenderam que:
Para todos aqueles que procuram audaciosamente assemelhar-se
ao Cristo das dores para partilhar seus tormentos, o corpo é ao
mesmo tempo o maior obstáculo, e o meio de acompanhar o
Redentor: o corpo que é preciso vencer, o corpo vetor de um
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procedimento sacrificial. [...] O corpo não passa de um oceano de
miséria.117

Neste período cresceu um forte sentimento de ódio do corpo. Por isso, jejuns severos, privações
de conforto e tudo que pudesse proporcionar algum tipo de benefício ou sinônimo de carinho ao
próprio corpo, para a Idade Média e principalmente dentro do cristianismo, afastava o fiel da
aproximação com o corpo de Cristo.
Outra forma de martírio é o enfrentamento das doenças que são dadas ao homens e mulheres que
se entregam nesse caminho de serviço e incorporação ao corpo de Cristo. A doença aqui, adquire
um sinal de eleição, porque “tudo o que enfraquece o corpo só pode elevar a alma”118. Os
tumores, que afligiam de forma tenebrosa a toda a população da Idade Média eram encarados
pelos cristão como um sinal de que Deus escolheu esta pessoa para carregar um fardo nobre. Para
os que não têm tumores fica a seguinte prescrição dos franciscanos:
Acariciar um canceroso, beijar suas chagas repugnantes, lamber
seu pus ou beber vômitos de doentes, colocar a boca nos
abscessos infectos é vencer a própria natureza, dominar os
instintos, mortificar-se aliviando o próximo. Tudo isto se mostra
como um dos meios mais seguros de se assemelhar ao
Redentor.119

Que beleza é essa que mortifica o corpo? Que alegria infinda é essa de beijar tumores, lamber pus
e beber água de banho dos leprosos? Que prazer é esse de humilhar, torturar e negligenciar o
próprio corpo? Será por medo do inferno e da eterna danação? Consideramos que as expectativas
dessa martirização voluntária fazem parte deste invólucro sagrado que a Idade Média atribuiu ao
corpo. Sentir o amor de Deus, a presença de Cristo e esperar fielmente por sua recomposição
passam primeiramente pela expectativa da ressurreição.
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Os sinais desse invólucro sagrado se manifestam mais fortemente na relação que a Igreja
estabeleceu com o corpo dos santos. Tais corpos passaram a ser venerados a partir do século XII.
A Igreja Católica denominou essa veneração como „Culto às Relíquias‟, em que o corpo de
mulheres e homens vividos por tremendo automartírio, enterrados na Igreja e exumados, com a
comprovação de que estavam plenamente intactos ou exalavam perfume suave, eram objetos de
adoração e de desejo. Toda Igreja deveria possuir uma Relíquia (um corpo sagrado) e isso gerou
uma expectativa de que o corpo do santo era: “um receptáculo do sagrado, um corpo relíquia,
objeto de devoção e de revitalização. A veneração das relíquias permitia aos fiéis obter
remissões de penas no além”.120
Outra relação estabelecida com o corpo neste período, dentro desta relação de incorporação ao de
Cristo era o medo da possessão demoníaca. O corpo era a única forma visível de perceber e agir
mediante as tentativas do Diabo de manipular a vida dos fiéis. Aliás, o Diabo na Idade Média é
um: “espírito insinuador, de mil modos mascarado, ruidoso ou silencioso e está sempre atuando,
nunca descansa [...]. É nome e rosto da revolta contra Deus e é muito atraente”.121
Como se pode perceber a ação do Diabo? Se a doença é sinal de bem aventurança e eleição de
Deus, o Diabo tem outras formas de agir, e na maioria das vezes se expressam corporalmente,
mas nada tem relação com dores e privações. O Diabo fornece sinais de que existe possessão e
estes devem ser observados a partir de um esquema montado por teólogos para auxiliar os
sacerdotes:
1. Quando o suspeito não conseguir comer carne de cabra no
espaço de trinta dias;
2. Quando o indivíduo apresentar fisionomia assustada, olhar
espantado e aspecto hediondo;
3. Quando simulasse estar alucinado, crescendo continuamente o
volume de seu corpo e sua força;
4. Quando não conseguisse pronunciar o santo nome de Jesus ou
de qualquer outro santo, nem cantar os Salmos „Miserere mei
Deus‟, „Qui habitat‟, o Evangelho de São João que começa com
„No princípio era o Verbo‟..., e outras coisas congêneres;
5. Quando se exprimisse em grego, latim ou outro idioma que
jamais houvesse apreendido, ou lesse, escrevesse, cantasse
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musicalmente e realizasse outras coisas que não lhe houvessem
sido ensinadas;
6. Quando se tornasse mudo, surdo, lunático, cego, que são sinais
de possessão assinalados na Sagrada Escritura;
7. Quando, ao ser exorcizado, sentisse, descabidamente, um vento
frio ou quente na cabeça, nos ombros e nos rins, e se
transformasse, se afligisse e blasfemasse;
8. Quando experimentasse dores e sintomas extraordinários, como
violentas cólicas nas entranhas e partes internas, sensações como
vermes, formigas, rãs, a correrem desde a cabeça até o resto do
corpo; quando o ventre se dilatasse, ou o pescoço, ou a língua, ou
quando se reconhecesse exaltado no seu estado de ânimo;
9. Quando, por alguma razão secreta, deixasse de assistir o
Serviço Divino, de fazer orações de acordo com seu hábito, de
tomar água benta, de ouvir a palavra de Deus;
10. Quando se mostrasse vexado ou encolerizado, ao aplicar-lhe o
padre as relíquias dos santos, o Agnus Dei, ou quando, nas preces,
o sacerdote recorresse ao Sinal da Cruz, às coisas bentas e,
principalmente, ao Santo Sacramento do Altar;
11. Quando se elevasse e logo desaparecesse uma bolha em sua
língua; quando se elevassem diversas bolhas, semelhantes a
pequenos grãos, tratar-se-ia de sinal mais digno de nota,
concluindo-se, à vista das bolhas, qual o número de demônios
alojados no corpo do indivíduo;
12. Quando o indivíduo se revelasse preso de constante
inquietação, andando para cá e para lá, principalmente em busca
de lugares solitários e desertos;
13. Quando estivesse tolhido em todos os membros, mantendo-se
sempre adormecido e como morto;
14. Quando não conseguisse suportar o aroma das rosas ou outros
determinados perfumes;
15. Quando revelasse fatos absolutamente secretos e os
denunciasse manifestando desprezo por Deus e dirigindo injúrias
ao vizinhos;
16. Quando se contorcesse, ao ser exorcizado, fizesse meneios, se
curvasse e contorcesse o corpo e os membros de maneira
imprevista e inadmissível numa criatura;
17. Quando o demônio, seja de que forma fosse, lhe tivesse
aparecido, antes que tivesse noção de estar possesso;
18.Quando a doença fosse tal que os médicos não conseguissem
descobrí-la ou conhecê-la;
19. Quando, sob a ação de todos os tratamentos possíveis, em vez
de se apaziguar, a doença se agravasse;
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20. Quando o mal se revestisse, logo de início, de grande sintomas
e dores, ao contrário das doenças comuns que aumentam pouco a
pouco;
21. Quando a pessoa soltasse suspiros tristes e lamentosos sem
nenhuma causa legítima;
22. Quando se perdesse o apetite e vomitasse a carne ingerida;
23. Quando se tornasse impotente no mister de Vênus;
24. Quando não conseguisse encarar fixamente o sacerdote ou
manifestasse inquietação e dificuldade de olhá-lo;
25. Quando se mostrasse perturbado, assustado, ou fosse tocado
de alguma mudança notável, ao penetrar no recinto onde se
encontrasse a pessoa suspeita de lhe haver feito mal;
26. Finalmente, quando, no intuito de sanar o mal, o padre
houvesse aplicado unções sagradas nos olhos, nos ouvidos, na
testa e em outras partes do corpo, e essas partes viessem a
eliminar suor ou apresentassem alguma outra modificação122.

Segundo esta lista de reações visíveis de possessão demoníaca, o Diabo, através do corpo
provoca o nojo repentino por carne, por salmos, vômitos, tristezas sem motivo aparente, medo,
impotência, doenças desconhecidas, loucuras, cegueiras e bolhas pelo corpo. Todos estes
elementos fazem parte do volume de códigos que sinaliza, através do corpo, que existe um mal
encarnado.
Acreditamos que tais características que promovem o corpo santo e o corpo pecador, fazem parte
da construção de uma imaginário de corpo da Idade Média, que fundamenta o sentimento e a
construção do corpo coletivo que se divide nos eixos de sagrado e profano. Este corpo é
totalmente público e é legislado pela a Igreja Medieval que possui o direito legítimo de
classificá-lo e de julgá-lo.
A respeito da negação do corpo, o imaginário medieval valorizou as dores como sinais de
salvação ou elementos da perdição, além do crescimento da busca por uma vida reclusa e sem
prazeres. Outra raiz que contribuiu objetivamente para esta questão sagrada, construída pela
Idade Média, é a negação do sexo e consequentemente a negação do corpo feminino.
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2.1.2. O Corpo Feminino

“Sou Eva, esposa do grande Adão
Foi por minha culpa que morreu Jesus.
Já que a minha raça roubou o céu,
Meu lugar verdadeiro está em sua cruz.
Em seu Paraíso me colocou Deus,
Logo uma malvada decisão me fez cair em desgraça.
Por conselho do Demônio,
Minha mão pura machei com o mal.
Estendi minha mão e colhi,
A fruta da morte e comi.
Sempre contemple a mulher este dia,
Caminhará pela trilha da insensatez.
A frieza do gelado inverno,
As inundadoras ondas e asfixiantes neves,
O temido Inferno e a morte que lastima,
Nada disso existiria se não fosse por Eva”.123
Eis a mulher que caminha nos campos da insensatez, fruto de um erro de estender a mão e colher
algo que lhe foi proibido. Esta, que abriu as portas da desgraça e pela primeira vez contemplou as
dores de parto é Eva, mãe de todos, que na tradição cristã e principalmente na Idade Média, não
conseguiu altares com sua imagem para adoração.
Eva foi feita de um flanco do homem para salvar Adão da solidão124. Nisto se expressa uma
leitura de que ela foi projetada para atender exigências de um contrato criacional. Estes valores
que foram desenhando as relações dos corpos no Ocidente, juntamente com as dimensões
gnósticas ajudaram a construir um patamar maléfico do corpo feminino que culminou no
processo de pessimismo sexual.
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É fato que este pessimismo se deve a um forte sentimento misógino que se despertou na Idade
Média125 por razões da negação do corpo e dos prazeres. É neste período que a negação do corpo
provoca também o repúdio ao sexo, considerando este o maior de todos os pecados126.
Esta profanação do corpo, e neste caso principalmente do corpo feminino, pode ser entendida
como o outro elemento que colabora para a formação do imaginário do corpo medieval. Neste
caso, o exemplo da figura de Eva é:
A prova da natural fraqueza e incredulidade da mulher, definindo
seu atual papel [...], quem o Diabo ousou a atacar [...], portanto,
não sabeis que cada uma de vós é uma Eva? A sentença do Deus
sobre o vosso sexo continua até hoje; a culpa necessariamente
também127.

A tradição cristã também fez uso de outros instrumentos para a legitimação da inferioridade do
corpo feminino. Encontradas na filosofia grega, algumas afirmações expressam o ideal da
superioridade do corpo masculino sobre o feminino. Pitágoras, filósofo do sexto século a.C.
afirmou que “Existe um princípio bom, que criou a ordem e um princípio mau, que criou o caos,
a escuridão e a mulher”128. E Aristóteles afirma que:
Contudo, a natureza fez distinção entre a mulher e o escravo [...]
A natureza determina a utilidade de cada coisa, e cada
instrumento é mais bem feito quando determinado para atender a
uma finalidade. Mas entre os bárbaros nenhuma distinção é feita
entre mulheres e escravos; isso porque não existe entre eles aquela
parte da comunidade destinada, por natureza, a governar e a
comandar; são uma sociedade composta unicamente de escravos,
tantos os homens quanto as mulheres [...]129.

O corpo feminino, na antiguidade é entendido como caos e está no mesmo patamar dos escravos,
segundo Aristóteles, carecendo de dominação e legislação para ser governado com inteligência.
Estes elementos constroem uma dualidade que rege o mundo antigo: o corpo masculino é bom,
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inteligente e capaz de reger nações. O corpo feminino é mal, fonte de escuridão e capaz – além de
naturalmente – de contribuir apenas de reproduzir, porque a espécie precisa continuar130, diz
Aristóteles.
Para o corpo feminino, neste universo, a existência é incompleta porque o feminino é incompleto.
Sem pênis e sem inteligência para a antiguidade, o corpo feminino não participa da composição e
do desenvolvimento do mundo conhecido.
Estas influências gregas sobre a condição do feminino, na tradição cristã, reforçaram alguns
pressupostos de hostilidade131, que colaboraram na composição de toda a tradição cristã da Idade
Média. Os resultados podem ser percebidos no crescimento do gnosticismo dentro do
cristianismo e a crescente literatura religiosa sobre a rejeição do prazer, a valorização do celibato
e a insistência do casamento como ato de procriação. Nestes termos, encontramos textos de
naturalistas que escrevem sobre comportamento sexual regrado e casto. Um exemplo dessa
literatura é o „Elogio ao Elefante‟:
Não passa de um animal desajeitado, mas é o mais digno sobre a face da
terra e um dos animais mais inteligentes. Nunca muda de pareceria e ama
com ternura o que escolheu, com quem se acasala de três em três anos,
por cinco dias e de forma oculta, que nunca é visto. Reaparece no sexto
dia, e se lava no rio. Lava o corpo inteiro antes de retomar a manada.
Temos aí uma natureza honesta. Eles desconhecem o adultério132.

É fato de que os ideais de pessimismo sexual valorizam atitudes como esta do elefante. A vida
sexual do elefante existe, apesar de ser revistada a cada três anos, servindo de exemplo para
casais que puramente desejam apenas a procriação. O prazer sexual permite o contato do corpo
feminino – que cotidianamente é visto como profano – com o corpo masculino que possui sua
sacralidade. É por isso que muitos textos deste período também surgiram para valorizar a
virgindade como um elemento que permite a sacralidade de qualquer corpo.
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As influências de valorização da virgindade podem ser encontradas na literatura das escolas
gnósticas de Alexandria133 e influenciaram diretamente os textos dos chamados „Pais da Igreja‟,
que contribuíram para a formação do imaginário do corpo feminino. Um desses „Pais‟ é Jerônimo
– o tradutor da Vulgata, que tinha a seguinte opinião sobre a criação: “Eles, Adão e Eva, deviam
se manter virgens e foram unidos pelo casamento depois de terem pecado e expulsos do Paraíso
da Virgindade”134.
Não somente a Jerônimo, mas esse imaginário negativo do prazer e consequentemente do corpo
feminino, tem muito a agradecer pela formação argumentativo-teológica produzida por
Agostinho. A doutrina do pecado original, que se refere diretamente ao pecado transmitido por
Adão e Eva para toda a humanidade ao nascer, relata que a mácula de tal pecado recai sempre
sobre a mãe135, ou sobre a figura feminina, também relacionada diretamente com o prazer da
relação sexual136. No texto Confissões, ele relata sobre moral e costumes dizendo:
As devassidões contrárias à natureza se devem detestar e punir,
como foram os pecados de Sodoma [...]. Viola-se a própria união
que deve existir entre Deus e nós, quando a natureza, de quem Ele
é autor, se mancha pelas paixões depravadas [...]. O inimigo
dominava meu querer, e dele me forjava uma cadeia com que me
apertava. Ora, a luxúria provém da vontade perversa e a carne tem
desejos contra o espírito137.

Nesta guerra a favor da virgindade e contra o prazer sexual, as mulheres descobriram sua
serventia. Eram boas para a reprodução138 e inúteis para as coisas do espírito. Portanto, podemos
perceber que a tradição agostiniana formalizou o sentimento de que o sexo serve para a
reprodução, e tudo que lembre o prazer, é luxúria e vontade perversa.
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Mas, como praticar o sexo sem pecado para encontrar a santidade? Agostinho responde e suas
respostas podem ser encontradas no “Coitus Reservatus”139 que sinaliza o orgasmo da esposa
como pecado venial, além de ensinar que o homem não deve praticar o coito interrompido, pois
nele, se desperdiça sêmen – o veículo das bênçãos do criador.
No caso dos celibatários, as recomendações são numerosas e vão em outra direção. Os
verdadeiros celibatários não demonstram amor por mulheres. Aliás, a impressão é de que elas
causam pavor. De fato, a Igreja na Idade Média se preocupou constantemente na insistência de
que os celibatários deveriam manter distância dos corpos que lhes poderiam ser atrativos. A
distância mantida das virgens era duplamente reforçada:
Com a ajuda de Deus o que fazemos: não vivemos com virgens e
nada temos com elas. Não comemos e não bebemos com virgens,
e onde dormem lá não dormimos. As mulheres não nos lavam os
pés, nem nos ungem. E positivamente não dormimos onde esteja
uma virgem consagrada, e nem qualquer mulher, nem moça
solteira, tampouco mulher casada, nem mulher idosa, nem cristã,
nem pagã, porque só homens podem estar com homens140.

Neste processo da evolução e da sistematização do celibato como castração do corpo masculino,
as mulheres, apesar de desempenharem um papel de geradoras do medo, „conquistaram‟ alguns
espaços neste patamar. Essa conquista se refere ao fato de que entre as mulheres, nesse período
de exaltação da virgindade, era muito comum encontrar incentivos de Jerônimo, Tertuliano e
Santo Ambrósio para que, tais moças se dedicassem à virgindade. Nisto as virgens eram
chamadas de exemplo vivo do reino espiritual da Igreja e seus passos deveriam ser regrados por:
a) declaração pública de virgindade (ano 300d.C. no Concílio de
Elvira); b) recebimento do véu; c) reclusão (Jerônimo diz que uma
virgem não deve procurar na rua o seu noivo que no caso é
Cristo); d) fim da ostentação das vestimentas; e) não andar
sozinha; f) se submeter as virgens mais velhas; g) obedecer seu
esposo na voz da Igreja (bispos e superiores); h) não ter orgulho
de ser virgem; i) dieta de vinho; j) se banhar sozinha; l) dar suas
propriedades e bens ao esposo (o dote da virgem deve ser dado
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para a Igreja); m) preencher seu tempo com reza e estudo; n)
meditar; o) fazer as coisas femininas (tecer e cozer)141.

De fato, com a exaltação do celibato para manter o corpo em busca da divinização, a tradição
cristã substituiu Eva – a mãe do pecado, por outra mãe que alcançou o ideal máximo e perfeito: a
concepção virginal. A mãe virgem é extremamente valorizada pelos „Pais da Igreja‟ na literatura,
e sua imagem passou a ser reproduzida pelo mundo cristianizado.
As imagens de Maria, a mãe virginal, corpo que gerou o “redentor”, são imagens de uma
verdadeira virgem da Idade Média: nada do corpo à mostra e fisionomia de compaixão, contrição
e silêncio. Ela, segundo Boff, “Conseguia orientar seus sentimentos num projeto santo, se
tornando cheia de graça, porque é o receptáculo da presença viva do próprio Deus”142.
Maria assumiu a responsabilidade de ser a figura exemplar de sexo – ou de ausência dele para
todas as mulheres que desejassem participar da tradição cristã. Tanto para mulheres casadas que
optavam pelo casamento monástico143, quanto para as solteiras que desejavam se tornar virgens
consagradas.
Neste aspecto, a figura de Maria se apresenta como uma nova Eva, e se Cristo é o novo Adão,
ela se caracteriza como mãe, serva-auxiliadora e filha dele. Além disso, Jerônimo afirmou que
Jesus, Maria e José simbolizavam uma relação familiar perfeita de eterna virgindade 144. Assim se
construiu, na tradição cristã, especificamente – com o dogma da eterna virgindade de Maria, e
exaltação do celibato como primazia para a entrada na vida eclesiástica – uma continuação da
moral misógina desenhada pelos „Pais da Igreja‟, numa tentativa de recriar a humanidade com
corpos castos e puros.
A partir do século XIX, o dogma da veneração da imagem de Maria ganha uma repercussão
inestimável e inimaginável. A mariofania145 - adoração ao aparecimento da Virgem Maria,
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constituiu-se em um fenômeno, principalmente na França, em que os fiéis acreditavam, de forma
fervorosa, que sua presença era real e estava em plena sintonia com Cristo presente na Eucaristia,
sinalizando o poder da ressurreição, da existência do corpo glorificado e plenamente restaurado.
Concluindo nossa primeira etapa sobre o corpo na antiguidade, salientamos que alguns
elementos contribuíram para a formação da imagem corpórea estabelecida neste tempo: a
negação do corpo mortal, a sacralização do corpo incorporado a Cristo, a misoginia medieval e a
valorização do celibato, que construíram um corpo público, coletivo e sacralizado através da
tortura de si-mesmo. Alcançá-lo nos parece hoje um objetivo distante e desnecessário, mas no
período em que este imaginário vigorou, a noção do corpo esquadrinhado pela religião nada mais
representou do que o ideal da própria sociedade teocêntrica.

2.2.

O Corpo Médico – De Hipócrates aos primeiros passos para
a medicina moderna

Decidimos separar esta análise da história do corpo, traçada pela medicina, da compreensão
religiosa, porque entendemos que não se cruzam. Ambas andam paralelamente e em alguns
momentos, desconexas. Os médicos medievais se reportavam aos doutores da Igreja146,
encaminhando casos sem soluções para os sacerdotes catalogados como possessões que só a
Igreja poderia dar os encaminhamentos necessários. Teria sido a medicina inútil diante das
relações sociais estabelecidas em torno da religião?
Não acreditamos nessa inutilidade. Apenas somos capazes de afirmar que ambas, medicina e
religião, andaram em tempos e passos diferentes. Já vimos anteriormente a influência da religião
para a construção do olhar sobre o corpo. Neste passo trataremos da contribuição da medicina
para a compreensão e o entendimento do imaginário do corpo.
Comecemos pelos princípios da medicina e suas principais perguntas diante do corpo. Como a
medicina começou a investigar o funcionamento do corpo? Quando esta investigação começou?
Como o corpo passou a ser objeto para tal observação? Estas perguntas podem ser respondidas a
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princípio se considerarmos que, apesar de todo peso gnóstico da filosofia grega e a condição do
corpo como „cárcere da alma‟, é também na filosofia grega que se começa a discutir a noção de
natureza (

physis

que impulsiona toda a percepção das funções vitais do corpo.

Sobre a physis diz Aristóteles:
Uma criatura viva consiste, em primeiro lugar, de alma e corpo, e
destes dois elementos o primeiro é por natureza o governante e o
segundo, o governado. Então, precisamos procurar as intenções da
natureza nas coisas que conservam sua essência, não nas que
foram corrompidas. Por consequência, devemos estudar o homem
que apresente o melhor estado de alma e de corpo porque só nele
encontraremos a verdadeira relação entre ambos [...]148.

Para Aristóteles a realização da natureza nas criaturas é a relação hierárquica que a alma tem
sobre o corpo. E para perceber os parâmetros do bom funcionamento entre ambos e de sua
própria natureza é preciso observar a relação tecida entre eles. No caso da alma e do corpo a
primeira atitude é a observação. Também sobre a physis, considera Hipócrates:
É o princípio vital, força de essência, que se manifesta em todas as
funções orgânicas, atraindo organismos proveitosos e
despachando o danoso. Na presença de uma causa, essa energia se
desequilibra e se desenvolve. Estabelece-se uma luta contra a
natureza e a enfermidade149.

O filósofo que se destaca na observação do funcionamento do corpo é Hipócrates, que por volta
do século V a.C.150 estabeleceu um método de observação dos doentes associando seus problemas
e dores ao ambiente em que estavam expostos151.
Esse método de observação, parte integrante ao exercício da medicina, era considerado por
Hipócrates como uma nobre função, “É a medicina a mais nobre de todas as artes [...]. É a arte
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de curar as enfermidades por seus contrários. É a arte de curar, e de seguir o caminho por qual
cura-se espontaneamente a natureza”152.
Para Hipócrates, ao exercer a nobre arte de curar, usando elementos contrários, o médico tem
poder e exercício sobre a própria natureza. Ainda, aqui, podemos notar o exercício de um
princípio de corpo coletivo que está intimamente ligado com os outros corpos pelo elo da
natureza. Percebemos também, neste paradigma hipocrático da cura na natureza, o princípio da
filosofia jônica que sistematiza as leis que regulam o curso das enfermidades nos corpos, a partir
da noção de causa e efeito153.
O corpo de Hipócrates era composto por quatro humores: o sangue, a bílis, a fleuma e a bílis
negra154. E a predominância natural de cada humor originaria os diferentes tipos fisiológicos: o
sanguíneo, o fleumático, o bilioso/colérico e o melancólico155. Questões de personalidade ou
divisões de fatores orgânicos são comuns na literatura do século XVIII. O remetimento a
tratamentos de saúde com sangrias156 ou ventosas para curar alguma anormalidade que acometeu
o corpo era comum. Na teoria hipocrática, as anormalidades estão associadas ao mal
funcionamento de algum dos humores, ou inflamação de algum deles. No aforismo número 03,
Hipócrates faz uma recomendação sobre o trato dos humores:
Nas desinterias e vômitos espontâneos, se evacuam o que deve ser
expelido. Todos os transtornos podem ser úteis e pouco molestos;
porque, se não ocorrem são danosos. Da mesma forma, a
evacuação dos vasos é útil quando praticada em termos
convenientes, pois, tem que ter em conta o país e a estação, o
tempo e a natureza das enfermidades em que podem convir ou não
estas evacuações157.

Mas como se deu essa observação em Hipócrates? Como ele percebeu os humores? Quais os
recursos usados? Fazemos tais perguntas porque para a nossa tecnologia médica é impensável e
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assustador não poder ver o corpo por dentro. Somos a geração do „raio x‟ e da tomografia
computadorizada, logo, a distância científica nos é assombrosa.
Para as questões sobre observação Hipócrates começa traçando um perfil para quem deseja
aprender a ciência da medicina:
Quem quiser aprender bem a arte de médico deve proceder assim:
em primeiro lugar há-de-ter presentes as estações do ano e os seus
efeitos, pois nem todas são iguais mas diferem radicalmente
quanto à sua essência específica e quanto às suas mudanças. Deve
ainda observar os ventos quentes e frios, começando pelos que são
comuns a todos os homens e continuando pelas características de
cada região. Deve ter presentes também os efeitos dos diversos
gêneros de águas. Estas distinguem-se não só pela densidade e
pelo sabor, mas ainda por suas virtudes. Quando um médico
(ambulante) chegar a uma cidade desconhecida para ele, deve
determinar, antes de mais nada, a posição que ela ocupa quanto as
várias correntes de ar e quanto ao curso do sol [...] assim como
anotar o que se refere às águas [...] e a qualidade do solo [...]. Se
conhecer o que diz respeito à mudança das estações e do clima, e
o ocaso dos astros [...] conhecerá antecipadamente a qualidade do
ano [...] Pode ser que alguém julgue isto demasiadamente
orientado para a ciência, mas quem tal pensar pode convencer-se,
se alguma coisa for capaz de aprender, que a Astronomia pode
contribuir essencialmente para a Medicina, pois a mudança nas
doenças do homem está relacionada com a mudança do clima158.

Para Hipócrates a natureza está diretamente associada à questão da saúde ou doença dos homens.
Um médico verdadeiro precisaria ter ciência de que tudo está relacionado. Águas, clima, ventos
deveriam ser considerados na hora de estabelecer o processo de investigação e observação dos
males surgidos. Para Hipócrates, a natureza condiciona a saúde159 porque o corpo está
intimamente ligada a ela.
O método de observação hipocrático gerou um diário para sistematizar e padronizar as técnicas
frente aos males encarados. Os aforismos ou sentenças de Hipócrates compreendem o seu caderno
de campo mediante os atendimento realizados. Separamos para este momento alguns aforismos
mais interessantes:
23. É preciso purgar os humores quando estão cozidos;
158
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69. Os obesos estão mais expostos a morte repentina que os
magros;
84. Os ventos do meio dia, debilitam o ouvido, obscurecem a vista
e dão peso a cabeça e se duram muito tempo se observa nos
enfermos um influxo pernicioso. Se mudam ao Norte vem tosses,
males de garganta, constipação, disuria, calafrios, dores nas costas
e dores no peito. E, se duram muito, tende a se esperar
enfermidades acidentais.
85. Quando a primavera está no alto deve-se esperar febre e (89)
o outono para tísicos é funesto.
181. Quando a urina é turva e parecida a dos jumentos, durante o
curso de uma febre, é sinal de que as dores de cabeça existem ou
estão começando.
230. No fluxo menstrual a descoloração e a irregularidade indicam
que os purgantes são necessários.
233. Se uma mulher não está grávida e tem leite nos peitos é sinal
de que não menstrua.
246. Em mulheres grávidas, quando o leite sai com abundância
dos peitos é sinal de debilidade do feto, mas se as mamas estão
firmes é sinal de que o feto está são.
289. Se tremores e tristezas perseveram muito tempo, isto indica
melancolia.160

A observação dos humores, da urina, do leite e dos ventos nas estações do ano, fazem parte das
variáveis consideráveis para entender o funcionamento do corpo. Aqui o corpo é entendido como
uma estrutura paralela e correspondente à natureza. A observação é fundamental para perceber
limites do corpo e entender seu funcionamento que é o interesse do trabalho hipocrático.
Hipócrates também fez relatos mais detalhados para compreender o funcionamento dos humores
e a aplicação de tratamentos eficazes para males:
Em Abderas, Herópito, que vivia no Caminho de Arriba, em pé
sentiu uma grande dor de cabeça e de ali em diante se pôs de
cama. Começou calores ardentes. A princípio vomitou muitas
cóleras, tinha sede e estava inquieto; as urinas eram finas e negras
e algumas vezes tinha coloração de licor e outras vezes estavam
sem elas. A quentura tinha crescimento e sem ordem. No décimo
quarto dia o vinho bebido aumentou a quentura e deixou a urina
como antes. No quadragésimo dia, expeliu sangue das narinas e as
quenturas diminuiram. Sucedia que tais quenturas estavam juntas
160

HIPÓCRATES. Aforismos y Sentenciais. Buenos Aires: Nova Biblioteca Filosófica, [s.d.]. pp. 21, 25, 27, 37, 41,
42 e 46.

76
as dores de cabeça. No centésimo dia o ventre se conturbou e
rompeu humores biliosos e não durou muito tempo e saiam como
desinteria e com dor. Após 120 dias estava plenamente bom161.

Qual é a conclusão dessas observações de Hipócrates? Em que contribuiu essas anotações e no
que culminou essa impressão natural do corpo? Para a história da medicina, o corpo natural de
Hipócrates contribui na compreensão do funcionamento de todos os corpos humanos e resultou
no nascimento da medicina moderna162. E não só isso, mas construiu, no surgimento dos
hospitais, no século XVIII, uma relação de submissão com os corpos.
Os hospitais são lugares que oferecem aos médicos uma massa relativa de corpos doentes163 que
estão submissos as suas impressões e observações. No caso de morte dos doentes, o corpo morto
também está submisso para investigação e aprofundamento do entendimento das doenças164.
A observação interna do corpo começa em vida. As invenções do século XVIII e XIX auxiliam
nessa investigação: estetoscópio, raio x, termômetro, a tomada da pressão arterial, o estudo dos
tecidos colaboram na formação dos métodos modernos da medicina, além da observação e do
consultório. Na morte, a investigação está na dissecação.
Aliás, o costume de abrir cadáveres começa na Idade Média. O primeiro testemunho deste
período é datado de 1316 d.C., por Mondino de‟Liuzzi165. Mesmo com o documento medieval da
Igreja Católica que proibiu as dissecações, a bula Detestande feritatis, do Papa Bonifácio VIII,
em 1299 d.C., que era contra o desmembramento de cadáveres, Mondino redige um tratado
intitulado “Anathomia” em que relata detalhadamente o dissecamento de dois cadáveres de
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mulheres166. É também importante mencionar que, no século XI as sumas médicas árabes
também colaboraram para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da anatomia. Essas sumas,
intituladas “Cânon de Avicena”167 e os tratados zoológicos de Aristóteles contribuiram, na
história da medicina, para o olhar interno dos corpos mortos e para a visibilidade do
funcionamento do corpo.
Até aqui o corpo é físico, natural e objeto de estudo. Vivo, morto, com humores ou dissecado,
para a medicina, o corpo humano é um objeto que colabora na compreensão do seu próprio
funcionamento. O corpo é servido por ele mesmo e assim o imaginário construído nesta
perspectiva é objetivo e funcionalista. O corpo está para servir a si mesmo, retirar a dor e afastar
a doença, que não faz parte do seu funcionamento.
A seguir veremos como este imaginário caminha no desenvolvimento social com a chegada da
modernidade.

2.3. O Corpo Moderno

Iniciaremos essa terceira etapa de investigação sobre o imaginário do corpo, a partir do século
XIX. É neste período que acontecem muitas mudanças na história do mundo e uma delas é a
chegada do Iluminismo que pretendia construir a ideia:
de um sujeito que possuía uma identidade centrada e dotada de
capacidades racionais. Essas capacidades racionais seriam os
paradigmas individuais revisitados conforme o ser se desenvolvia.
Porém, com a crescente complexidade do mundo moderno
ocidental, nos deparamos com algumas transformações: o
deslocamento do centro identitário dos indivíduos que,
autônomos, são sujeitos.168
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Esta noção de sujeito é algo novo para a história e aqui se fragmenta o corpo religioso e o corpo
médico. Até o século XVII a história da religião tentou unificar os corpos através do corpo de
Cristo e da Igreja e a história da medicina tentou unificar os corpos através da observação das
doenças e da dissecação e, finalmente, o Iluminismo tentou unificar os corpos, no século XIX
com o projeto de formar uma sociedade plenamente racionalizada.
As transformações sociais provocadas pelo ideal iluminista e a descentralização da religião como
termômetro das relações sociais, contribuíram para a formação de indivíduos que se
reconheceram como sujeitos de sua própria história, logo, donos de seus corpos. O corpo,
mediante tais mutações torna-se o ponto de vista individual desse mundo, o veículo do ser169.
A sociedade e o imaginário construídos a partir do século XIX entenderam o corpo como um
acesso sensível à realidade, revestido de atributos170, que nesse período são elementos que
exaltam seu perfeito funcionamento. As características atribuídas ao corpo são as suas partes,
seus sentidos em harmonia e seu funcionamento pleno.
Esta é a chamada dimensão máquina do corpo. Para entendê-la é preciso recorrer ao pensamento
cartesiano, quando Descartes trata o corpo como uma máquina171. Esta máquina era perfeita e
dotada de razão, para contribuir perfeitamente e plenamente na construção de uma sociedade
perfeita e regida pelo progresso.
A vida, o pensamento e a construção da identidade do sujeito do século XIX foram baseados na
liberdade das amarras religiosas e da expectativa da soberania da ciência. Os iluministas negaram
o pensamento mágico172 e valorizaram extremamente essa liberdade racional173. E, mesmo com
tal liberdade, diante de tantas descobertas médicas, o peso se transferiu. De moral e religioso, o
peso atribuído ao corpo passou a ser mecânico, sendo tratado socialmente como uma máquina
natural174 que poderia, eventualmente, apresentar algum defeito175.
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O século XIX também explorou e configurou outros elementos importantes relacionados ao
corpo. É neste tempo que, principalmente na Europa, nasce a dimensão vida privada176:
Essa busca pelo progresso levou à lenta passagem do gregarismo
ao individualismo, a concomitante tendência à interiorização e à
introspecção isolou pouco a pouco, no interior do espaço
doméstico um espaço mais privado do qual o corpo de cada
homem e de cada mulher constituiu um invólucro177.

Este novo invólucro produzido pelo século XIX é um revestimento curioso. Não é sagrado,
porque o corpo de Cristo não é mais o elemento unificador do imaginário coletivo. Não é só
médico porque a medicina e as ciências naturais estavam dedicadas ao progresso. Nesse caso, o
imaginário coletivo funciona apenas no desejo de manter a máquina corpórea funcionando.
Então, quais são os elementos que poderemos destacar deste invólucro que reveste o corpo do
século XIX? Gostaríamos de destacar quatro elementos: individualidade, dosmeticidade, beleza
paradigmática e higienismo.
O invólucro do século XIX é individual, porque o reconhecimento de cada corpo como autônomo
e sujeito de sua própria história é enfatizado pelo Iluminismo. Também doméstico, porque é neste
espaço privado que se constrói e se desenvolve a cotidianidade da vida, onde os corpos se lavam,
comem, se cuidam, descansam e se embelezam178.
Este invólucro é belo, e aqui mencionamos a recriação de uma beleza paradigmática, porque,
principalmente na literatura do século XIX, percebemos a construção, no imaginário coletivo, de
uma significativa exaltação do corpo belo.
Para o corpo feminino do século XIX a beleza é:
Brancura da tez, realçada por um toque de rosado, cabelos louros,
disposição harmoniosa dos traços, rosto alongado, nariz alto e
regular, olhos vivos e risonhos, lábios finos e rubros. [...] seios
como nozes e a anca sublinhada para que se possa adivinhar o
corpo.179
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A beleza masculina também apresenta seus atributos na literatura do século XIX:
Ele tinha as orelhas bem feitas, grandes, firmes e rubras; a boca,
bela e inteligente, amorosa em tudo o que dizia. Seus dentes eram
regulares e mais brancos que marfim de elefante; o queixo bem
desenhado e um pouco fendido para ser mais gracioso. Tinha o
pescoço reto, grande e poderoso, onde nervo nem osso formavam
saliência. Era largo dos ombros e os tinha tão fortes quanto Atlas.
Seus músculos eram arredondados, seus bíceps desenvolvidos,
seus braços de uma grossura razoável. Tinhas as mãos grandes,
vigorosas e duras; os dedos longos, com articulações lisas; o peito
largo e a cintura fina. Quanto às ancas, não era nem um pouco
cambaio! Tinha-as fortes e quadradas; as coxas arredondadas e
largas; os joelhos eram bem lisos; as pernas sãs, longas, retas,
bem unidas; os pés curvos em cima, arqueados em baixo e
nervosos: ninguém pudera jamais alcançá-lo na corrida!180

A beleza deste invólucro retoma elementos greco-romanos, em que a brancura, linhas tênues para
as mulheres e corpos fortes e arredondados para os homens são considerados belezas
paradigmáticas.
Este revestimento também valoriza um aspecto considerado muito comum para a sociedade
contemporânea: o higienismo, que no século XIX tomou proporções diferenciadas. Se até o final
do século XVIII, era comum o uso de perfumes para driblar desagradáveis odores do corpo, o
século XIX reformulou a concepção de limpeza corporal, trazendo, principalmente para a Europa,
uma desodorização pessoal absoluta que compreendia banhos, xampus e uso abundante de
água181. Do banho é possível afirmar que:
É o banho que constitui o objeto de frequentes investimentos nas
narrativas, porque cabe a ele um importante função simbólica. Na
representação do privado, o banho assinala o espaço e o tempo de
intimidade, uma área espacial e um tempo reservados ao íntimo. O
banho, também, deixa eclodir o erotismo182.
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Estes elementos sinalizaram o nascimento de uma novo imaginário de corpo, que ainda
desenvolve um elemento coletivo unificador que é a questão da vivência social. Porém é possível
notar que os indícios do nascimento da individualidade, do privado e doméstico e da exaltação da
beleza mórbida e erótica dão os primeiros passos à uma concepção de corpo autônomo,
independente e tradutor real da existência humana. Aqui, parece-nos que, na experiência do
doméstico, do banho e na redescoberta da beleza, vemos pequenos ensaios do corpo conhecido
do século XX.
No desenvolvimento do imaginário do corpo, quem o inventou teoricamente, foi o século XX183.
A psicanálise, através de Freud e Merleau-Ponty, com a fenomenologia da percepção, atribuíram
ao corpo a dimensão de veículo do subconsciente e do imaginário 184. O corpo foi desmontado
pela medicina, mas a psicanálise e a fenomenologia da percepção caminham para reconstruí-lo
como elemento real da existência185. É o corpo que se transforma no objeto de tradução de
significados186. Ele é o verdadeiro objeto de condução do sensível para o real.
O corpo, nesta linha de raciocínio, passou a ser entendido como o veículo de uma rede de
percepções. Ele percebe o mundo e percebe o outro corpo. Diz Merlau- Ponty:
O corpo é um objeto e precisamos observá-lo diferenciando-o de
outros objetos. Ele é um objeto que move o tecer de relações
mágicas. [...] o corpo está no mundo e habita espaço e tempo e ele
nos dá acesso ao mundo, transformando idéias em coisas e
preservando a memória [...]. É por meu corpo que compreendo o
outro e é por ele que percebo as coisas. [...]. o meu corpo é
tradutor de significados187.

E como o corpo moderno é compreendido? Primeiramente, como um instrumento que exprime
hábitos próprios e é construtor de cada cultura. Marcel Mauss, em seu texto “As técnicas do
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corpo” afirma que a sociedade em geral, de uma forma tradicional, sabe servir-se do seu corpo188
e esses serviços determinam as relações corpóreas que podem ser observadas nas construções dos
odores, das comidas, das roupas e dos hábitos em geral189, o que determina a cultura e a formação
social de determinado grupo.
Cada sociedade tem hábitos próprios, rituais, métodos de educação, formas de andar, falar de se
relacionar socialmente. O corpo expressa essas técnicas culturais, em um ato tradicional eficaz,
em que a tradição e a transmissão colaboram na solidificação dos costumes190. O corpo é um
instrumento natural de transmissão de técnicas, hábitos e é a materialização da existência
humana.
Os atos do corpo colaboram para a ordem social, ordenação de movimentos, constituição da
cultura e formalização da sociedade191. Somos, para o século XX, corpos autônomos, unificados e
incorporados por essas somas de atos técnicos, fisiológicos e mágicos 192. Essa relação dos corpos
é ambígua em todos os aspectos. Se o Iluminismo caminhou para construir um corpo plenamente
autônomo, livre de doenças, sem magia e fragmentado pela medicina, a modernidade propôs,
através da fenomenologia da percepção e da antropologia, o olhar para as formas relacionais do
corpo, e a compreensão de que o corpo se sente autônomo, quando na verdade está incorporado
por redes de relações sociais, nas formas culturais e em seus estigmas.
A seguir, veremos as contribuições do imaginário do corpo moderno, associado às dimensões dos
Novos Movimentos Religiosos, considerações estas, que colaboram diretamente para
compreender as novas relações do corpo com as novas religiões.
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2.3.1. A Nova Era do Corpo

Que papel desempenha o imaginário de corpo moderno para a Nova Era? Afirmamos
inicialmente que o corpo desempenha um papel especial para o fenômeno Nova Era. É no corpo
que a experiência se realiza e é para o corpo que os serviços dos centros holísticos 193 são
dirigidos, na tentativa de proporcionar uma espécie de cura integral que envolve, além do corpo,
a mente e o espírito. E é através do entendimento da concepção de corpo é que podemos
compreender a lógica de cada expressão religiosa194.
Curiosamente, e diferentemente da antiguidade, a Nova Era propõe uma visão integral do corpo.
Essa visão enxerga a função do corpo, não somente como um instrumento produtor e reprodutor
biológico195 e tão pouco dentro da metáfora mecanicista que separa alma de corpo e o entende
como uma máquina196 e também não entende o corpo somente como belo e limpo. O corpo, na
Nova Era, ganha um espaço de destaque porque está em relação com a mente e com o espírito197,
e que, no seu discurso esta relação contribui para a harmonia deste corpo, culminando,
consequentemente, na harmonia do cosmos198. Com as indicações de que o corpo adquire um
espaço privilegiado no discurso Nova Era, entendemos que é de importância metodológica
analisar este espaço mediante a uma discussão também efervescente: a corporeidade.
Corporeidade passou a ser sinônimo do corpo humano e sua rede de relações na modernidade:
consigo mesmo, com outros corpos e com as questões sociais199. De fato, a corporeidade é uma
categoria que valoriza as questões do corpo como se este fosse um refletor das histórias pessoais
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do indivíduo e das histórias sociais que ele representa200. Nas experiências Nova Era, o caráter
performático aponta para uma corporeidade em que o exercício do corpo atribui a ele uma
dimensão sacral e cósmica201.
Na Nova Era, a corporeidade se realiza dando importância às relações entre os corpos, há uma
valorização do corpo individual a ponto de sacralizá-lo e por isso incentiva-se um cuidado
especial e novo para ele. É a formulação de ofertas e serviços destinados ao saberes do corpo
como terapias e lazer202. Esses serviços destinados aos benefícios do corpo, na Nova Era, também
são conhecidos por holismo.
O termo holismo é empregado para se referir a „outras medicinas‟
que vêm ganhando visibilidade no contexto urbano provedoras de
inter-relação do corpo, da mente e do espírito203. Assim para
entender as maneiras de relação/sustentação do corpo, mente e
espírito, podemos perceber que há um pressuposto de rejeição da
visão dualística de corpo e alma e uma valorização da integração
do corpo que deve ser cultivado204.
Para o cultivo desta tríade mente, corpo e espírito, os centros
holísticos oferecem diversos serviços dirigidos, pois esta
articulação das três dimensões em uma só, é entendida como
receptáculo do sagrado que deve ser desenvolvido porque este
sagrado está dentro do corpo adormecido. Aqui está a pista de que
os centros holísticos produzem um novo imaginário do corpo. O
corpo é dotado de poder para armazenar conteúdos religiosos
adormecidos e sua dormência é atribuída às relações impessoais
construídas no cotidiano da metrópole. Este conteúdo religioso é
chamado de self - verdadeiro eu buscado para que estas relações
impessoais, caracterizadas por efervescência do ego (sentimentos
ambiciosos humanos), sejam suprimidas a fim de rumarmos para
a construção de uma nova ordem cósmica. Aqui se aplica o
discurso da harmonia com a natureza e a renovação interior do
individuo.
O holismo é este mínimo denominador comum que motiva
primariamente a mobilidade dos freqüentadores dos centros
holísticos na busca por essências e exercícios de suas
composições e recomposições religiosas motivadas por um
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discurso de busca pela saúde. O holismo é o mínimo denominador
para compreender o novo imaginário do corpo. O corpo, que foi
objeto de esquecimento nas tradições religiosas, nesta
espiritualidade ganha um caráter destacável. O corpo é
resignificado e tem repercussão direta nestas práticas holísticas
direcionadas à saúde.205

O holismo reforça essas dimensões das relações “saudáveis” entre corpos, entre corpo-mente e
espírito, a fim de alcançar a perfeição do self. Para compreender estas relações é preciso atentar
para uma dimensão trazida pela Nova Era a fim de inovar o trato com o corpo: a relação entre
corpo e medicina.
A Nova Era traz uma reclamação para a modernidade. Ela insiste em dizer que a medicina se
cristalizou e esfriou as relações entre médico e paciente206. Outra reclamação que pudemos
perceber na tabela de paradigmas de Marilyn Fergunson, no primeiro capítulo é que a medicina
moderna trata a doença como uma disfunção superficial da parte do corpo que ela atinge. Por
isso, a Nova Era, como solução para estas reclamações, trouxe para exercício prático deste
holismo as chamadas medicinas alternativas.
Por que as pessoas são levadas a buscar medicinas alternativas?207. Em primeiro lugar porque tais
medicinas compõem significados de articulação de medicinas tradicionais e populares, entre o
Oriente e o Ocidente208. Elas consideram „novas perspectivas‟ que contribuem para um desejo de
libertação do corpo por causa da carga atribuída ao trabalho moderno209, por isso, a busca pelo
alternativo: de fato, o alternativo compreende que o corpo moderno está cansado, estressado e
portanto, doente.
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A medicina alternativa também é conhecida como a „outra medicina‟ que ganha visibilidade,
concorrendo com a medicina oficial210. Através da figura do profissional liberal denominado
“terapeuta não médico”211, que permite maior viabilidade no atendimento de caráter alternativo,
levantam-se perguntas e investigam-se elementos que o médico normalmente não se interessaria:
horários, costumes, alimentação, tempo, tentando retomar os paradigmas antigos da physis, em
que a natureza, o tempo e o corpo estão organicamente ligados. De fato, esta manifestação do
holismo como “outra medicina”, é atribuída, ao protesto das limitações da medicina
convencional-oficial que não considera o indivíduo como um todo, segundo a proposta Nova Era.
A Nova Era do corpo é esta: o corpo é entendido como a morada do ser – self212 (o verdadeiro eu
adormecido). O corpo é sagrado porque abriga a energia motora de toda a transformação social,
que deverá acontecer, segundo a expectativa crescente dos praticantes de Nova Era. Diante desta
expectativa e desta atribuição sagrada ao corpo a Nova Era constrói um novo imaginário de
corpo, que é:
Símbolo dos paradoxos vividos na trajetória histórico-social dos
indivíduos. Esse corpo „fala‟ e indica as contradições e conflitos,
tornando-se possível exprimir, compreender, dar sentido e pensar
sobre os acontecimentos desordenados do mundo e das pessoas.
Isto é, o corpo oferece uma linguagem para o indivíduo pensar as
suas relações com as pessoas e com a natureza (...). É através do
rito e do corpo que se ensaia um novo modo do indivíduo se
relacionar com o mundo213.

O corpo está martirizado pela carga de trabalho da modernidade. Pelo fato de ser mágico e
abrigar o self, que é algo extremamente sagrado, é preciso buscar novas e profundas curas para
ele. Assim diz a Nova Era: o corpo é mágico, sagrado, especial e necessita de cuidados
diferenciados e mais complexos.
Tais cuidados, para este universo Nova Era, indicam aos indivíduos praticantes que devem buscar
a cura. Curar, dentro deste universo, significa harmonizar as energias do corpo de maneira que
210
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elas ressoem com as mais amplas forças e leis da natureza. Esta é a lei da harmonia considera
que “Os corpos devem vibrar para renovar as forças naturais de acordo com as leis cósmicas e,
se necessário, uma intervenção ativa deve ocorrer para tornar a natureza mais natural, porque a
harmonia deve ser ajudada”.
O corpo sagrado é aquele que vibra e está conectado diretamente consigo mesmo e com o cosmo
que o rodeia. Essa conexão entre os corpos e o cosmo é a síntese perfeita das relações entre
corpo, alma, físico e psíquico para a Nora Era214. Tais relações estão intimamente ligadas. O
corpo, apesar de ser entendido como uma única dimensão de morada com o sagrado, é entendido
sob perspectivas que o dividem e o integram.
Vejamos esta ligação de divisão e integração. O praticante da Nova Era entende que não existem
mais divisões entre aspectos do ser. O ser é único. Não é só um corpo, ou só a mente que está
doente. Tudo está doente e tudo precisa de cura. Essa é a perspectiva que integra o ser em um
elemento apenas. A perspectiva da prática Nova Era que divide o indivíduo novamente é o
momento da busca da cura. O que será curado? O corpo físico? A mente? Nessa perspectiva, os
praticantes buscam as terapias que dão conta de proporcionar o alívio necessário para a parte que
está doente.
Se essa parte doente é o corpo físico, então é necessário buscar elementos para a cura deste
corpo. Para Nova Era é o corpo físico que é afligido diretamente pela doença. A doença não é um
mal total. É um reflexo da tensão, da ansiedade, do medo, da rigidez, da desarmonia e da
separação do nível do ser (que seria em tese o self)215. Para atingir a cura deste corpo físico não
se pode administrar remédios diretamente para ele. É necessário, segundo a Nova Era,
desenvolver habilidades ligadas a alma e ao psíquico.
Para a Nova Era, esta dimensão da alma e do psíquico estão ligadas a energia desenvolvida pela
força do pensamento, que é o princípio de toda a vibração harmônica para curar o corpo 216. Em
suma, existe um caminho a ser seguido na cura para o corpo na Nova Era. É preciso trabalhar a
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mente e o psíquico para desenvolver a energia advinda da força do pensamento e assim, alcançar
a harmonia que o corpo necessita para não ficar doente.
Como poderíamos compreender este tipo de cura por meio da força do pensamento? Como
entender que as doenças estão ligadas ao íntimo e que, diferentemente das afirmações
hipocráticas sobre o ambiente e o estado do corpo, toda a doença não seria mais uma carga
emocional? Como a Nova Era se tornou capaz de legislar sobre a saúde dos indivíduos?
Entendemos que, a princípio consideramos o nascimento das terapias alternativas e agora,
acrescentamos um elemento que se fortaleceu na espiritualidade Nova Era: a psicologização
esotérica217. Este elemento nos aponta que:
(...) o adepto considera que o desenvolvimento espiritual é
suficiente para a realização de seu equilíbrio psíquico ou
considera eventualmente necessário para garantir um
desenvolvimento espiritual mais verdadeiro, realizar um „trabalho
psicológico‟. Mas sem dúvida, a prática mais frequente tem a ver
com ecletismos que se encontram justapostas técnicas, ora
retiradas das religiões (meditação, ioga, transes, etc..), ora do
esoterismo e ora da psicologia218.

O que a autora está demonstrando é a articulação de elementos psicológicos na Nova Era. Para
essa espiritualidade esotérica, elementos e técnicas retiradas da psicologia colaboram diretamente
para o desenvolvimento da espiritualidade, na expansão da alma, na elevação da energia advinda
do pensamento e, consequentemente na cura do corpo. Essa aceitação de elementos psicológicos
está intimamente ligada às práticas Nova Era.
As meditações, os transes, as hipnoses, as práticas de encontros com animais sagrados, a ioga,
trabalhos com biografias pessoais, desenhos de arquétipos e mandalas aparecem nas práticas
Nova Era como integrantes do processo de expansão da consciência e da busca da cura do corpo.
De forma muito simples, e na maioria das vezes sem formação, os facilitadores – pessoas
designadas pelos grupos Nova Era, usam estes elementos nos chamados workshops219 e realizam
217
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as vivências entendendo que tais elementos psicológicos são também instrumento para atingir o
psíquico, a alma e assim alcançar a cura do corpo.
Como podemos verificar a veracidade deste imaginário do corpo e dessas práticas Nova Era? A
Nova Era não é um grupo religioso aos moldes tradicionais e dizemos que: A Nova Era não se
estabelece como movimento porque ela é construída na mobilidade. De fato a visibilidade da
Nova Era é questionável diante do pressuposto de que ela não apresenta uma organização
central. É preciso direcionar o olhar220.
Para visualizar o imaginário do corpo e estes elementos agregadores que proporcionam uma
dimensão nova dada ao corpo pela Nova Era, é preciso olhar para um determinado grupo e
analisar as suas práticas. Para esse olhar, o nosso passo seguinte será falar da Wicca na sua forma
e história atual. Olharemos para a sistematização, ritos, símbolos e outros documentos que
fundamentam a atualidade desta religião e já investigaremos alguns itens que colaboram com a
formação do novo imaginário do corpo. Um corpo autônomo, incorporado e unificado por
questões sociais, alternativo e empoderado pela magia.
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CAPÍTULO III
WICCA: A BRUXARIA SECULARIZADA

3.1.

221

As Bruxas não Voam mais de Vassoura

Acreditamos ser de extrema importância justificar, no início deste capítulo, o título proposto.
Pretendemos ao longo deste texto entender o que é Wicca, conhecer seus mitos, seus ritos e os
elementos que compõem a construção desta religião que chegou ao Brasil, passando por
Inglaterra, Estados Unidos e ganhando adeptos em todo o mundo. Nosso objetivo também é
promover análises nas questões de corporeidade encontradas nos conteúdos dos mitos e ritos
construídos pela Wicca.
Antes, porém, fundamentaremos o contexto em que podemos encontrar a Wicca. Observamos
que, durante o capítulo anterior, Gerald Gardner – fundador da Wicca pretendeu sistematizar as
raízes da Wicca nos períodos da Pedra, Neolítico, Irlanda e assim construiu uma linha do tempo
imaginária, mesclando a história antiga com a tradição moderna da bruxaria. Gostaríamos nesse
momento, sem pretensões de justificar essa linha do tempo construída e muito menos seguí-la,
221
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relatar o processo de formação da Wicca, com objetivo de compreendermos de forma mais ampla
seu significado.
A Wicca se intitula como a bruxaria moderna222 que traduziu e preservou a „Antiga Arte‟ como
analisamos no capítulo anterior. Um dos marcos desse „renascimento‟, porque a Wicca se entende
como uma tradição de bruxaria antiga que renasceu na modernidade, é especialmente a obra de
Gerald Gardner intitulada “A Bruxaria Hoje” datada de 1954. Dentro do movimento wiccano,
esta é a obra considerada como o marco de um “novo despertamento e novo interesse” sobre o
tema223. Nesse texto, Gardner se pergunta:
Quem são as bruxas? São as pessoas que chamam a si mesmas de
Wicca, as pessoas sábias, que praticam ritos antigos e que, junto
com muitas superstições e conhecimento de ervas, preservaram
um ensinamento oculto e processos de trabalho que elas próprias
pensam ser magia ou bruxaria. Elas são o tipo de pessoa que eram
queimadas vivas por possuir esse conhecimento, freqüentemente
dando suas vidas para desviar as suspeitas de outras. (...). Essas
Wiccas geralmente trabalham com bons propósitos e ajudam os
que estão com problemas com suas melhores habilidades (...)
lançaram feitiços para impedir Hitler de desembarcar após a
queda da França (...)224.

A ideia da prática da bruxaria na antiguidade, por Gardner, circula sobre o mesmo referencial
para o âmbito da bruxaria moderna. Wiccas, segundo Gardner, são bruxas que resistiram e
trabalharam para o bem comum social e não foram recompensadas devidamente e sim, pagaram
com suas vidas. A questão é que a ideia da feiticeira criada pela Idade Média e as Inquisições se
confrontam diretamente com esta informação da feiticeira que é responsável pela derrota de
Hitler, proposta por Gardner. A Idade Média tratou as feiticeiras como vilãs e Gardner e a Wicca
as tratam como heroínas injustiçadas e mães da tradição.
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As bruxas da Idade Média voavam de vassouras, comiam crianças, e segundo Rowland, matavam
vacas e danificavam a propriedade de outras pessoas225. Esse imaginário coletivo é o que moveu
os processos penais na Europa e promoveu a condenação de bruxos e bruxas por todo o
continente. Parece-nos que as histórias não combinam e a fundamentação de Gardner segue na
contramão do imaginário coletivo europeu ao sistematizar uma imagem de bruxas poderosas e
dedicadas ao bem estar social.
Quando esta imagem da bruxa boa invade a década de 50, com a publicação da obra “A Bruxaria
Hoje”, nos deparamos com uma nova roupagem que provocou uma identificação das novas
bruxas com a vida moderna. A Wicca é uma bruxaria secularizada porque tem a capacidade de se
adaptar ao novo tempo moderno e conviver com a nova realidade distante do universo rural. As
Wiccas hoje têm suas vassouras em casa, mas não voam, fazem seus feitiços e anotam nos blogs
pessoais, e seus rituais são realizados em parques públicos porque são os espaços que oferecem
uma mínima relação física com a natureza. Disse um wiccano:
“Amanhã mesmo tem o ritual no parque do Ibirapuera, cinco e
meia da tarde. Será um ritual da deusa Freia que é uma deusa
nórdica. Tem a autorização do parque pra fazer o rito. Tem
algumas restrições, mas a gente escolhe uma área mais reservada
do parque porque tem muita gente curiosa, muita gente que faz
piada, então a gente procura isso sempre. Tem a sede da Wicca
em Brasília e tem o ritual no parque da cidade que é muito maior
que o Ibirapuera e apareceu um grupo de evangélicos que
começou a distribuir panfletos em volta e acusar a gente de
práticas erradas e precisou chamar a polícia e todos foram pra
delegacia e é por isso que a gente toma esse cuidado porque é
desconfortável”226.

A desvantagem dos rituais públicos, ainda para a Wicca, é lidar com as investidas de grupos
regidos pelo ideal coletivo da negatividade que a bruxaria ainda desperta. A vantagem do uso dos
parques é realizar os rituais em contato com a natureza e a terra, que no espaço urbano, adquire
um caráter duplamente sagrado, por ser escasso. As Bruxas hoje moram em apartamentos na sua
maioria e dispõe de pequenos lugares para a realização de seus rituais pessoais. Para a celebração
de rituais com muitas pessoas, é preciso dispor de espaços maiores que contemplem essa
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aproximação com a natureza. E como a Wicca se apresenta no espaço urbano? Vejamos a seguir
um trecho de um material de revista sobre magia:
Existe uma enorme diferença entre o que a Wicca é e aquilo que é
apresentado ao público em geral. É difícil traduzir em palavras,
em algo perceptível e palpável, o que é a Wicca. Assim, torna-se
compreensível sua banalização como uma forma de popularizar o
tema, ou de introduzir os interessados no assunto, mesmo que
algumas vezes isso provoque equívocos, com conseqüências
negativas. A Wicca é uma forma de aprender e, afinal também se
aprende com os próprios erros. Tentando dissolver as brumas que
encobre o assunto: a Wicca é o nome dado para a antiga religião
praticada pelos povos celtas, também conhecida como bruxaria ou
„Arte‟227.

Tratamos até aqui sobre a história da bruxaria e toda a construção da tradição da Wicca contada
por ela mesma. A Wicca se pretende como uma religião explicativa. E por todos os lugares que
andamos colhendo dados e conversando com praticantes percebemos que, mesmo não sendo em
prática a mesma Wicca para todos aquelas e aquelas que a praticam, todos e todas que se
identificaram como praticantes, sempre me diziam que um indivíduo não pode praticar a Wicca
sem saber o que ela é e sua história.
Para nossa pesquisa também é muito importante saber o que a Wicca é, ou pelo menos como ela
se define, através da sistematização de seus praticantes. Por ser auto-explicativa e se pretender
uma religião de prática em grupo e de forma solitária a Wicca tem muitas obras publicadas, por
diversos autores, que pretendem explicar ao máximo o conteúdo desta religião. Em todos os
livros que tivemos acesso sobre feitiços, dicas, guias de prática, o capítulo primeiro, na maioria
dos casos é uma reflexão do que é Wicca.
O que pudemos encontrar, a princípio são definições muito simples com sentenças pragmáticas.
Wicca é “A Antiga Arte. É o nome alternativo dado às práticas de bruxaria moderna que cresce
em todo o mundo228. É o reavivamento e a sobrevivência da Antiga Religião européia baseada na
Terra e suas manifestações”229.
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A Wicca é uma versão moderna da tradição religiosa xamânica
pré-cristã que se desenvolveu na Europa. Ela é uma religião pagã,
isto é, não tem origem no judaísmo. (...) a religião Wicca está
voltada para a terra, a natureza e a fertilidade230. Ela é centrada em
torno da reverência à Natureza na forma do Deus e da Deusa231.

Na citação acima temos um breve reflexo do que a Wicca se intitula e se entende, através de
algumas obras de destaque. Percebemos que a força da história e a presença da construção da
tradição como antiga e perfeita estão presentes nessa auto-definição. A Wicca é a versão moderna
da Antiga Arte da bruxaria, que cresceu na Europa e associada à práticas xamânicas, está
dedicada e voltada para a Terra, para a Natureza e para a crença no casal sagrado dos primeiros
tempos, que vimos no capítulo anterior.
É importante, fazer uma breve pausa para justificar o uso do nome Wicca. Este nome tem um
significado sagrado que pretendemos mencionar a partir das próprias obras sobre magia e Wicca:
A palavra Wicca tem duas origens possíveis. A primeira é o termo
anglo-saxão „wic‟ ou „wit‟, que significa sábio ou douto. Uma
pessoa da Wicca era alguém que tinha um conhecimento (em geral
de curas e ervas) que a distinguia das pessoas comuns. Outra
origem possível é a palavra celta „wick‟, que significava dobrar ou
ser flexível. Os adeptos da Wicca eram pessoas que se dobravam,
adaptando-se às condições e circunstâncias da vida. Na história do
carvalho e do salgueiro, o carvalho não se dobra e é arrancado
pela tempestade, enquanto o salgueiro é flexível, enverga e
sobrevive à borrasca com poucos danos. Outra interpretação de
„wick‟, ou dobrar, é „curvar-se com vontade‟, como no processo
de magia232.
Wicca vem do inglês-saxão „wicce‟ e „wich‟ que significa girar,
dobrar ou moldar, mas em relação com a magia233.
Wicca é uma palavra que não possui termo equivalente exato na
língua portuguesa. (...). Ela tem origem no idioma galês e tem um
derivado „wiccan‟ indicando um praticante de Wicca234.
A palavra Wicca vem do inglês arcaico „wicce‟, que significa
girar, dobrar, moldar. Encontramos outras palavras na mesma raiz,
sempre ligando-a a algo mágico ou sagrado. Para alguns
pesquisadores, o termo Wicca se origina no indo-europeu „weik‟,
com o significado de magia. Outros afirmam que ela se formou a
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partir do anglo-saxão „wic‟ significando sábio. Por este motivo, a
Wicca é chamada muitas vezes de a „Arte dos Sábios‟ ou a „Arte
de Moldar‟. Ambos os significados podem se referir aos
wiccanos, que procuram atingir a sabedoria moldando-se em
ressonância com os fluxos da natureza235

O significado da palavra Wicca pode não ser mencionado de forma coerente quanto a sua raiz.
Podemos perceber que encontramos remetimento ao anglo-saxônico, ao inglês galês, a termos
celtas antigos e ao indo-europeu. A tentativa de localização linguística da palavra Wicca não é
um consenso objetivo e paradigmático entre seus praticantes. Mas os três significados da palavra
são levados fundamentalmente à risca: „dobrar, moldar e sabedoria‟ estão ligados a quase todos
os princípios da prática wiccana que se entende como uma prática de bruxaria sábia e moderna.
Um tipo de bruxaria que é capaz de se moldar em todos os tempos e em todas as situações. Essa
prática da sacralidade da palavra Wicca é o espelho da interiorização da crença por seus
praticantes. Na Wicca os nomes, as palavras e os objetos são sagrados.
Saber o significado do nome não basta para entendermos o processo que trouxe a Wicca para o
Brasil. No capítulo anterior relatamos a história da bruxaria antiga – ou como diz alguns
wiccanos – a “História da Antiga Arte” para conhecermos os mitos fundantes da Wicca. A seguir
contaremos a história da formação da Wicca que compreende sua fundação na Inglaterra até aos
Estados Unidos, relatada pelos próprios wiccanos. Começaremos por um breve espelho da Wicca
moderna:
A Wicca abriga muitos mitos e práticas relacionados com as
origens e a linhagem de várias Tradições e sistemas de crenças
wiccanos. Devemos grande parte desse conhecimento a Margaret
Murray, a Robert Gravis e a outros historiadores, pesquisadores e
antropólogos. Mas a história da Wicca moderna só pode ser
documentada fidedignamente a partir de 1951, com a obra de
Gerald Gardner. A expressão moderna da Wicca é uma mescla da
Magia Cerimonial” 236, misticismo, teosofia e movimentos
espiritualistas, práticas maçônicas, pensamentos e religiões
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orientais, contos de fadas, mitologias, folclores e lendas,
adivinhação, imaginação e crenças individuais237.

A princípio é relevante saber que a Wicca é uma religião caleidoscópica. Ela mistura elementos
de muitas tradições filosóficas crescentes no século XIX. Cabe aqui um comentário sobre dois
elementos dessa mistura. A Teosofia, porque já apresenta muitas misturas que compõem sua
formação e tem suas bases:
No Transcendentalismo e o Espiritualismo que são linhas de
pensamento que encabeçaram a formação metafísica do Ocidente
no século XIX238. Estas correntes tratam de uma espiritualidade
Oriental baseada no budismo e no hinduismo, para ser vivida no
contexto Ocidental. Estas espiritualidades partem de um Princípio
Universal Imanente que se encontra na força do pensamento e na
sugestão de um sagrado que habita dentro de cada indivíduo.
Gostaríamos de considerar na origem da cultura Nova Era estas
correntes porque são os primeiros movimentos religiosos de
expressão nos Estados Unidos; apresentavam um componente
asiático adaptado para as experiências religiosas ocidentais. Esta
articulação entre a vida ocidental e a experiência do hinduísmo e
do budismo, valorizava o misticismo e a integração da sabedoria
religiosa oriental com o sucesso do modo de vida ocidental239.

O segundo elemento que gostaríamos de destacar é a Magia Cerimonial. Ela é uma teia de
misturas compostas por judaísmo, Cabala, religiões egípcias e outros elementos que ficam a
critério daquele e daquela que se declara “Mago Cerimonial”. Uma das obras de expressão da
Magia Cerimonial é a obra “The Knights Templars” e “The Key of Solomon the King”. Diz o
mito que esta segunda obra – “As Chaves do Rei Salomão” foi escrita pelo próprio Rei Salomão,
ditado por um anjo para ensinar magia e segredos sobre a vida e a morte. Este texto foi traduzido
do hebreu para o latim240 e hoje temos este texto em inglês com lições de magia. A seguir
veremos o capítulo XII que ensina a fazer tiras mágicas que concedem desejos:
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Como fazer as Cintas da Magia
Tomar bastante da pele de um veado a fazer duas ligas tubulares
ocas, mas antes de costurá-las você deve escrever sobre a pele,
com o sangue de uma lebre morta no dia 25 de Junho, e ter
preenchido as ligas com arftemísia verde também antes de se
reunirem no dia 25 de Junho. Antes do amanhecer, porás nas duas
extremidades de cada olho do peixe chamado barbos, e quando
quiser usá-las deve se levantar antes do amanhecer e lavá-las em
um riacho de água corrente, e colocá-las uma em cada perna
acima do joelho. Após isso tomarás uma vara curta de azinho
cortada junho no mesmo dia 25, por sua vez, escreverás seus
desejos sobre a terra e o nome do lugar, e começarás a tua viagem
até encontrar seus desejos realizados em poucos dias e sem fadiga.
Quando seus desejos acabarem você tens de parar só para dizer
AMECH e bater no ar com a varinha acima referida, e
incontinente serás em terra241.

A obra “As Chaves do Rei Salomão” tem muitas outras lições de magia: capítulos sobre
consagração de pentáculos, medalhas mágicas, como se tornar senhor de tesouros possuídos por
espíritos e outras recomendações mágicas compõe esta obra de referencial mágico que está nas
bases da Wicca.
A história da Wicca é contada assim:
Gerald Gardner foi um funcionário civil inglês que desenvolveu a
maior parte da sua carreira na Índia. Ao voltar à Inglaterra, ele foi
iniciado na Wicca por um grupo que se autodenominava New
Forest Coven, dirigido por uma mulher chamada „Old Dorothy
Clutterbuck‟. Essa mulher era uma bruxa hereditária e esse grupo
existia havia décadas. Gardner era um maçom que também havia
estudado misticismo oriental e temas correlatos durante quase
toda a vida, tendo escrito vários livros sobre esses assuntos.
Gardner misturou a bruxaria hereditária do New Forest Coven,
chamada Wicca, com as cerimônias de origem maçônica e
algumas outras práticas pela „Hermetic Order of the Golden
Down‟ – traduzida por Aurora Dourada, pouco antes da Primeira
Guerra Mundial, criando a religião que hoje conhecemos como
Wicca Gardneriana. A religião de Gardner não surgiu pronta e
acabada, mas desenvolveu-se ao longo dos vários anos,
beneficiando-se com várias outras contribuições. Gardner,
considerado o fundador da Wicca Moderna, começou a praticar a
Wicca em torno de 1939 e anunciou como religião em 1951.
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Raymond Buckland, iniciado por Gardner e uma das suas Sumas
Sacerdotisas em 1963, introduziram a Wicca nos Estados Unidos
e possivelmente no Canadá em 1965. No entanto, pode-se
seguramente atribuir a explosão atual da Wicca norte-americana
aos Bucklands; com o passar dos anos, alguns dos primeiros
grupos que se desmembraram voltaram a integrar-se
voluntariamente à orientação dos Bucklands.
Em 1949 Gardner publicou um livro de ficção intitulado „High
Magic´s Aid‟, em que descria os rituais de um grupo inglês, que
procurava repelir os exércitos de Hitler por meio da magia. Em
1951, a Inglaterra revogou as últimas leis contra a bruxaria, leis
que condenavam à morte bruxos e bruxas que praticassem
sortilégios. Por causa dessas leis, os praticantes ingleses
permaneciam incógnitos e sem revelar suas práticas. Em 1954,
Gardner publicou „A Bruxaria Hoje‟, sobre as práticas dos bruxos,
onde sustentava que a bruxaria continuava viva e atuante na
Inglaterra e que ele era um bruxo. Gardner logo se tornou
celebridade e pelo resto da sua vida flertou com a imprensa e se
transformou o bruxo oficial da Inglaterra. Mais tarde ele adquiriu
um museu de bruxaria na Ilha de Man, o qual dirigiu durante
alguns anos. Quando ele morreu, a Wicca estava conhecida e
espalhada pela Grã-Bretanha, Europa e América242.

Os dados biográficos de Gerald Gardner são extremamente valorizados, por sua importância
como o bruxo que iniciou oficialmente a Wicca, através das publicações de livros com a história
da bruxaria e manuais de ritos para as práticas. Sua viagem a Índia, seu envolvimento com a
maçonaria e sua aproximação a um grupo formado pelo „sangue de bruxa‟ que tem a
característica da hereditariedade – a característica da pureza – são os itens mais valorizados pela
Wicca.
Outro elemento que deve ser mencionado, mas que não faz parte da maioria das obras sobre a
história da Wicca é a menção da relação entre Gerald Gardner e Ross Nichols (1902-1975) - o
fundador do Druidismo Moderno. Na história do Druidismo podemos encontrar uma menção de
que ambos eram iniciados no Ocultismo e amigos. Por questões de discordâncias pessoais,
Gardner rompeu esta amizade e fundou uma linha alternativa do Druidismo, reclamando a
verdadeira Magia Cerimonial e a pureza do sangue de bruxa para esta nova tradição –
sistematizada como antiga e verdadeira – que é a Wicca.
Gardner é considerado:
242

TUITÉAN, Paul & DANIELS, Estelle. Wicca Essencial. São Paulo: Editora Pensamento, 2006. pp. 20 – 21.

99
“o pai dos wiccanos. Não que ele seria uma espécie de Papa,
porque isso não existe pra gente. E essa liderança estratificada
não é tão rígida para nós quanto nas Igrejas Católicas, mas foi
ele que tornou pública a bruxaria na Inglaterra, ele dizia, e cada
um acredita ou não, que ele pertencia a um grupo de bruxas que
ele tinha desde a época de caça as bruxas que foi passando de pai
para filho, de filho para pai e ele foi lendo e aprendendo e
quando caiu a lei contra a bruxaria na Inglaterra ele publicou
dois livros sobre o tema, aí ele caiu na mídia”243.

Parece-nos que a década de 50 é um período de explosão das figuras exóticas que popularizaram
as religiões místicas. Um personagem deste período que, mesmo de forma breve deve ser
mencionado é Aleister Crowley. Este ocultista é considerado “o mais saliente e indigno da
primeira metade do século XX e pretenso homem mais malvado do mundo”244.
Esta fama tem alguns motivos. Crowley era membro da „Hermetic Order of the Golden Down‟.
Esta ordem era uma espécie de sociedade mágica surgida na Inglaterra, no perído de 1880, que
reunia várias vertentes do Ocultismo, e cujas ramificações encontram-se ativas até os dias de
hoje. Crowley reclamou o lugar de seu mestre e por isso saiu da ordem e fundou a “Astrum
Argentinun” em 1905, que misturava elementos da Hermetic Order of the Golden Down com
preceitos do tantrismo, tornando as práticas orgiásticas como fundamento das celebrações245.
Pelas orgias e práticas „ditas estranhas‟, Crowley foi expulso da Inglaterra em 1920. O motivo
desta apresentação de Crowley é justificável para apenas mencionar que ele publicou muitos
livros neste período, da década de 50 e, mesmo sendo uma figura indesejada, influenciou
diretamente Gerald Gardner nas suas produções.
A década de 70 foi um período de explosão da Wicca em muitos lugares diferentes e por
diferentes grupos que se separaram da Tradição Gardineriana. Nas muitas divisões que
sucederam a primeira tradição podemos encontrar a Tradição Alexandrina. Fundada por Alex
Sanders, na década de 70, essa tradição faz uso da Magia Cerimonial e acrescentou elementos ao
que Gardner teria produzido, tornando-se uma tradição rival a Tradição Gardeneriana246.
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Outras tradições foram formadas ao longo do tempo, ainda neste período de 70 a 80.
Encontramos a Seax Wicca, formulada por Buckland que incorpora um panteão germânico247.
Temos também a Faery Wicca, que é a tradição das fadas e super valoriza as tradições célticas248,
a Faery Wicca radical que é uma tradição fundada e voltada para homossexuais249, as TradsFams – que são os grupos de “sangue de bruxa” – exclusivamente hereditários250, e a Tradição
Strega – exclusivamente italiana e com crenças no panteão romano – de onde se localiza o
Evangelho de Aradia – que vimos no capítulo anterior e dai em diante são muitas as tradições que
podem ser encontradas na Wicca, formadas e divididas até hoje.
O que podemos analisar inicialmente é que a Wicca é uma religião de muitas fragmentações e
altamente adaptável a estas divisões. Cada tradição está de acordo com um tipo de elemento que
não caberia na Tradição Gardeneriana. Uma cultua somente deuses egípcios, outra somente
deuses romanos, algumas tradições são fundadas para grupos que militam em determinada causa
social, como os homossexuais, outra tradição é só para familiares com sangue de bruxa. Para este
tipo de religião que é a Wicca, isto não é um problema, porque ela é “uma religião que tem efeito
porque deve falar ao coração. É apenas um meio de contatar o divino e por isso não existe uma
genuína Wicca. Ela é diversificada e multifacetada e todos seus autores transmitem uma forma
de ser Wicca”251.
Que liberdade é essa extremamente valorizada? Que diversidade é essa que é vista com
positividade? Isso poderia ser esclarecido se entendermos que estamos diante de um contexto em
que:
Os indivíduos são livres para criar e recriar seus símbolos e
celebrar mistérios descompromissados com tradições religiosas e
isso é um slogan da modernidade252. Esta modernidade dissolve os
sistemas religiosos e sua memória autorizada e promove uma
gênese de sistemas religiosos assentados nas opções pessoais dos
indivíduos253. Isto torna qualquer símbolo religioso acessível e
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sugere um tipo de vida livre, onde o indivíduo pode fazer suas
opções e se relacionar com elas da maneira que lhe aprouver.
Assim, a partir desta acessibilidade simbólica, somos livres para
fazermos nossas escolhas religiosas e construímos formas de
celebração que se aproximam do que queremos celebrar
livremente254.

Para a Wicca a liberdade de escolha e a autonomia de seus praticantes para fundar novas
tradições são valorizadas nos textos, nos livros de práticas, mas em nossa percepção, no cotidiano
dos praticantes e das praticantes não parece tão corriqueiro. Nos eventos em que estivemos nos
deparamos com muitos grupos diferentes, que estavam juntos para celebrar rituais e participar de
workshops, mas não estavam tão „a vontade‟ com os outros grupos, que obviamente
representavam outras tradições. De fato percebemos que, entre algumas tradições que se
dividiram aqui no Brasil e recentemente oficializaram esta divisão, existem sentimentos de
rupturas que não são tão belos como os livros apontam. Uma das semelhanças da Wicca com as
religiões tradicionais é que, mesmo com toda esta liberdade divulgada por seus textos, uma
ruptura sempre é „traumática‟.
Entre os próprios wiccanos, a explicação e a compreensão de suas próprias rupturas, apesar de
apresentarem um tom de normalidade, também refletem as dificuldades de coesão das Tradições:
“O Gardner era Inglês. A tradição que ele representa remonta o
século 10 na Inglaterra e a base é Celta. As divindades foram
aceitas porque eram divindades locais. Agora, a Wicca
Gardeneriana é totalmente céltica, a Wicca Alexandrina tem
poucos elementos celtas, a Wicca brasileira tem uma mescla de
elementos egípcios e gregos. (...) Parte dos ritos wiccanos sai dos
círculos herméticos (guardiões das torres elementares) e
começam pela tradição mãe que é a Gardneriana – européia –
Inglesa. As linhagens são registradas e os livros da tradição são
Alexandrinos – dado crédito - Alexanders com 8 sabáts para
bruxos. Essa bruxaria é mais midiática somada com a bruxaria
cerimonial e a magia alta (rosa cruz). Em „off‟ existe uma lenda
de que Alexanders roubou um livro das sombras e acrescentou
elementos novos. Agora, a divulgação da Wicca nos EUA é
creditada por Buclkand. Existe uma tradição chamada de Seax
Wicca que mistura misticismo, esoterimos e meditações. Desta
tradição surge a Diânica, com as feministas dos anos 60 e com a
Budapeste, que enfatizam a deusa Diana. Existe uma tradição
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chamada Old Dianic – de linhagem celta que proporciona uma
abertura para a figura masculina. Respeita a bipolaridade e tem
sabáts para deuses. Existe a Faery Wicca que mistura magia
havaiana e vodu com fadas – as fadas são a tradição do povo
mítico da Irlanda.
A Wicca brasileira tem uma primeira figura que é do Roberto
Carvalho nos anos 80. Mas os organizadores começam na lista
pelo Claundiney Pietro que tem a idéia de criar uma associação
nos moldes da Reclaiming (movimento plural aberto para
organizar quem quiser se ajuntar e deixar de ser bruxo solitário.
A Wicca brasileira se reúne em uma Associação chamada
AbraWicca que possui coordenador, secretaria e tesouraria. As
atividades compreendem palestras, cursos, círculos (facilitadores
com roteiro) com a idéia de reunir pessoas para práticas
pessoais. O Claudiney era da Old Dianic com a Mavespers (que é
a única Elder da Old) e através de uma ruptura fundou a tradição
Diânica do Brasil Nemorense, por causa de Rex Nemorense (Rex
Nemorensis, de acordo com uma tradição que não deve ser préquinto século)”255.

Ter a ideia de montar outra tradição, desentendimentos, conflitos de ideias, opções por deuses
diferentes e desejos de experiências solitárias fazem parte do cotidiano dos praticantes de Wicca,
principalmente no Brasil. E como pudemos perceber esta dificuldade de coesão das tradições e
como pudemos notar tantas divisões e proposições diferentes dentro de um mesmo sistema de
crenças?
O nosso primeiro aspecto a ser considerado é a questão da própria literatura considerada oficial.
Gardner, Buclkand, Gravis, Cunningham, trabalham com o pressuposto da liberdade e de que a
crença da Wicca está em movimento, que se realiza na autopoiese, quer dizer, se realiza na
vivência e na capacidade de criação de seus participantes. Esse motivador não pode sustentar
crenças coesas, mas facilita as rupturas e formações de novos grupos em todo o tempo.
O segundo elemento a ser considerado é o paradigma de auto-identificação de um bruxo ou
bruxa. Com tantas rupturas, invenções de tradições, criação de grupos e nascimento de novas
crenças, o que agrega e oficializa a prática da Wicca? O que pode ser considerado paradigmático
para que um grupo possa ser reconhecido como verdadeiro praticante de Wicca?
No caso do Brasil, o processo de sistematização da crença e a organização dos grupos passaram
por um processo que merece certo destaque. Durante a década de 70, um grupo de wiccanos
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brasileiros se dedicou na produção de um documento que tinha o propósito de construir certos
parâmetros para o reconhecimento da Wicca como religião e da identificação dos participantes
como grupo coeso. Algumas características podem ser destacadas para a nossa compreensão:
São considerados bruxos todos aqueles que tenham recebido
consagração em um coven (grupo de bruxos) ou os autoconsagrados, sendo recomendados a estes últimos, que confirmem
sua sagração em um coven, tornando-se por esse meio irmão(ã)
desse grupo, isento da obrigatoriedade da presença em suas
reuniões. (...) Os bruxos deverão ter representados no altar a
figura do deus e da deusa na mais absoluta equivalência de forças.
(...) Os grupos ou independentes, assumem frente aos deuses, o
compromisso de um papel de crescimento frente ao mundo. (...)
Não utilizamos qualquer hierarquia autoritária em nosso meio.
Destacamos, entretanto, os mestres (as) que compartilham seus
conhecimentos, sabedoria e vivência. (...) A bruxaria de Nova Era
não possui necessariamente templos, nosso templo é o planeta em
que habitamos256.

Este trecho do documento traz muitas informações sobre a composição da bruxaria brasileira. A
Wicca no Brasil é dividida em pequenos grupos compostos por treze (13) pessoas. Esses grupos
são denominados coven. Um coven é:
do latim conveniere (concordar, estar de comum acordo, unir-se)
um de wiccanos que se reúne para realizar trabalho de magia e
estudar Wicca e assuntos correlatos. Sob vários aspectos, pode ser
comparado a um grupo de estudos da Bíblia. Por tradição, os
covens são formados por até treze membros, mas podem ser
maiores ou menores de acordo com a vontade dos que o integram.
Grupos com mais de treze pessoas são ineficientes, e com mais de
vinte tendem a se dividir em grupos menores. Três membros em
geral é o mínimo. Freqüentemente o número é ditado pelo espaço
onde o coven se reúne – comumente na sala de estar de um dos
integrantes. A hierarquia interna, as regras e o funcionamento são
decididos pelos membros. Os covens são formados por várias
razões: covens de ensino ou treinamento ensinam ou treinam
novas pessoas; um coven de trabalho é um grupo de Iniciados que
se encontram, fazem magia e estudam Wicca e temas afins.
Covens também são subgrupos de várias denominações de Wicca,
isto é, um coven gardneriano é um “ramo” local da Wicca
Gardneriana. Normalmente, um coven é dirigido por uma Suma
Sacerdotisa ou por um Sumo Sacerdote, embora isso não seja
obrigatório. Em algumas Tradições, um coven é um grupo do
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Círculo Interior. Quando um coven se torna muito grande para
agir com eficácia, alguns membros podem separar-se do grupo
original e começar um coven irmão em outro lugar. Ou, se uma
facção dentro de um coven está insatisfeita por qualquer motivo,
os dissidentes podem desligar-se e começar um grupo separado
em outro lugar257.

O coven é a base de toda a formação wiccana e da aceitação de cada membro. Cabe ao coven
iniciar os praticantes, ensinar, construir um certo vínculo de vivência e encaminhá-los na Arte. O
coven também é o espaço da prática dos preceitos e das celebrações. É do conteúdo desses
preceitos e das práticas que trataremos a seguir.

3.2.

O que tem no Caldeirão da Bruxa?

3.2.1. As Regras e Preceitos

“Ouça as palavras da Grande Mãe, que antigamente
foi chamada pelos homens de Ártemis, Astartéia,
Diana, Melusina, Afrodite e muitos outros nomes. Em
meus altares a juventude da Lacedemônia fez o devido
sacrifício. Uma vez por mês, de preferência quando a
lua está cheia, encontrem-se em algum lugar secreto e
me adorem. Pois sou a rainha de todas as magias...
pois sou uma deusa graciosa, dou alegria à Terra,
certamente, não a fé, durante a vida; e após a morte, a
paz inexprimível, o descanso e o êxtase da deusa.
Nada peço em sacrifício”258.

Antes de falarmos sobre qualquer ritual e os elementos que nele estão inseridos, é preciso
mencionar alguns elementos básicos da crença wiccana. Faz parte da história da Wicca a
incorporação de treze elementos considerados básicos para todas as tradições. É importante
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também referirmos que o número treze (13) é considerado sagrado para Wicca. Por isso o coven é
perfeito e completo com treze pessoas e são treze elementos comuns. São estes:
“Lembremos que apesar das diferenças, temos em comum
1. Dupla polaridade da Divindade
2. Crença na reencarnação
3. Respeito por todos os reinos – humano, animal, vegetal, mineral, celestial e espiritual
4. Imanência da Divindade
5. Respeito pela Mãe Terra
6. O Giro da Roda e a mudança das estações assinalam os Sabáts
7. 8 (oito) Sabáts Solares e 13 (treze) Esbás Lunares
8. A Wicca é uma religião de escolha – não há proselitismo
9. Todos os Iniciados são Sacerdotes e Sacerdotisas
10. Igualdade de todos os sexos e raças
11. Uso do Círculo Mágico para culto e celebração
12. A Educação e o aprendizado são valorizados e perseguidos continuamente
13. A Wicca é contracultural e um tanto clandestina”259.

Estes elementos fazem parte do roteiro das crenças fundamentais. A duplicidade da divindade se
remete ao casal sagrado dos primeiros tempos, a crença na reencarnação está no viés da
fundamentação de que “todo wiccano caminha para o auto-aperfeiçoamento”, o respeito aos
reinos tem fundamento na consciência ecológica despertada pela Wicca, que também respeita a
Mãe Terra. A imanência da Divindade tem relação com a escolha pessoal de cada praticante por
deus ou deusa protetor/a, os Sabátts e Esbáts são celebrações que acontecem durante o ano, o
Círculo Mágico é a base do ritual e a dimensão contraculrural se remete ao fato de que a Wicca se
considera uma religião diferente porque não faz proselitismo e supostamente enfrenta um certo
problema de aceitação na sociedade.
Até aqui, já pudemos encontrar muitos elementos relacionados com a aparência dos corpos e a
corporeidade que pretendemos atribuir a Wicca. Entendemos e chamaremos essas experiências
corpóreas e esse imaginário de corpo wiccano de: corporeidade wiccana.
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Nos textos que encontramos e sistematizamos, trazidos pela religião Wicca como conteúdos
tradicionais e oficiais, os corpos das bruxas do passado são valorizados como entregues em nome
da sobrevivência da crença. Há um elemento de corporeidade no momento de reconhecimento da
sacralidade destes corpos. É fato também que, ao olhar para as crenças, olhamos para o produto
religioso, ou resultado construído a partir do elemento da cotidianidade dos processos de crenças.
A crença vivida e relacionada no cotidiano se oficializa em conteúdo e prática.
Se até aqui, a história da Wicca foi construída sobre o mito da antiguidade perfeita e dos corpos
completos porque, segundo a Wicca, viviam livres e de „forma natural‟, o mito das Inquisições e
o tempo moderno acrescentaram elementos éticos para os corpos se relacionarem e sobreviverem
frente às mudanças do mundo.
Os treze elementos básicos wiccanos que „regem‟ a prática oficial da Wicca, são elementos de
crenças estipuladas para proporcionar aos participantes parâmetros nas relações dos corpos. A
polaridade da divindade é o olhar sagrado wiccano para o sexo dos deuses. A crença na
reencarnação é a da possibilidade de novos corpos. O respeito aos reinos animal, vegetal e etc., é
a ideia do reconhecimento sacral daquilo que se relaciona com os corpos: animais, plantas e
espíritos. A imanência da divindade é o self dos adeptos e adeptas. Saber que dentro dos próprios
corpos dorme algo o que é puro e sagrado, faz do corpo um invólucro sagrado também. O que
abriga o sagrado também é especial e portanto, nesse caso, extensão dele.
Destacaremos outros importantes elementos, considerados paradigmáticos para a prática da
Wicca que também está ligada à questão ética do relacionamento entre os corpos e dos corpos
com o seu entorno: A Rede Wiccana, A Lei de Três, A Regra de Ouro, a Dedicação e a Iniciação
e o Nome Pagão.
A Rede Wiccana é uma regra baseada na sentença de que “Podes fazer o que fizeres, desde que
não prejudiques ninguém”260. Essa sentença também é considerada como „Dogma da Arte‟261
porque expressa o sentimento dito wiccano de que tudo está interligado e este sentimento é o que
deverá guiar os praticantes para a vivência da Wicca. Afirma Pietro:
A Wicca pratica a magia (...) e ela deve ser praticada com um
princípio ético rigoroso de que: só é possível ajudar aos outros, ou
a si mesmo, respeitando o livro arbítrio das pessoas envolvidas e
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quando isso não prejudicar a ninguém. Não fazer mal a nada e
nem a ninguém significa não prejudicar a natureza, as pessoas ao
nosso redor e a nós mesmos. Isso implica observar nosso modo de
vida, incluindo hábitos alimentares, comportamentais e
principalmente ecológicos – viver em harmonia com a natureza,
levando em consideração os três erres: Reduzir, Reciclar e
Reutilizar 262.

Percebemos na afirmação de Pietro a preocupação cotidiana e ecológica como principal elemento
da prática da Wicca. Podemos perceber também que este tipo de informação pretende alcançar
situações simples da prática da magia e do cotidiano como fazer o bem para uma planta, para o
vizinho e para o planeta e assim estabelecer nestes elementos as relações de corporeidade.
A Lei de Três é baseada na dimensão causa e efeito. O princípio básico para esta regra é “Tudo o
que fizeres retornará triplicado”263. Pietro acrescenta nesta afirmação que “Tudo o que fizermos,
para o bem ou para o mal, a nós retornará triplicadamente - e nesta encarnação. Esta lei nos
lembra que prejudicar os outros traz prejuízos para nós mesmos assim como no chamado efeito
borboleta”264.
A Regra de Ouro parte do mesmo princípio de causa e efeito. A sentença básica para esta regra é:
“Faze aos outros o que queres que te façam”265. Já que a Wicca não pratica a premissa da
confissão de pecados, esse passo relaciona a prática com o princípio da consciência e do
enfrentamento das atitudes pessoais266. Este também é um elemento que sinaliza a ética que
pretende reger os relacionamentos dos corpos dos adeptos e adeptas da Wicca.
Outro fator relevante da prática wiccana é a recepção de praticantes. Apesar de se afirmar contra
o proselitismo, a Wicca possui um sistema de adesão para novos participantes, praticado com
muita rigidez nos covens. Essa prática de adesão é chamada Iniciação e Dedicação. Segundo um
dos praticantes esse processo é descrito como um tempo de preparo. A Dedicação:
“Geralmente é de um ano e um dia. Dependendo da tradição. Eu
conheço um grupo que leva 20 a 21 anos pra você se formar
druida. É pelo sacerdote e se passar o tempo e ele entender que
você cumpriu todas as solicitações, fez todas as tarefas, se
262
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conhece bastante pra ser sacerdote, ai ele faz a Iniciação que
seria o ritual de ordenação. É um ritual de mistério fechado, não
está aberto ao público. Aliás, se você pegar vários livros
comentam estes rituais, por exemplo, um livro de capa amarela,
que eu acho que se chama Wicca essencial. Agora, se você for
fazer uma auto Iniciação solitária, você cria o ritual, agora, se
você faz parte de um grupo, cada grupo tem a sua prática. Tem
grupos que tem Iniciações simplistas que você faz um juramento e
tem grupos que você passa três dias recolhido, recebendo banhos,
recebendo infusões, orações, meditando, passando por provas,
esse tipo de coisa”267.

A Dedicação é uma Cerimônia de primeira instância para quem quer se tornar bruxo ou bruxa.
Quando o participante se associa ao coven, ele é considerado apenas convidado ou simpatizante,
mas quando decide praticar a Wicca como bruxo ou bruxa e quer alcançar o reconhecimento ou
se tornar Sacerdote ou Sacerdotisa, este participante se torna um dedicado em:
uma cerimônia em que uma pessoa é apresentada aos quadrantes,
à Deusa e ao Deus e declara a sua intenção de estudar e aprender a
Wicca. Não é uma Iniciação, mas muitas tradições exigem que a
pessoa passe pela Dedicação (tornando-se assim um dedicado, isto
é, postulante ou devoto) antes de ser aceita num grupo de
treinamento. As dedicações são em geral realizadas com o
candidato nu. Ser postulante não garante e nem exige que a pessoa
se torne um Iniciado268.

Esta cerimônia não é aberta ao público. Somente os participantes do coven que já foram
dedicados podem assistir e os candidatos que se apresentam passam a estudar, fazer leituras,
pesquisas, encontros marcados com o Sacerdote ou Sacerdotisa do coven e assim caminhar neste
processo, que comumente na maioria das tradições reconhecidas, é datado de 1 ano e 1 dia. Cabe
ao Sacerdote ou Sacerdotisa responsabilizar-se pelo cumprimento das tarefas e autorizar o
próximo passo do praticante. Às vezes, percebemos no contato com um coven, que o participante
se ausenta, não entrega as atividades e portanto, tem sua experiência de preparo estendida. É
possível, dentro de algumas tradições, reconhecer entre os participantes, casos de bruxos e bruxas
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que se auto-dedicaram. Existe uma tradição que prevê a auto-dedicação e esta é chamada de
Bruxaria Solitária269.
Depois do período de Dedicação e com todos os rituais cumpridos, algumas tradições fazem a
cerimônia de Iniciação. É marcado no coven, um rito especial, onde os participantes se preparam
para a Iniciação, mas, somente os iniciados e os sacerdotes estão na Cerimônia. A roupa usada
pelo Iniciado no dia da Cerimônia depende da tradição. Existem algumas tradições que usam
vestes brancas nos iniciados, outras pedem que estejam „vestidos de céu‟. Esta é uma expressão
para a nudez dentro da Wicca. Se „vestir de céu‟ significa que o participante está completamente
nu, permitindo talvez algum amuleto ou flores como acessórios.
Independentemente da tradição, a Cerimônia de Iniciação tem um sistema básico e pode variar
em pequenos elementos como música ou qual período se deve realizá-la. Sua estrutura básica
corresponde à seguinte recomendação:
A Iniciação é uma metamorfose mágica. É a Cerimônia em que
um adepto passa a um grau mais elevado de entendimento e
sabedoria, como de perícia e capacidade. Ritual que representa um
teste final das qualificações de uma pessoa para obter determinado
grau ou posição. O ritual é uma confirmação dada pelo Iniciador
(Sacerdote ou Sacerdotisa), pelas testemunhas e também pela
Deusa e pelo Deus. A maioria das Iniciações Wiccanas contém os
mesmos elementos. Um desafio, um juramento, a transmissão do
conhecimento e uma morte e renascimentos simbólicos. Iniciações
ao Primeiro, Segundo e Terceiros Graus são comuns na Wicca,
embora não sejam universais. Existem muitos costumes
relacionados com as Iniciações. Deve haver um intervalo de pelo
menos um ano e um dia entre elas; não podem ser aplicadas a uma
criança; não pode ser realizadas com uma mulher menstruada (ou
durante o período); não pode ser realizada com uma mulher
grávida ou nos três meses seguintes ao parto; o candidato não
deve conhecer de antemão o texto ou as cerimônias de Iniciação;
devem ser realizadas por uma pessoa de grau igual ou maior;
devem produzir uma mudança na pessoa para mostrar que foram
eficazes; os “segredos da tradição” são transmitidos; exige-se um
juramento e este deve ser cumprido; o desafio posto deve ser
cumprido e superado270.
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No caso de tradições solitárias, o próprio participante realiza sua cerimônia de acordo com os
símbolos que têm relação com suas práticas pessoais. De fato, a recomendação para a tradição
solitária é que o participante faça perguntas a si mesmo do tipo: como posso sentir que fui
iniciado?
quando sentir um incomensurável prazer ao observar o pôr do sol
ou o surgir da lua, quando vir a Deusa e o Deus em árvores ao
longo de montanhas ou em regatos correndo entre campos,
quando sentir pulsar das energias da Terra em meio a uma cidade
barulhenta, você terá recebido a verdadeira iniciação e estará
conectado aos antigos poderes e modos das deidades. Alguns
dizem: apenas um wiccano pode criar um wiccano. Eu digo:
apenas a Deusa e o Deus podem criar um wiccano. Quem está
mais qualificado para tal?271.

Tantos as tradições de covens como a tradição solitária prevê uma metamorfose e um tipo de
elevação pessoal marcado por uma vivência, considerada „mágica‟, que conecta seus
participantes com a natureza e com o Deus e a Deusa. A partir do momento em que o participante
se dedica ele é convidado a escolher um nome pagão que o acompanhará por toda a sua
caminhada na Wicca.
“O nome pagão não é só pra Iniciação. Você fica com esse nome
depois da dedicação e normalmente o seu dedicador ou sua
dedicadora pede pra você escolher o nome que tem haver com
você porque ele vai reger sua energia pessoal e pegar a energia
daquele deus e daquela deusa e colocar na sua vida sabe. A gente
trabalha com vários deuses e deusas, mas tem aquele deus ou
deusa regente, deusa madrinha ou deus padrinho também”272.

O nome pagão entre os participantes da Wicca denota identidade, legitimidade de toda a trajetória
mágica que cada participante tem e é. Segundo autores wiccanos, um costume antigo que vem da
Alta Magia273. Em todas as conferências e covens visitados, sempre, primeiramente, aprendemos
o nome pagão, que é um nome mágico, e depois aprendemos – que quase não é usado, o nome de
batismo.
Podemos fazer várias leituras a respeito desta questão. Gostaríamos apenas de destacar que esse
procedimento do nome tem relação com a adoção de uma nova identidade, que deve ser assumida
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a partir da dedicação e também uma negação do nome de batismo, porque têm vínculos
religiosos, que para a Wicca, pelo menos utopicamente, precisam ser rompidos. Indagado por sua
mudança de nome para um nome pagão, um dos participantes nos explicou que “tem o nome civil
e o nome pagão. Uma das coisas é aquele negócio, o meu nome é muito cristão. Eu escolhi esse
nome pra mim porque eu tenho uma identificação com uma divindade nórdica”274.
Dedicados, com nomes mágicos, iniciados, cumpridores da Regra de Ouro, da Regra de Três,
arrolados na Rede Wiccana, estes participantes vivem uma nova realidade. Seus corpos estão
regidos por uma ética de „relacionamento perfeito‟ em que as fronteiras dos limites cotidianos são
vividos de forma a estabelecer um padrão de harmonia. Esta, pretende ser ecológica e social. Os
corpos são transformados. O iniciado está preparando seu corpo para „despertar o elemento
mágico‟. Ele já é mágico, segundo a Wicca, mas precisa se desenvolver e despertar. O dedicado
já passou pela metamorfose mágica e por isso, para a Wicca é renascido, com novo nome e passa
por um rito de consagração que estabelece o início da caminhada mágica. Uma tradição inventada
e assumida como se fosse parte desta história real e moderna do corpo dos adeptos. E para quem
estes participantes são iniciados? É o que tentaremos responder a seguir, a partir das divindades
que permeiam a Wicca moderna.

3.2.2. As Divindades

Na experiência da Wicca moderna, estruturalmente, nada muda em relação às divindades da
bruxaria antiga. Ela continua a cultuar o casal sagrado da Deusa e do Deus Cornífico, mas o que
muda nesta relação é que cada tradição representará este casal dentro de um panteão diferente,
que corresponde à linhagem sugerida para a sistematização do coven ou da opção solitária.
Na nossa convivência com alguns covens pudemos tabular275 os deuses na seguinte formatação:
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Nome

Função

Equivalência Romana

Odin

Senhor do céu e pai dos deuses.

Júpiter

Frigga

Deusa do casamento e mãe dos deuses.

Juno

Joerd

Deusa da terra, mãe de Thor.

Thor

Senhor do trovão e dos raios.

Júpiter

Sif

Deusa das plantações e da fertilidade.

Ceres

Baldur

Deus da beleza e do esplendor.

Apolo

Njoerd

Deus dos mares.

Netuno

Freya

Amor e cura.

Vênus

Tyr

Deus da guerra.

Marte

Loki

Poder do mal.

Frey

Deus do brilho do sol e da chuva.

Heimdall

Vigia do arco-íris e arauto do juízo final.

Bragi

Deus da sabedoria, poesia e eloqüência.

Hela

Soberana do domínio da morte.

Vithar

O mais forte depois de Thor.

Nanna

Deusa da lua.

Ullr

Deus da caça.

Idun

Deusa da juventude.

Hermod

Mensageiro dos deuses.

Hodur

Deus cego do inverno

Fenris

Lobo gigante, geração de Loki.

Aegir

Deus gigante do litoral

Ran

Esposa de argir, deusa das tempestades.

Forseti

Justiça

Plutão
Luna

Mercúrio

Aqui encontramos o paralelo traçado entre duas tradições. Na primeira coluna encontramos
deuses e deusas de panteão nórdico e irlandês. Na coluna do meio estão suas funções e na terceira
coluna encontramos os mesmos deuses em um paralelo romano, de provável tradição
alexandrina.
Podemos encontrar paralelos de deuses em todas as culturas para serem agregados a qualquer
tradição. A ideia wiccana é que o deus e a deusa se apresentam de diferentes formas, mas são os
mesmos. Segue o trecho abaixo dessa possível adequação:
“A deusa criadora de tudo e de todos e todos os outros deuses.
Todos os deuses e deusas são parte desta deusa e ela se apresenta
de formas e maneiras diversas. O Jeová é uma manifestação da
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deusa e tem aquele negócio, no meu jeito de ver para ter
liberdade para exercer estas opiniões. E nada como, eu acho
bacana e tal, a religião dos hebreus que escolheu o deus deles
para seguir com a tribo deles, era o deus da guerra, o deus dos
exércitos, você até me corrija se eu estiver errado, mas o pouco
que eu sei do Antigo Testamento foi o deus que Abraão escolheu,
foi o deus da tribo de Abraão. E isso transformou no que é hoje o
cristianismo. Acho bacana, muito do original se perdeu, muitas
coisas originais se perderam, a mensagem original se perdeu, o
“amar uns aos outros” é uma coisa fantástica, só que é difícil
encontrar o cristão que pratica de verdade, o falar é muito
bonito, o agir é difícil. Então na nossa crença, é a crença numa
divindade sagrada feminina sem: ah! Então o homem é
desfavorecido! E não! O homem está ao lado. A deusa decidiu
criar o homem para ser o companheiro dela, porque ele é o
fertilizador, ele fertiliza. A deusa é a força criadora da vida, ela
que gera a vida e o homem está á para fertilizar, ela escolheu que
fosse assim sem ter nenhum degrau, é lógico, que se você for
pesquisar com as feministas diânicas, as radicais, elas não
encaram nenhuma figura masculina com autoridade, é a deusa
pela deusa e ponto. Mas são poucos os grupos americanos que
seguem essa linha. A maioria segue a linha da dualidade. Eu me
perco falando, por favor, me interrompa!”276.

Para a Wicca, o casal sagrado é a realização da perfeita harmonia entre os sexos, e esse
paradigma é o pano de fundo para o reconhecimento de todos os deuses e deusas. De fato, este
exercício de readequação dos seres sagrados permite valorizar todas as divindades. Ponto positivo
e característico de religiões como a Wicca que tem pretensões de promover liberdade e
criatividade. Por outro lado, isto ainda reforça a pluralidade desta crença ao criar roupagens
diferenciadas para os mesmos seres divinos, aumentando o número de rupturas e tradições.
Todos os deuses e deusas são o mesmo casal. A deusa, principalmente, tem muitas faces a mais
do que o Deus. Ela pode ser “Ceridwen, Ísis, Pele, Suba, Yemanjá, Freya e a Mulher-que-Muda,
Kwan In, Shekinah, Zoe e Ixchel e também todas as deusas brasileiras e assim compreenderemos
que todas as 10 mil deusas expressam a mesma criadora de tudo”277.
A Deusa wiccana é tudo e está no centro. Mas com todas estas faces, ainda existe um elemento
que deve ser destacado para entendermos a relação que ela estabelece com os participantes da
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Wicca. A deusa tem três momentos baseados nas fases da mulher e nas fases da lua278. A Donzela
é a primeira fase, relacionada com o florescimento e juventude – é paralela a lua nova. A segunda
fase é a Mãe, simbolizando fertilidade e nascimento – e é paralela a lua cheia e a última fase é a
Anciã, representante da sabedoria e paralela a lua minguante. Existem muitas imagens que podem
descrever estas relações e fases. Uma delas colocamos a seguir:

Figura 3 - Aspecto triplo do sagrado feminino
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Esta deusa tríplice se relaciona com Deus. Eles são casados e vivem este matrimônio durante um
ciclo que é celebrado durante o ano, nos covens wiccanos ou de forma solitária.
Podemos encontrar aqui outro elemento de corporeidade. Nas regras mágicas da Wicca, a
corporeidade estabelecida e seguida como prática está delineada nas relações entre os corpos dos
adeptos e adeptas. O reconhecimento do elemento sacral e mágico destes corpos, pretende para a
Wicca, estabelecer relações entre eles, regrados por leis, ditos e normas.
A partir daqui, este elemento relacional entre os corpos pode ser visualizado nos símbolos
escolhidos pela Wicca, que são o exercício de antropomorfização wiccana através da
278
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corporeificação da natureza. Veja a deusa. O seu corpo não é eterno e jovem para sempre, mas
ela vive os três períodos marcantes da vida de uma mulher. Virgindade, maternidade e velhice
são fases celebradas em religiões feminilizadas, como a Wicca. E o exercício de
antropomorfização entra aqui: a lua é o espelho dessas fases. Cada fase da deusa está pareada
com uma das fases da lua. Poderíamos afirmar que as fases do corpo da deusa são as fases da lua.
Dessa forma entendemos que a natureza, e nesse caso, a lua, estão incorporadas ao corpo
feminino divino que representa o centro da crença wiccana. A seguir veremos o cotidiano do
casal sagrado que determina as celebrações wiccanas.

3.2.3. O Círculo Mágico

O cotidiano matrimonial do casal sagrado é celebrado durante o ano, pelo coven. Mas antes de
qualquer ritual, antes de dedicações, iniciações e demais celebrações é preciso traçar o Círculo
Mágico para tornar o local empoderado e fora da realidade „normal‟ (profana). Segundo a Wicca
os lugares são profanos, com energias espalhadas carregadas pelos corpos que circulam nos
ambientes. É comum na Wicca entender que o espaço de realização da magia e o contato „entre
os mundos‟ se dão em um espaço que deve ser traçado a cada celebração. Explicaremos como se
dá essa relação do espaço sagrado móvel.
A Wicca não tem templos e a recomendação é de que o coven se reúna na casa dos Sacerdotes
responsáveis. Como fazer reuniões mágicas na sala? Como fazer uma dedicação na cozinha ou no
quintal? Este espaço é sagrado? Na verdade o espaço pode tornar-se sagrado desde que um
Círculo Mágico seja traçado pelos sacerdotes. Antes, porém, do Círculo ser lançado, é necessário
que o altar esteja montado e preparado, porque depois do Círculo, nada pode sair do ambiente
traçado. Os altares variam de acordo com a tradição, mas existe uma recomendação básica de
elementos que ele deve conter velas, imagens representando deus e deusa, caldeirão, cálice,
bastão ou varinha mágica, athame ou punhal e um pentáculo ou prato para conter um tipo de
oferenda. A seguir temos uma representação de uma ordem básica recomendável para um altar:
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Figura 4 - Ordem básica para um altar.
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É preciso, depois do altar montado, limpar o ambiente e o corpo. Neste processo o Sacerdote ou
Sacerdotisa fazem um tipo de “purificação ambiental” e “purificação pessoal”. Diz Pietro:
Para que o sagrado faça parte de sua vida é preciso praticar e
tornar ambientes comuns em espaços mágicos. Você pode dizer:
Eu removo deste local toda a energia negativa. Que o mal saia e o
bem entre. Por todo o poder, do três vezes o três, que assim seja e
que assim se faça!281.
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A seguir temos uma ilustração sobre a parte de purificação do ambiente e a purificação pessoal:

Figura 5 - A preparação dos objetos e da área ritual.
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Depois do altar montado, do ambiente e do corpo purificados, o Círculo Mágico pode ser
lançado. A seguir descreveremos os passos para traçar o Círculo Mágico em 10 (dez) etapas282:
1) Traçar o Círculo: Delimitar a área que a Energia será mantida (definir limites);
2) Purificar: Livrar de entidades indesejáveis;
3) Convocar os Quadrantes: (ou vigias das torres) entidades que auxiliam a “guarda”;
4) Confirmar: Declarar que o Círculo está lançado;
282
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5) Invocar a Deusa e o Deus: no acender das velas;
6) A Ação: Celebração de Sabá, Esbát, ou qualquer outro ritual e realizar o Matrimônio
Sagrado;
7) Dispensar os deuses: concluir a evocação e agradecer;
8) Dispensar os quadrantes: despedir a guarda;
9) Recolher o Círculo: devolver a energia às origens;
10) Abrir o Círculo: terminar a celebração e recolher todos os elementos;

O Círculo é aberto para ser lançado e quando o ritual termina, ele deve ser recolhido. Para a
Wicca, este espaço é a formação de um cone de energia ou “espaço para guardar o poder” 283 que
detém toda a energia mágica concentrada pelas invocações dos guardiões dos quadrantes, e pela
invocação do deus e da deusa, através de orações que são escritas pelo próprio coven. Depois da
Invocação do casal sagrado é tempo de comemorar o Sabát ou o Esbát do período.
Neste espaço, a recomendação é que os adeptos e adeptas sintam a presença dos elementos
mágicos e façam parte deles, conectando seus corpos, através da sua energia interior. A energia
do círculo existe no corpo dos praticantes, porque é só no coven que este círculo pode ser
“lançado”284. Os corpos são limpos com defumação, porque carregam as “energias negativas” do
cotidiano, as roupas são trocadas e tudo assim, se torna mágico. Ao ser questionada sobre a
ausência de qualquer objeto que deva fazer parte do ritual para o lançamento do círculo, uma
participante respondeu que:
“Primeiro a gente aprende que os deus são imanentes. Eles estão
dentro da gente. Então pra começar o nosso corpo é o próprio
instrumento da deusa e ai tem a parte de ritual e tem a parte
mágica, então a gente usa instrumentos simbólicos pra poder
chegar no mágico. O simbólico do instrumento potencializa o ato
mágico. Tem muita gente que acha que só consegue traçar um
Círculo Mágico se tiver um athame e ai tem um lance de mercado
que eles fazem athame caro, de ouro e as pessoas se esquecem
que podem traçar o Círculo com o dedo, porque ele é mágico,
porque você é instrumento do próprio deus e da própria deusa e
você tem os poderes deles. Tem tradição que não deixa você usar
283
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instrumento nenhum no período de dedicação, porque você só
pode usar os instrumentos depois que você souber usar seu
próprio corpo. Como é que é usar seu próprio corpo certo? Por
exemplo, eu to aqui na Faculdade, quero traçar um Círculo, eu
vou usar meu braço, a gente canaliza energia pra mão e joga no
Círculo. Outro exemplo, você ta se sentindo ameaçado, você ta
andando e se protege. Aqui é pouco, tudo isso a gente vai
aprendendo e vai treinando. Os símbolos ajudam, mas não são
definitivos e depende da tradição e na precisa ter o objeto, vale
mais o que representa”.285

O corpo é mágico para manter o círculo lançado, para ser seu instrumento e para interagir com
ele.

3.2.4. O Sabáts e Esbáts286

Os Sabáts são rituais que trazem para o coven os momentos vividos pelo casal sagrado. São oito
estações que correspondem às do ano, referentes às estações da Europa. Na maioria dos covens os
Sabáts seguem esta ordem:
Shamain: é a estação da morte do Deus Cornífico e tempo de
honrar os mortos. É o ano novo da Wicca. Neste tempo os portais
do mundo dos mortos estão abertos e a relação mágica entremundos está aflorada. É tempo em que a morte vaga pela terra. É
período de outono, onde o casal sagrado está velho – a fase da
deusa é da Anciã, a lua é minguante, o deus morre e já se prepara
para renascer dentro da própria deusa. O período deste Sabá é
domes de outubro. No costume da celebração deste Sabá, os
covens acendem fogueiras para iluminar a caminhada dos mortos.
Yule: É o período do Rei Azevinho que é mal, assumir que foi
vencido pelo Deus cornífero – que é o Deus Sol. É o período de
Natal e o Deus Sol – Cornífero irá nascer da própria Deusa – que
está na sua fase Mãe e na Lua Cheia. Período que se considera o
renascimento da Luz e da esperança do mundo mágico. A chegada
do Deus é marcada pela colheita do visco – que os druidas diziam
que era o sêmen do próprio Deus na terra. Nesse Sabá, o coven
285

Entrevista cedida em 12/09/2009.
Todos os livros de Wicca trazem uma lista sobre Sabáts e Esbáts. Resolvemos nos basear em uma obra que é
considerada referência para a maioria das tradições. Conferir: PIETRO, Claudiney. Wicca: a Religião da Deusa. São
Paulo: Editora Gaia, 2002. p. 66. [Coleção Alemdalenda].
286

120
constrói a “Tóra de Yule”. Um pedaço de madeira – de
preferência de cedro ou visco com três buracos para três velas, da
cor branca, vermelha e preta, decorada com a cor verde. O mês de
celebração deste Sabá é Dezembro.
Imbolc: É o período de espera pela primavera. O significado desta
palavra é „lactação‟, e este período é o pico do inverno. Na
tradição, os covens não acendem fogueiras por causa do inverno.
É o período de usar a vassoura mágica feita pela própria
Sacerdotisa como símbolo de varrer o inverno. Fazemos
espantalhos para simbolizar este banimento. O período de
celebração do Imbolc é Fevereiro.
Ostara: É o Sabát que marca o início da primavera. É o tempo de
plantio de sementes, e ápice do amor entre Deus e Deusa.O Deus
nasceu, cresceu e se tornou homem viril e agora corteja e se casa
com a Deusa que está na sua fase Donzela e na Lua Nova. As
fogueiras são acesas e se conta o mito de Ostara – a Deusa raptada
para a Lua e a paixão do coelho que se transforma em ganso para
poder botar ovos e voar até a Lua e salvar Ostara. No Sabá, tudo
está enfeitado com flores e é costume decorar ovos brancos
cozidos com mensagens de felicidade para ser trocado entre os
participantes. O Mês de Celebração de Ostara é Março.
Beltaine: É o Sabát do ápice da fertilidade e do casamento entre
Deus e Deusa. O Deus Bel, neste período é o Senhor da Vida e
“taine” é a raiz da palavra “fogo”. Nesse Sabát, o coven acende
fogueira e faz o ritual do “Mastro de Beltaine”, onde fitas
coloridas são trançadas em um mastro, pelos participantes ao som
de uma canção. Esse período também é considerado como período
da valorização do sexo livro, no tempo da Alta Magia. Os
participantes, depois de trançar as fitas, devem pular a fogueira
fazendo pedidos de fertilidade. O mês de Celebração de Beltaine é
Maio.
Litha: É o Sabát da noite mais longa do ano e início do Reinado
do Deus Azevinho-rei mal. Nessa noite, os seres da floresta estão
livres e os participantes devem pular a fogueira pedindo por
livramento de infortúnios. O rei Sol se afastou para a caça em
terras distantes e seu trono foi usurpado. Esse é um período de
medo e recolhimento. O mês de celebração deste Sabát é Junho.
Lammas: É um Sabát de morte. Os primeiros frutos das colheitas
são oferecidos em sacrifício. É um período de honras a Lug – o
grande celta das colheitas e Rei de Tuatha de Dannan (marido da
Deusa Danna). Os pães são feitos com os primeiros grãos e
oferecidos em sacrifício. Neste Sabát participantes confeccionam
bonecos com espigas de milho. E o Grande Deus Sol se entrega à
morte em sinal do sacrifício por seu povo. O boneco de milho de
Imbolc é queimado no caldeirão da bruxa em sinal a esta morte do
Deus. O mês de celebração de Lammas é Agosto.
Mabon: É o Sabát da segunda colheita e a Deusa está chegando
na sua fase de Anciã. É o período em que o Deus Sol retorna ao
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ventre da mãe. Neste Sabát os participantes realizam mais
cerimônias de meditação. O mês da celebração de Mabon é
setembro287.

Estes Sabáts são sempre celebrados no item 06 depois do lançamento do Círculo Mágico. Depois
do Círculo lançado, o Sacerdote ou a Sacerdotisa conta a história do Sabát, os participantes fazem
uma meditação e falam de suas impressões sobre este período. Quando o Sabát tem alguma
atividade manual, imediatamente após a história o Sacerdote distribui os elementos para pintar os
ovos, fazer os bonecos e logo em seguida, se o Sabát pedir, os participantes se dirigem para a
fogueira. Os Esbáts têm uma configuração semelhante, mas são as celebrações das fases lunares.
A estrutura dispõe de 12 (doze) lunações que se dividem nos meses288. A seguir apresentaremos
uma estrutura das lunações para celebrações de Esbáts:
Janeiro: Lua do Feno. É o momento de se contemplar a natureza
em sua plena maturidade. As sementes germinaram; chegou a
hora de pensar no que será guardado para o inverno e de relembrar
os grãos (sonhos) que foram plantados em setembro, durante a
Lua do Arado. É o momento em que devemos nos preparar para
materialização dos frutos de nossas ações. Erva: madrissilva; cor:
branco, marrom, prata e cinza. Momento Ideal para: preparar-se
para o sucesso, meditar sobre os objetivos e planejar o futuro.
Fevereiro: Lua do Milho. Esta lunação marca o período da
primeira colheita e a retribuição dos benefícios de nossas ações.
Momento de nutrir-se interna e externamente, abrindo caminho
para a realização dos sonhos. Erva: louro; cor: laranja, ouro e
amarelo. Momento Ideal para: encontrar alguém, fortalecer as
amizades e lutar pelos nossos sonhos.
Março: Lua da Colheita. Esta lunação marca o período da
segunda colheita. É tempo de agradecer pela fartura e abundância
e meditar sobre o equilíbrio da vida. É o momento certo para
organizar a vida espiritual e emocional. Erva: avelã; cor: marrom
e amarelo. Momento Ideal para: meditar, agradecer pelas
conquistas, organizar e fortalecer os diferentes aspectos da vida.
Abril: Lua do Sangue. Esta lunação marcava o período sazonal
da caça e do estoque de comida para o Inverno. Nesse momento,
celebrava-se os ancestrais e meditava-se sobre o tema sobre morte
e renascimento, já que o Sabá Shamaim estava próximo. Hora de
deixar de lado os hábitos nocivos e de se desfazer das coisas que
não servem mais, internas e externas. Erva: cipreste; cor: laranja,
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preto e roxo. Momento Ideal para: livrar-se de vícios, purificar-se
e buscar a harmonia.
Maio. Lua Escura. Tempo de transformação e preparo para a
chegada do inverno. É o melhor momento para fazer a paz
consigo mesmo e com aqueles que nos rodeiam. Erva: cerdo; cor:
preto, cinza, e verde-escuro. Momento Ideal para: buscar o
entendimento, fortalecer a comunicação com os deuses, encontrar
a paz.
Junho. Lua do Carvalho. Lunação do renascimento espiritual.
Após o solstício de Inverno - que ocorre neste mês marcando a
noite mais longa do ano - os dias aumentarão gradativamente, até
se tornarem novamente mais cumpridos que as noites. Exatamente
por este motivo, não há melhor momento para nos harmonizar,
levando-nos ao encontro de nossa alma. A luz solar cresce e sua
energia ilumina nossas vidas, indicando os caminhos a serem
percorridos. Erva: azevinho; cor: vermelho, branco, verde.
Momento Ideal para: buscar o renascimento, auxiliar amigos e
familiares e pedir orientação aos deuses.
Julho. Lua do Lobo. É hora de trabalhar os sentimentos
interiores. O período de reclusão vivido nas noites frias e longas
do inverno está passando e chegou o momento de despertarmos,
preparando-nos para o florescer da Primavera. Erva: bétula; cor:
branco e violeta. Momento Ideal para: engravidar, conceber,
proteger, estudar projetos que se deseja ver realizado.
Agosto. Lua da Tempestade. Lunação associada ao Sabá Imbolc,
própria para a purificação e limpeza. É o momento de se descartar
aquilo que não nos serve mais. O sol começa a dar seus primeiros
sinais de força e luz e as trevas são dissipadas. Erva: sorveira; cor:
vermelho, verde, laranja, azul-celeste. Momento Ideal para:
canalizar a energia necessária para a realização dos desejos,
purificar, curar, cuidar do lar e da família.
Setembro. Lua do Arado. É a lunação que marca o momento de
arar e semear. A terra despertou do seu sono profundo e agora é
hora de ter esperança e deixar os ventos da transformação
trazerem nova energia para a sua vida. Erva: amieiro; cor: azul,
amarelo, branco. Momento Ideal para: crescer, prosperar,
acreditar, recomeçar algo que foi deixado de lado no passado.
Outubro: Lua dos Grãos. A terra se enche de luz e o que foi
plantado começa lentamente a germinar. A união da deusa e do
Deus traz a energia fertilizadora necessária para que a futura
colheita seja farta e abundante. Erva: pinheiro; cor: verde e
vermelho. Momento Ideal para: produzir ou desenvolver algo,
aproveitar as oportunidades e a sorte e aprimorar o temperamento.
Novembro: Lua da Lebre. É hora de celebrar o amor e a vida.
Esta lunação indica o período que segue a união da deusa e do
deus. O poder da Terra está pronto para ser utilizado. É hora de
abraçar as diversas partes da nossa personalidade e reconhecer
que todas constituem nossa natureza e precisam ser equilibradas.
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Erva: rosas; cor: rosa, verde, vermelho. Momento Ideal para: usar
nossa energia criativa, buscar o amor sonhado e verdadeiro,
fortalecer nossa ligação com a natureza.
Dezembro. Lua do Azevinho. Esta lunação indica que chegou o
momento de honrar a deusa e agradecer pelo aprendizado
conquistado no decorrer do ano. O verão se inicia trazendo o
poder do Deus Solar à Terra. O velho morrerá para dar espaço ao
novo e por isso agora somos capazes de nos fortalecer. Erva:
carvalho; cor: azul-claro, rosa, laranja. Momento Ideal para: tomar
decisões, assumir responsabilidades, fortalecer as relações
amorosas, conquistar um novo amor289.

Os Esbáts são comemorados à Luz da Lua e devem ser elaborados com altares naturais montados
com elementos da natureza. Com o encerramento desta celebração, passa-se ao Grande – Rito
que é o momento que simboliza o casamento do Deus e da Deusa. O Athame é levantado pelo
Sacerdote e consagrado como falo do Deus e o Cálice do altar é consagrado como útero da
Deusa. O Sacerdote insere o Athame no Cálice e assim, ambos representam o casamento sagrado.
O sexo, ou o ato sexual do casal é o ponto máximo da celebração. Se as tradições da Magia
Cerimonial valorizavam e realizavam momentos orgiásticos entre seus participantes para
sinalizar a sacralidade dos corpos e do sexo, na Wicca, o que encontramos são representações
simbólicas desse coito divino que, no rito, é exclusivo do deus e da deusa, mas sempre na
presença do coven.
Todo o ambiente, a formação do Círculo Mágico, e mesmo em Sabáts, que o deus ainda é
menino, o casal tem o ato sexual simbolizado e público. O altar está dividido em dois lados para
simbolizar a presença mágica dos dois sexos e assim encenar o ato. O lado esquerdo do altar é da
deusa com elementos redondos, furados e o lado direito tem elementos pontiagudos, chifres, em
representações ao falo do deus cornífero. Estes lados interagem no momento do grande rito para
simbolizar a importância deste coito para o coven. Qual é o objetivo de assistir ao sexo do casal
sagrado?
Na corporeidade wiccana, o corpo como sagrado é mágico e tem algumas funções valorizadas.
Além das fases da mulher, da lua e das relações éticas, o sexo está como elemento destacado e
empoderado como motor das relações entre deuses e incorporado para as relações cotidianas
entre os adeptos e adeptas. A natureza nascer, morrer, florir, depende do coito dos deuses,
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segundo a Wicca. No centro da crença wiccana está a concepção de que a natureza depende dos
corpos em contato – por meio do ato sexual – e do rito. Depois desse momento, os participantes
realizam algum feitiço simples para trazer benefícios próprios. A seguir temos um exemplo:

Figura 6 - Feitiço simples para trazer benefícios próprios.
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Depois do feitiço, o Círculo pode ser retirado e o ritual é finalizado. Essa é uma estrutura básica
de celebração wiccana que viabiliza os ritos e constrói um tipo de „vivência‟ para os participantes
do grupo. Os Sabáts constroem uma curiosa relação de incesto entre deus e deusa. O Deus nasce
dela, cresce com ela, se casa com ela e a engravida, depois morrendo para voltar ao seu útero. A
Deusa, por outro lado, é imortal e realiza o sonho de toda mulher moderna: ganhar a juventude
quando chega à velhice.
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No mais, os Esbáts pretendem ser celebrações mais emocionais e reflexivas ao luar. A ideia é
também atrair sortilégios para os participantes, utilizando o princípio da atração da sorte através
de cores e ervas. No mais, esta estrutura pretende salientar os passos de uma celebração simples
wiccana que não tem templo, mas se realiza em uma estrutura flexível e móvel. É a Nova Era e
sua pulverização se realizando na bruxaria moderna.

3.2.5. Alfabeto e Músicas

Esta parte é de caráter expositivo. Gostaríamos de mostrar que a Wicca, em algumas tradições
pretendeu criar um alfabeto mágico para registrar feitiços em segredo. O alfabeto possui um
elemento curioso. Ele não só tem a função de proteger os feitiços dos olhos de quem não deve ler,
mas a escrita do alfabeto wiccano é uma escrita mágica, segundo a Wicca. Tudo o que sai das
mãos de um adepto ou adepta é considerado mágico.
Este exercício físico da produção dos feitiços com letras especiais é um elemento valorativo,
legitimador e sustentador do caráter performático da Wicca. Escrever como um wiccano é
escrever magicamente e por isso, as letras como extensão do feitiço, segundo a Wicca são a
materialização do poder que está dentro dos corpos dos bruxos e bruxas. Escrever é uma relação
de corporeidade wiccana.
Para nosso conhecimento, segue abaixo um exemplo simples de alfabeto mágico:
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Figura 7 - Alfabeto Mágico Wicca.
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É possível também sinalizar que a Wicca escreve suas próprias canções e as recomenda para uso
nas celebrações. Segue abaixo alguns exemplos delas:

Figura 8 - Canção Wicca para uso nas Celebrações.
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A liberdade wiccana e a valorização da produção de seus praticantes também acontecem nas
canções. A canção acima é uma letra para ser usada em um ritual de divórcio. É comum celebrar
a separação, porque, segundo a Wicca, se o casal pediu a benção dos deuses para o casamento,
devem pedir as bênçãos para a separação. A canção diz assim:
Wiccan Handfasting
Nós todos estamos no círculo, por fim, assistimos a dois que
desejam handfast. Ambos mostram seu amor, conhecendo o seu
verdadeiro coração, esperando que eles nunca separem.
Brilho da lua cheia está acima; brilhando, espalhando seu amor
verdadeiro. Todos estão vestidos de céu e toda a gente contente.
Felicidade é abundante, ninguém triste.
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Flores descansam no altar tão frescas. As flores ao redor do
Círculo leigo. Todo o coven está cantando com alegria, feliz por
esta menina e este menino.
Nós desejamos que sejam feitos um nos olhos dos deuses e de
todos. Inscrições rúnicas na faixa de prata cada um coloca na
outra mão.
Sua vida eu vou guarda diante de mim, desrespeito, eu desculpo.
Este Athame vou mergulhar no meu coração que eu deveria te
machucar; porque somos parte.
Então eles se beijam com alegria, não mais são apenas uma
menina e um menino. Eles estão unidos como um só, que você vê.
Que o Senhor e Senhora dizem: Benditos sejam! 293

Interessante notar que há um sentimento expresso na música, de alegria pela separação. O casal
desejoso de separação, se apresenta no Círculo do coven, de noite – por causa da luz da lua
mencionada na canção. Ambos estão vestidos de céu, que quer dizer que estão nus, contentes,
com flores na mesa, pedindo as bênçãos do casal sagrado. Este é apenas um exemplo do tipo de
produção musical wiccana que revela esse imaginário. Na corporeidade wiccana, todos os atos do
corpo devem estar em conexão com os elementos do Círculo Mágico e na presença do casal
sagrado. A separação, neste caso, retratada na canção, é um exemplo destas exposições dos
corpos dos participantes que, através da música, que também é mágica porque é resultado do
corpo mágico dos participantes, expressam os tempos do corpo e seu cotidiano. O coven assiste
ao sexo do casal e os deuses assistem a tudo dos corpo dos adeptos e adeptas.

3.2.6. O Tarô Wiccano

O Tarô wiccano também é um elemento muito versátil. Existem muitas formas diferentes e cada
baralho é tematizado de acordo com uma tradição. Escolhemos para a visualização de elementos
da Magia Cerimonial, Judaismo e Ordens Maçônicas, um baralho de tradição gardneriana. As
Cartas a seguir estão nomeadas, mas não estão em ordem de jogo. O princípio do tarô wiccano é
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o mesmo do tarô jogado para presente, passado e futuro. A forma do jogo é básica para qualquer
tarô.
São retirada três cartas para que sejam lidas em uma ordem regentes. O jogador escolhe tais
cartas e o sacerdote ou sacerdotisa que está na condução devem interpretá-las. A primeira carta
retirada significa as influências passadas, não só o passado, mas sentimentos que lá estavam e
permanecem influenciando o presente. A segunda carta trata exclusivamente do presente e
sentimentos que deveriam fazer parte dele e a terceira carta é uma projeção para o futuro e
sentimentos que, no presente, podem contribuir para a melhoria do futuro do jogador. Os
comentários e interpretações podem ser aprendidas no guia que vem junto com o baralho. Antes
de jogar o baralho é preciso limpar o ambiente, limpar o corpo e preparar o espaço.
Assim como o cotidiano do corpo é mágico. Tudo o que expressa e pode reger esse cotidiano
também o é. O Tarô é um tipo de revelação que auxilia o cotidiano dos adeptos e adeptas da
Wicca. Os participantes que conhecemos e que procuravam esta mancia, queriam respostas para
seu cotidiano e para regrar seus passos. As cartas trazem símbolos e conteúdos para serem
aplicados ao corpo através de objetos, animais, astros e seres míticos. Segue abaixo as 42 cartas
do baralho gardneriano e seus significados, que podem ser encontrados no livro guia294:

Figura 9 - Cartas do Tarô: 'o morcego' e ‘a pedra furada’
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A carta do Morcego significa mudança e expansão. Na carta, o morcego que voa sobre as águas,
reflete sua auto imagem, voa com a lua atrás, que é um símbolo da presença da deusa e está sob a
flor de Lótus, que no universo Nova Era é uma flor “zen” com atributos mágicos para a
transformação. Aqui encontramos elementos simbólicos da corporeidade wiccana: a lua como
símbolo da deusa, a flor de lótus representando os elementos da natureza. Algumas tradições da
Wicca afirmam que o morcego é uma personificação animalesca da deusa para governar a terra e
os ares à noite. Na corporeidade wiccana, o corpo da deusa pode se moldar ao corpo dos animais.
Essa moldagem acontece quando a deusa quer, segundo a Wicca. Essa carta nos remete a
perceber que para a Wicca, as personificações animalescas são muito comuns para os deuses e
que para os praticantes, entender essa relação de poder esta implícito para a corporeidade
wiccana.
A carta da Pedra Furada, que possui uma dimensão de proteção física é ligada a deusa Hécate –
que é uma deusa de força e significa que é preciso trabalhar dimensões de sensibilidade e força
pessoal. O símbolo circular é muito forte para a Wicca que na carta, sob a luz vinda de um
pentagrama traz imagens angelicais e gárgulas como seres de proteção. Também as estruturas
circulares apontam para a corporeidade wiccana na simbologia do útero da deusa e o espaço do
recebimento do falo.

Figura 10 - Cartas do Tarô: 'o gato preto' e ‘o mago'.
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A carta do Gato Preto é uma carta dirigida para a proteção mental e avisa que é preciso se
distanciar ou se “fechar” contra a invasão de más intenções de outras pessoas ou invasões
psíquicas. O Gato Preto é um símbolo de sorte, para a Wicca e, associado a símbolos egípcios,
essa carta traz um pentagrama traçado, dando a ideia de que o gato está num círculo mágico
constante e permanente. O gato também é um animal que tem sua forma usada pela deusa para
“governar a terra”, segundo a Wicca este tipo de animal também aponta para elementos de
corporeidade wiccana associados ao tipo de animal que o gato representa. Para a Wicca, este
animal é mágico porque estabelece conexão com realidades paralelas e o chamado „mundo dos
mortos‟. Para a tradição gardeneriana este animal também representa a deusa na função de ponte
entre mundos. Na corporeidade wiccana é um molde da deusa para se fazer presente em todos os
níveis corpóreos e extra-corpóreos.
A carta do mago, que tem em seu título “a retidão espiritual” está associada ao carisma e indica
que é preciso ter cautela para não usar as pessoas e nem ser usado ou usada por elas. As figura
traz elementos de poder como o leão e símbolos medievais de tempos arturianos, com um
estranho tridente aos pés do mago. Para a corporeidade wiccana, as figuras de sabedoria estão
associadas a velhice. A deusa velha e o mago são figuras que externalizam este imaginário de
associar sabedoria aos corpos envelhecidos.

Figura 11 - Cartas do Tarô: 'a anciã' e 'o cordão’
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A carta da Anciã sinaliza o significado do despreendimento. Existe, nesta carta, uma
recomendação ao jogador que “mergulhe” dentro de si mesmo para alcançar a plena sabedoria.
Como a anciã é uma das faces da deusa tríplice que está relacionada diretamente com a sabedoria,
esta carta sinaliza a necessidade de explorar essa face pessoal. Ela tem as penas, um bastão e uma
esfera nas mãos. Aqui, mais uma vez, aparece o imaginário do corpo velho e sábio. No caso da
deusa, a corporeidade wiccana reforça que a deusa está em tempo perfeito ao ser sábia e velha.
A carta do Cordão, com o título de “Iniciação” traz uma recomendação ao jogador relacionada à
iniciação no mundo místico e a necessidade de “mergulhar” nessa dimensão. O Cordão de Bruxa
é um elemento, também chamado de coleira de bruxa, que serve para amarrar feitiços e é símbolo
do poder condensado. Na carta do cordão percebemos mais elementos circulares como símbolos
da magia para os participantes da Wicca.

Figura 12 - Cartas do Tarô: 'o familiar' e 'a espada'

A carta do Familiar, com o título de „Aliado‟ traz a dimensão dos relacionamentos pessoais como
um espaço a ser explorado. Ao sair essa carta, o jogador saberá que é tempo de destacar os
amigos e fortalecer estes relacionamentos. O familiar está na floresta e tem um lobo protetor que
o guarda de noite, talvez relacionando a figura dos amigos como algo de proteção. A carta do
familiar traz os dois elementos que a Wicca valoriza em uma carta só. Além da representação
animal, existe um corpo de fato. O rapaz da carta tem traços xamânicos, cabelos escuros, feição
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indígena, magreza, vestido como um iniciado, ao relento, além de valorizar arquétipos de
animais, que nesse caso representa a astúcia da raposa.
A carta da Espada, com a ideia de „Aspiração‟ é uma carta de incentivo as descobertas e a
exploração de novas realidades. A espada é um elemento mágico e rico que está protegido por um
dragão. Possivelmente, o desenho desta carta está construído sobre a forte influência das imagens
de cavalaria arthuriano.
Essa é uma carta masculina. Na corporeidade wiccana, espadas e elementos pontiagudos são
símbolos do falo do deus. O dragão aqui aparece dentro dos elementos animalescos para
simbolizar, na Wicca, a força a eternidade e algumas tradições associam este animal ao self. Seu
sangue é para purificação, mas onde encontrar esse sangue é a grande questão.

Figura 13 - Cartas do Tarô: 'a espiral' e a 'água sagrada'.

A carta da „Espiral‟ com a ideia de „atração‟ é uma carta que incentiva o foco presente. Para o
jogador, a saída desta carta significa que é preciso dar valor para coisas, pessoas e sentimentos
mais importantes com a finalidade de „poupar energias‟. Essa carta tem o desenho da imagem de
pedra que está associada ao símbolo do “Matriarcado Antigo”, muito forte para a Wicca e sob a
luz da Lua constrói o cenário para a realização de um Esbat – ritual lunar.
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A carta da espiral é uma carta que explora a corporeidade wiccana em muitos símbolos. A lua –
antropomorfização do corpo da deusa, a terra exposta como símbolo de conexão entre o corpo e a
natureza, a estrela de três pontas – o triskel como útero da figura feminina que, pode não ter
rosto, nem cor, mais tem seios e útero, a serpente (símbolo do falo) que sobe da terra e vai ao
útero e os braços da figura que parecem chifres. Esta figura desenha um panorama de ato sexual
do casal sagrado, valorizando o elemento central do corporeidade wiccana.
A carta da Água Sagrada, com o indicativo de “Purificação” é uma carta que indica o momento
certo para a preparação do corpo para o exercício dos dons que estão em evidência e devem
“fluir” como fonte. A fonte branca e brilhante sugere um espaço mágico para o depósito desta
água, que seria para a Wicca o próprio corpo do bruxo e da bruxa. Os corpos dos bruxos e bruxas
são os espaços sagrados de depósito que recebem a água que simboliza a magia.

Figura 14 - Cartas do Tarô: 'o caldeirão' e 'a caverna'.

A carta do Caldeirão, que obviamente tem o significado circular do útero, é uma carta que
sinaliza os potenciais para a realização do presente, ou realizações passadas e futuras. O caldeirão
como útero tem a figura de uma bruxa de cabelos brancos que segura um grande bastão enrolado
em uma serpente. Esse é o remetimento a figura do caldeirão de Cerridwen - a deusa anciã celta
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da lua negra. A serpente é símbolo de cura e sabedoria, além de ser um símbolo de reforço de
elementos masculinos quando associada ao bastão. A presença do cálice sinaliza o reforço da
figura feminina e o trigo também é um símbolo de fertilidade para a Wicca. A deusa aqui, tem
seu corpo coberto pelo “manto da natureza”. Ela é jovem, seu corpo está todo coberto e ela tem
nas mãos os símbolos do sexo wiccano: o cálice e o bastão com a serpente – representação
animalesca do falo.
Ao sair a carta da „Caverna‟ – recolhimento, o jogador saberá que é tempo de fragilidade e por
isso essa é a melhor atitude, ou foi, ou será. A caverna também é um elemento circular e detona,
para a Wicca, retorno ao útero para amadurecimento. A carta da caverna traz a figura circular do
útero e também remete a representação animalesca do urso que, também na tradição gardneriana,
é um dos “animais da deusa”.

Figura 15 - Cartas do Tarô: 'a coruja' e 'o sumo sacerdote'.

A carta da „Coruja‟ – a guardiã da sabedoria é uma carta que indica superação de obstáculos. A
sabedoria vinda de uma coruja, que estabelece relações diretas com a deusa Atena, tem um
buraco de fechadura nas mãos, indicando que a solução de problemas está nas mãos do jogador,
mas a chave, que está na cabeça, é a própria sabedoria. A deusa aqui é sábia, mas não é idosa e
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tem a coruja como manto. Esta é mais uma carta que traz a representação animalesca, através da
coruja que é considerada um dos “animais da deusa” e corporeificação, na presença do corpo da
mulher. Outro elemento importante é o buraco da fechadura e a chave que remete ao elemento de
corporeidade wiccana do sexo, trazendo figuras com buracos e elementos fálicos para encaixe.
A carta do Sumo Sacerdote – o guardião é uma carta de remetimento a maturidade. Esse sumo
sacerdote é egípcio, sinalizando as misturas incorporadas de diferentes tradições da Wicca. Neste
baralho, ele é a figura masculina de sabedoria. O elemento fálico da serpente está na cabeça do
sumo sacerdote. A figura do sol também é um elemento de corporeidade wiccana. ele, o sol, é
associado a elementos masculinos como vigor e força. É um item psicologizante do astro na
corporeidade wiccana. Elementos psicológicos e biológicos são associados no imaginário
wiccano. O sol tem vigor, portanto, nesta linha é masculino.

Figura 16 - Cartas do Tarô: 'o corvo' e 'shekinah'

A carta do Corvo – o guardião dos segredos é uma carta de aproximação entre mundos. O mundo
dos vivos e dos mortos é ligado através da figura do corpo que, nesta carta, mostrará ao jogador,
associado as outras duas cartas, a explicação e o entendimentos das coisas vividas. Este corvo, na
figura, carrega um elemento circular no bico que poderá simbolizar a referência circular da magia
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wiccana. Na tradição wiccana, o corvo tem o significado de mensageiro do mundo dos mortos. Já
nos elementos de corporeidade ele é um animal que representa fisicamente a deusa. Se
enquadraria perfeitamente na descrição da representação animalesca da deusa. Encontramos um
mito relacionado ao corvo. No panteão irlandês, o corvo „Mancha‟ – uma deusa da guerra que, na
forma de corvo se alimenta das cabeças dos decaptados vencidos que eram oferecidas a ela.
Deusa ou mensageira, o corvo, com o círculo no bico (que está na carta de tarô), é uma
representação animalesca do corpo da deusa.
A carta da Shekinah – a transcendência é uma carta de iluminação os sonhos vividos. A palavra
shekinah é hebraica e seu significado é benção e o animal, com o reflexo de um rosto de mulher
coroado por estrelas é a simbolização do mito de Ostara. A deusa está presa na lua, diz o mito e o
coelho que sente a sua falta se transforma em ganso para buscá-la. Essa carta traz dois
representantes animalescos do corpo da deusa que também aparece nessa carta de forma humana.

Figura 17 - Cartas do Tarô: 'o livro das sombras' e 'o athame'.

A carta do Livro das Sombras – a experiência é uma carta que se refere aos capítulos da vida.
Tudo que se passa, durante a vida, é registrado nele e tido como experiência para o tempo
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seguinte. O livro das sombras também é um livro de feitiços em que o bruxo e a bruxa anotam
seus feitiços durante a sua caminhada mágica. O livro das sombras, no imaginário wiccano é um
diário de bruxo e de bruxa. Todo o cotidiano mágico é para ser retratado nele. No imaginário
wiccano ele também é símbolo da experiência mágica. Não só feitiços, mas todas as experiências
do corpo com elementos mágicos, energias e vivências são retratadas nele. É um elemento de
corporeidade porque é o registro e símbolo da experiência dos corpos dos participantes.
A carta de Athame – o comandante do poder é uma carta de confiança. E de auto-expressão.
Essa carta convida o jogador a se expressar e liberar seus dons e qualidades para o
desenvolvimento pessoal. A Athame é um símbolo fálico que, na imagem, tirado das águas é
remetido ao mito de Avalon, onde a espada Scalibur foi tirada das águas pela dama da água. O
sol ao redor do athame sinaliza a presença do imaginário dos corpos masculinos da Wicca,
mesmo que empunhado por um homem comum, é símbolo do corpo do deus cornífero, que na
corporeidade wiccana é também caçador e às vezes, no imaginário wiccano, também assume a
forma de guerreiro medieval.

Figura 18- Cartas do Tarô: 'gaia' e 'a estrela de seis pontas'.
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A carta de Gaia –é uma carta relacionada às bênçãos e a cura. Esta imagem feminina é de uma
mulher, metade peixe, com cabeça de felino e ombros de ave. Ela possui as quatro características
básicas que aparecem em todas as deusas e nela encontramos os elementos de sexualidade –
porque ela tem um corpo torneado, sabedoria sobre os ombros – através das penas e a pureza da
água, através do peixe. Esta gaia é uma figura híbrida. Animais misturados a um corpo de mulher
se fundem nessa imagem que expressa elementos de corporeidade wiccana. As aves, o gato e o
peixe são símbolos e representações animalescas da deusa que, no caso desta gaia, se mistura ao
corpo feminino – sagrado com feições belas, seios torneados e pele branca.
A carta da Estrela de Seis Pontas – Unificação é uma carta atribuída a harmonia e equilíbrio. A
imagem do masculino e feminino unificado pelo pentagrama, em um único corpo reforça a ideia
de harmonia entre as polaridades básicas da vida, que estão conectadas em torno do pentagrama –
símbolo dos cinco elementos: água, terra, fogo, ar e os elementais (seres miúdos ou minerais), e
também simbolizam a presença dos guardiões dos portais naturais que representam estes cinco
elementos, no círculo mágico.
A corporeidade wiccana é refletida nesta imagem por fazer em um só tronco a união de dois
corpos. Os genitais deste andrógeno estão suprimidos porque esta conexão sexual e física está
unida pelo ventre e pelo pentagrama. O homem do lado do sol e a mulher do lado da lua nos
remetem aos elementos psicológicos dos astros. O sol é para Wicca, vigor, força, portanto,
masculino. A lua é branca, tem fases, é bela e mágica, portanto é feminina. Estas características
psicológicas wiccanas impostas para os astros refletem nos corpos dos deuses e dos participantes.
Quanto a posição do ser andrógeno na carta, poderíamos nos arriscar afirmando que o homem
está do lado de cima da carta, reforçando o imaginário wiccano do homem, que no sexo está em
cima, como o deus sobre a deusa. Na representação do grande rito o athame vem do alto sobre o
cálice que fica por baixo.
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Figura 19 - Cartas do Tarô: 'o manto' e ‘o cone de poder'.

A carta do Manto – a camuflagem representa para o jogador a precaução, o cuidado consigo
mesmo e o cuidados com os outros. A ideia de camuflagem é de proteção psíquica em momentos
de exposição que não são benéficos. Esta imagem retoma símbolos masculinos de proteção como
o bastão e o corvo, associado a raposa – que é símbolo de esperteza e da quietude para se
movimentar em ambientes sem ser notada. O manto é outra carta que apresenta os elementos
animalescos que traduzem o corpo do casal sagrado. Nesse caso, a raposa e o corvo são animais
que representam a deusa e seus atributos mágicos. Nessa carta, encontramos elementos de
corporeidade wiccana ao perceber que o manto está vazio. Quem está nele? Ele serve para
qualquer corpo. Essa é a ideia que a carta quer transmitir. Ele se adequaria a qualquer corpo que
acredita que pode se “proteger psiquicamente”. Esse é um tipo de proteção mental que deve ser
vestida no corpo dos participantes.
A carta do Cone do Poder –indica ao jogador que a energia está transbordando. Neste baralho,
esta carta contém letras hebraicas, a imagem do cone – que é símbolo da circulação de energia, o
cálice, o pentagrama, a vela e a pena retomam a espacialidade de um altar simples que está em
torno da energia invocada e para os praticantes. Os símbolos de corporeidade que aparecem nessa
carta são os que reforçam os elementos circulares que simbolizam o corpo da deusa. O cálice, o
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cone no centro e o pentagrama são elementos feminilizados. A vela e a pena são elementos
masculinos e fálicos que compõem o altar e o imaginário wiccano.

Figura 20 - Cartas do Tarô: 'espelho' e 'lua'.

A carta do espelho – a percepção indica ao jogador a necessidade de olhar o que ele está
refletindo para fugir de imagens falsas e viver sua verdadeira imagem. A mulher mascarada tem
em seu espelho o reflexo de uma Fênix, símbolo de energia, força e renascimento. O espelho, no
imaginário wiccano é um objeto mágico. Nele se pode, segundo a recomendação do guia da
bruxa, praticar visões. Na tradição gardneriana o espelho é um objeto de honra da deusa e
também é refletor da imagem interior dos praticantes. Na carta, a mulher que está ao lado do
espelho está mascarada. Seria sinal de uma falsa imagem? O espelho reflete a Fênix. Seria a real
imagem interior? É fato que o elemento de corporeidade encontrado nesta carta é a questão da
imagem física e a imagem interior. Se um espelho é instrumento da deusa, entendemos que a
relação estabelecida com a imagem e a auto-imagem também é tido como um elemento sagrado.
A carta da Lua – o senso de oportunidade é uma carta que incentiva o jogador a explorar
elementos potenciais femininos. O coelho e a lua se remetem a Ostara e a presença da coruja
reforça o símbolo de sabedoria que esta carta pode evocar. Esta carta está repleta de elementos
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animalescos e conta com o elemento psicologizante da lua se referindo a figura feminina da
deusa. O coelho e a coruja são animais que, segundo o imaginário wiccano, representaria a deusa
encarnada.

Figura 21- Cartas do Tarô: 'bola de cristal' e 'a senhora'.

A carta da Bola de Cristal – a introvisão é a carta que remete ao jogador o poder da visão além do
material e da liberdade que o jogador deve conquistar. O símbolo da bola, que remete a estruturas
circulares wiccanas, em um tronco com símbolos femininos e masculinos entalhados, recebe a
visita de uma coruja que é o símbolo da sabedoria associado a essa visão harmônica. Essa carta
usa a figura da coruja como animal de acesso a bola de cristal. O conteúdo do imaginário
wiccano entende a bola de cristal como um instrumento que, para a bruxa tem a dimensão de
“receber mensagens da grande mãe” do mundo interior295. Entendemos que este conceito aponta
para um elemento de corporeidade, em que para conhecer o profundo do ser, interior do corpo, e
acessar esse conteúdo, é preciso estabelecer conexões com a deusa, através de um elemento que
representa seu próprio corpo: a bola de cristal.

295

Conferir: www.oldreligion.com.br.
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A carta da Senhora – a incorporação é a carta que anuncia a chegada de elementos novos que
devem ser incorporados ao cotidiano do jogador. A senhora que está rodeada por uma pomba, um
corvo, uma abelha, o pentagrama e segura o athame e o cálice tem ao se redor o símbolo do casal
sagrado, a conexão entre mundos, o ganso de ostara, a abelha – símbolo de vida por ser
instrumento de pólen e sobre sua cabeça estão os guardiões, através da figura do pentagrama.
Esta senhora é bela, jovem, de cabelos cumpridos e se veste como uma mulher do imaginário
medieval. A corporeidade está expressa nos elementos que rodeiam a senhora, na figura dela
mesma.

Figura 22 - Cartas do Tarô: 'o galho prateado' e 'o pentáculo'.

A carta do Galho Prateado – o amor é a carta de relacionamento de quem busca a felicidade. O
símbolo do jardim, que remete a Beltaine e a senhora das rosas traz a ideia de primavera e a
chegada do tempo do amor. O galho prateado é o ramo da macieira, símbolo do amor, de
Afrodite e de Branwen – a deusa celta do amor. A carta do galho prateado traz uma figura que
materializa e incorpora o imaginário da deusa do amor, na donzela que toca harpa. A donzela de
seios pequenos, loira e roupas claras, traduz o imaginário, corporeificando a noção de pureza e
singeleza para a deusa nessa figura de adolescente.
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A carta do Pentáculo – a evocação é a carta que indica ao jogador que ele deve acreditar em si
mesmo. O pentáculo é o símbolo de energia e dos guardiões e envolto por corvos simboliza a
aproximação entre mundos dos mortos e vivos. Essa carta explora o imaginário de conexão entremundos e valoriza também a corporeificação animal dos elementos da crença wiccana que
comporta a existência de seres que protegem o Círculo Mágico. Os guardiões são seres que
contém energias positivas, segundo a Wicca, e essas energias são protetoras. Estes seres não
possuem corpos físicos, mas a princípio se materializam na figura do pentagrama.

Figura 23 - Cartas do Tarô: 'arádia' e 'o neófito'.

A carta de Arádia – a herança é uma carta de reivindicação de direitos e de crença na herança que
o jogador carrega; essa herança é mágica e Arádia, a deusa tem nas mãos um galho florido, uma
coroa de lua – coroa de sacerdotisa, um manto de visco e um corvo nos ombros. A herança
mística é associada e a poder e a direito de acesso entre mundos. Arádia é uma representação de
uma figura feminina associada diretamente a deusa mãe. Essa deusa é nova, cabelos cumpridos e
pele branca, valorizando os elementos de corporeidade que é a beleza padrão do imaginário do
corpo feminino aos olhos da Wicca. Como podemos notar, esta carta representa o biotipo que
todas as mulheres wiccanas tem: pele clara, cabelos cumpridos, magreza e feições singelas. Na
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corporeidade wiccana, essa beleza é padrão nas concepções artísticas da forma do corpo das
mulheres e principalmente da deusa.
A carta do Neófito – o estudo é uma carta que indica crescimento espiritual, estudo e
desenvolvimento. O neófito está em momento de reclusão com a águia – a imagem de caça,
busca e procura e está na frente do espelho, talvez procurando compreender a sua imagem
refletida. Nessa carta, o espelho aparece como elemento de reflexão da auto-imagem. O ser da
frente do espelho está com o corpo todo coberto, simbolizando possivelmente o preparo do
participante no momento da Iniciação. Seu corpo é coberto no ritual de iniciação e a necessidade
do espelho é de reconhecer seu corpo e sua imagem para que comece o processo de mudança
física e interna.

Figura 24 - Cartas do Tarô: 'a rainha de elfame' e 'a varinha'.

A carta da Rainha de Elfame – a magia e a beleza é uma carta que indica que o jogador está bem
e tudo o que toca está empoderado. A Rainha Elfen mora dentro das entranhas da mãe terra e é a
rainha das fadas e do povo miúdo. Ela também, é Morrigan e incorpora as faces da deusa tríplice
e – é a Senhora do Lago. Essa rainha tem asas, fadinhas ao seu redor e um coelho aos seu pés –
símbolo de ostara, mas nesse caso também de prosperidade. Em suas mãos vemos uma bola de
cristal – com sentido de previsão e um espelho para a auto-imagem. Todas as deusas que trazem
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o poder da visão além material possuem espelhos nas mãos. A rainha de Elfeme é o máximo da
corporeificação da beleza e magia. Como rainha das fadas, o imaginário wiccano constrói e
concentra nela o ideal de materialização corpórea do que seria a deusa. Traços ocidentalizados,
cabelos cumpridos, magreza, pele clara são elementos mais comuns nas estruturas de
corporeidade wiccana.
A carta da Varinha – a intenção é uma carta que desperta no jogador a necessidade de perceber a
intenção dos outros que se aproximam, para a proteção. A varinha, para a Wicca é uma extensão
da energia pessoal e também, símbolo do masculino no altar. Ela pode ter inúmeros formatos e
nesse caso da carta ele tem um formato indígena, provavelmente remetendo a um elemento
xamânico.

Figura 25 - Cartas do Tarô: 'nêmesis' e 'o sino'.

A carta de Nêmesis – as lições é uma carta de retribuição e proteção. Nêmesis é a antiga deusa da
sorte que era celebrada no período de agosto por algumas tradições wiccanas. Ela tem um terceiro
olho, está sobre um quadrilátero circular, uma coroa de folhas e segura em suas mãos uma maça e
uma tigela. Seu vestido é de fogo e seu cinto é de sinos. Na sua cabeça a imagem se assemelha a
um tipo de estrela de três pontas – provavelmente céltico e um corvo – o representante dos dois
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mundos a acompanha. Essa é uma carta que traz uma figura feminina associada ao elemento
fogo. Para isto, entendemos que na corporeidade wiccana, essa construção se dá a fim de produzir
um tipo de deusa com elementos mais masculinos de força, poder e luta internalizados.
A carta do Sino – o despertar é também uma carta que revela ao jogador a necessidade de estar
atento aos novos elementos que podem surgir. O duende e o coelho são símbolos de prosperidade
e sorte. Esta também é uma carta que evoca elementos xamânicos para a tradição da Wicca, pois
o sino é considerado antigo deste campo. Temos nessa carta um duende sentado em um grande
sino. Esta é uma figura masculina com apenas o rosto humano. Na corporeidade wiccana, este ser
é todo de folhas, galhos com uma flor na cabeça, como se fosse um chapéu e é esverdeado. Ele
não representa força masculina, mas legitima o imaginário wiccano na crença de seres miúdos. A
corporeidade wiccana materializa o corpo masculino como um ser que é uma planta e é mágico.

Figura 26 - Cartas do Tarô: 'o deus cornífero' e 'o feitiço'.

A carta do Deus cornífero – a força vital é a carta que é representada pelo deus cornífero – o
deus da natureza. Diz o livro do baralho que, se essa carta aparecer é sinal de que os desejos do
jogador podem estar em desequilíbrio. Os chifres, a serpente e as nozes são símbolos masculinos
para a tradição wiccana. O deus cornífero também segue os elementos de corporeidade wiccana,
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ele é claro, magro, cabelos desgrenhados e com chifres de alce, traduzindo o imaginário de uma
das formas do deus. Parece um homem de floresta e seus chifres traduzem sua virilidade e força.
A carta do Feitiço – o encantamento é a carta que indica a existência de uma força mágica. A
fada no lago, com sapos, o arco-íris, a chuva e os cabelos de plantas indicam a presença dos seres
elementais, do povo miúdo e da força mágica. Esta carta nos traz elementos de corporeidade
wiccana na figura da fada e no cenário em que ele está. Ela segue o padrão wiccano de beleza:
branca, magra com feições singelos e cabelos cumpridos, mesmo que estes sejam plantas. Ela
está em um lago, onde, para o imaginário wiccano, é um lugar mágico e de acesso pleno das
“energias da natureza”.

Figura 27 - Cartas do Tarô: 'a serpente' e 'a vela'

A carta da serpente – o poder é a carta que indica a força e o poder da criatividade. O casal
sagrado representado com a serpente e a macieira indicam a presença do poder na vida
harmônica. Neste livro do baralho há uma menção de que a maçã cortada é a representação viva
do pentáculo, por causa das cinco sementes. O bastão também aparece como elemento masculino
de reforço do imaginário wiccano. Nessa carta, os elementos de corporeidade wiccanos
colaboram para a nossa compreensão de que o casal sagrado estabelece um vínculo de
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coexistência com os elementos da natureza como fatores mantenedores da união de ambos. A
maçã, a árvore estão no centro do casal. A figura masculina deste casal não se parece muito com
os homens pintados até aqui pelo imaginário wiccano, mas isso é sinal de que a figura do homem,
é adaptável nas suas formas, mas a figura da mulher mantém a forma padrão, de belezas usuais.
Pele branca, magra, cabelos cumpridos. A maçã para a Wicca é o símbolo da vida eterna e a
árvore na terra, nos rituais, sempre é tratada como o símbolo do crescimento sagrado. A árvore
representaria o falo e a terra sempre associada a metáfora do útero.
A carta da Vela – a iluminação é a carta do brilho e do olhar para si mesmo. A vela também é o
símbolo da Senhora da Luz. Essa deusa tem nas mãos a vela, uma semente e do seu lado está o
arco íris, um pavão que é um símbolo de divindade e um trisquel – uma estrela de três pontas
céltica. Essa é uma carta que traz elementos corporais relacionados a divindades femininas.
Apesar de a vela ser um símbolo masculino por causa de seu formato, ela está nas mãos de uma
mulher que tem os traços de beleza comuns do imaginário wiccano, com flores na cabeça. Para a
corporeidade wiccana, as mulheres é que conduzem os elementos de clarividência e a vela é um
instrumento que tem esta atribuição.

Figura 28 - Cartas do Tarô: 'o cálice' e a 'aranha'.
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A carta do Cálice – da fertilidade é uma carta que indica a fluência dos caminhos a serem
seguidos. O cálice é o símbolo da deusa e do útero como elemento sagrado. Pinhas, peixe, água,
demonstram ao jogador a necessidade de paciência para os eventos da vida. Essa carta também
evoca elementos do imaginário wiccano. O peixe é o símbolo de sabedoria, por causa do mito do
salmão sagrado contado no sabát de Mabon. O cálice – útero, associado automaticamente a
deusa, traz o elemento da fertilidade como condutor desta carta. As gotas caídas do céu e trazidas
pela pomba, podem simbolizar o sêmen do deus que chove no útero da deusa. Esta carta
materializa o ato sexual, tido como sagrado pela corporeidade wiccana.
A carta da Aranha – os padrões representam o símbolo da teia do destino. Essa carta reflete ao
jogador que os padrões até agora construídos pela teia do destino que estão vindo à tona na sua
vida. A aranha é um dos animais da deusa, também é um animal de incorporação para tecer as
relações entre wiccanos e toda a natureza. A teia também é uma metáfora para o imaginário
wiccano que segundo afirmam os participantes “vivemos em uma grande teia onde tudo está
inter-ligado”. Essa forma animal traduz a expectativa de esperar pelo cotidiano.

Figura 29 - Cartas do Tarô: 'a vassoura' e 'o homem verde'.
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A carta da vassoura é uma carta que indica ao jogador a necessidade da limpeza em todos os
aspectos da vida. Essa carta é associada a Deusa Hécate – deusa da lua negra que varre energias
psíquicas. O sol e a lua são símbolos de opostos que se aproximam pela vassoura que também é
chave para portais psíquicos. O símbolo da vassoura também é visto no imaginário coletivo como
um objeto sexual. O cabo é associado ao falo masculino e os pêlos da vassoura associado ao
órgão genital feminino. A vassoura, como instrumento de limpeza seria o símbolo do ato sexual
dos deuses e para a corporeidade wiccana, sagrada por essa representação. A figura da bruxa que
está montada nela é o corpo da bruxa ou do bruxo que se movimenta sobre esse objeto. A
vassoura, como veículo para o imaginário wiccano é transporte dos corpos das bruxas e símbolo
do sexo dos deuses. O sol e a lua que estão ao redor da vassoura, representam as características
psicológicas dos deuses. O sol vigoroso e forte é a representação do homem e a lua branca,
brilhante e mutável e o corpo da mulher.
A carta do Homem Verde – o crescimento é uma carta que valoriza aspectos masculinos. Ela
incentiva o jogador a assumir os riscos de suas decisões com confiança e coragem. Na carta, o
homem verde é a árvore e para a Wicca ele é conhecido como zelador da natureza. A serpente e a
bola de cristal são os elementos do casal sagrado, porque para a cultura céltica, segundo a Wicca,
o homem verde é o aspecto fertilizador do Deus cornífero. O homem verde representa o falo
masculino. Ele é uma árvore que está fincada na terra. Para a corporeidade wiccana esta é uma
corporeificação, ou uma face do deus cornífero do panteão celta. Ele é a semente que morre e vira
árvore, fertilizando a terra, que no imaginário wiccano é o corpo da deusa.
Até aqui, pudemos perceber que estas cartas valorizam corpos, elementos da Magia Cerimonial e
constroem símbolos sexualizados, corporificando elementos e crenças básicas da própria Wicca.
A análise destas informações míticas levantam a seguinte problemática: de que forma os
elementos trazidos da crença wiccana reverberam para os participantes da Wicca? Os preceitos, o
tarô, as músicas, a crença no casal sagrado mostram que a Wicca constrói a sua corporeidade
valorizando elementos sexuais, sacralizando o corpo, fazendo dele o centro de toda a crença. O
que isso muda na visão de corpo dos adeptos e adeptas? Como eles vivem isso no dia a dia? O
grande Rito, os Sabáts e os outros ritos estão ligados a questão do corpo, valorizando a
sexualidade e empoderando as características corpóreas. Sobre as questões do corpo, encontradas
na Wicca o dia a dia dos corpos dos bruxos e bruxas, é o que trataremos no capítulo seguinte
através do nosso registro de campo.
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CAPÍTULO IV
VIVENDO A RODA DO ANO

Este é um capítulo de campo. Gravamos os ritos sabáticos que correspondem aos ritos litúrgicos
de um ano. Sete (7) Sabáts correspondem uma “Roda do ano” e é o ciclo completo vivido em um
coven.
Antes de descrever os sabáts pretendemos fazer uma introdução sobre o conteúdo do tipo de
coven que frequentamos no ano de 2009. Este coven era composto por 13 pessoas (número
máximo para um coven entendido como “saudável”, para a Wicca) e se reunia na casa dos
sacerdotes, orientados e adeptos de uma tradição irlandesa.
Para encontrar esse coven e participar das atividades não foi fácil. A metáfora que traduz o
percurso de encontro, aceitação e permissão para assistir os ritos wiccanos é a da briga de galos
em Bali de Geertz296. No caso de Bali, Geertz, até ser aceito, só enxergava o oficial e entendido
como tradicional. Ele sabia das brigas de galo, e quando passou a participar não entendia o que
acontecia, até ser escondido por um balinê em uma investida policial por causa da proibição das
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brigas. Ao se fazer como um balinês fugindo da polícia, Geertz foi reconhecido e ao ser aceito,
recebeu explicações sobre o complexo funcionamento das rinhas. No que isto nos é semelhante?
O que nos é semelhante e o que entendemos dessa experiência de Geertz é que não podemos
forçar a aproximação, porque ela deve acontecer de modo natural, mas não podemos nos ausentar
do grupo. Quando pensamos que estamos observamos o grupo, estamos sendo analisados por eles
e se persistirmos, ficando por perto, em algum momento a abertura acontecerá. O difícil é ter a
paciência de esperar por este momento. Outra coisa relevante dessa experiência de Geertz é que a
pesquisa de campo é sempre uma „caixinha de surpresa‟ e é diferente em forma, mas tem os
mesmos princípios de aproximação, aceitação e paciência para quem a realiza.
Ao conhecer a Wicca, passamos por um processo semelhante. Quando nos aproximamos a
primeira vez de um rapaz que se apresentou como wiccano, mencionamos que gostaríamos de
fazer uma pesquisa. Fomos informadas por ele do medo que os wiccanos têm de se apresentar e
do mal uso que até então, universidades e estudantes em geral têm feito da religião e do conteúdo.
As nossas apresentações nesse diálogo se estenderam a tentar explicar o objetivo da pesquisa e
de convencimento de que as intenções eram coerentes com a seriedade da universidade que nos
apoiava. Nessa primeira conversa tivemos poucas explicações e nenhuma informação de como
poderíamos colher os dados. O wiccano disse-nos que deveríamos encontrá-lo em seu trabalho e
assim teríamos uma conversa mais livre.
Depois desse primeiro contato, o wiccano desapareceu. Por algumas semanas seguintes tentamos
ligar infindas vezes nos telefones que nos foram dados. Sem resposta, muitas coisas passaram
pela nossa cabeça. Teria sido a apresentação? A forma de iniciar a conversa teria feito o wiccano
mudar de ideia? Será que ele achava que mentíamos? Dias se passaram e finalmente tivemos um
retorno dos telefonemas com a explicação que ele teria passado por problemas com os aparelhos
telefônicos e por isso, não tinha condições de retornar as ligações.
Nessa conversa telefônica marcamos um encontro no lugar em que ele trabalhava. Por ser
professor, nos atendeu em uma sala de aula, no fim do seu expediente com muita atenção e
carinho. Gravamos uma entrevista longa, e com muito cuidado, ele se certificou de que todas as
nossas dúvidas seriam respondidas, sempre com a pergunta: “que mais você quer saber? Pode
perguntar!” E assim a entrevista aconteceu. Ao final dela, o wiccano nos disse que poderia nos
apresentar para outras pessoas que poderiam ajudar a conhecer um pouco da Wicca.
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Ele nos apresentou a outro wiccano, que na época, estava responsável pelas ações oficiais da
Wicca no Brasil, especificamente em São Paulo. Até aqui, nosso contato com a Wicca era
estritamente com os elementos oficiais. Quando encontramos este segundo wiccano, ele nos
apresentou a estrutura da Wicca no Brasil, que possui uma organização curiosa. Através dessa
segunda entrevista encontramos a seguinte explicação:
“A Wicca funciona assim, a Religião, com Gardner e suas
publicações mesclou elementos e coisas diversas. Você encontra e
qualquer site da história da Wicca. Ele tinha contato com Leaster
Crowler, um ocultista doidão, cara extremamente controverso,
ocultista da Inglaterra, então ele pegou um pouco de
instrumentação, da magia ritualística com o grupo dele de
bruxaria, magia tradicional inglesa e adotou um pouco das
práticas das religiões antigas é uma mescla disso que estrutura a
Wicca gardneriana que é a primeira tradição. Madame Blavatsky
está dentro da linha da magia ocidental, ela era uma
pesquisadora, trabalhava com isso tudo, diretamente ou
indiretamente aparece. Os ocultistas, isso também é referência,
mas não! Tem elementos, dentro da Wicca, para se estabelecer
um lugar sagrado, já que a gente não tem Igreja, não tem templo,
não tem área definida para as práticas de culto. Você determina
uma área sagrada, você purifica o lugar, abençoa o lugar, para
que aquele lugar possa partilhar do ritual, e você faz isso para ter
um espaço chamado “centro mágico”, “centro sagrado”. O jeito
de traçar este círculo vem da magia ocidental, invocar as forças
de proteção, das 4 direções, as forças dos elementos da natureza
e tem um pouco dessa mescla, então a origem da Wicca, ela é
uma religião praticamente sincretizada, que tem a parte dos
movimentos ocidentais e os pagãos antigos. É difícil falar
“pagão” no plural (risos). Então a estrutura basicamente é esta.
Se você for ser um praticante solitário você tem os ritos de base,
vários elementos nacionais e internacionais, então você cria seu
culto pessoal de devoção aos deuses, quando você faz isso, como
é uma prática individual, eu não posso falar, eu posso falar do
meu, quando eu praticava a bruxaria sozinho eu tinha um altar
em casa e era o lugar onde eu acendia as velas, incensos, fazia
minhas libações, era onde eu rezava pros deuses, pedindo
proteção, pedindo ajuda, onde eu agradecia aos deuses. Essa era
a minha prática pessoal”297.

A partir dessa prática pessoal, o indivíduo se filia a um coven, que para ser considerado oficial,
deve fazer parte de AbraWicca – Associação Brasileira de Wicca . O que é a AbraWicca?

297

Entrevista cedida em 31/ 07/2009.

155
“a AbraWicca é um dos grupos mais antigos de bruxaria no
Brasil, foi quando a bruxaria começou a virar moda e veio
chegando no Brasil. Ai um grupo de sacerdotes de bruxaria mais
antiga se reuniu e o Bruxo298 que era um sacerdote bastante novo,
que era dedicado e tudo, teve a ideia de formar a AbraWicca. Ela
é uma associação sem fins lucrativos com uma mensalidade de 14
reais senão me engano. Agora na hora de celebrar junto você
pode ir sem pagar nada, está é a intenção da Associação e a
prática é a seguinte: cursos, cursos de xamanismo, curso de
introdução a magia das fadas, curso de cristais, curso de
radiestesia, coisas práticas que um sacerdote Wicca ou
simplesmente um bruxo precisa saber, são coisas básicas que já
tem uma caminhada precisa saber e têm os rituais públicos, a
celebração da lua cheia e as celebrações dos sabáts, das estações
e ai depende do interesse da pessoa. Amanhã mesmo tem o ritual
no parque do Ibirapuera, cinco e meia da tarde. Será um ritual da
deusa Freia que é uma deusa nórdica. Tem a autorização do
parque pra fazer rito, tem algumas restrições, mas a gente
escolhe uma área mais reservada do parque porque tem muita
gente curiosa, muita gente que faz piada, então a gente procura
isso sempre. Tem a sede da AbraWicca em Brasília e tem o ritual
no parque da cidade que é muito maior que o Ibirapuera (...). As
pessoas são filiadas, por exemplo, a tradição diânica do Brasil,
na qual eu fazia parte, todos os membros eram filiados a Abra. O
papel da Abra é ensinar os passos básicos da arte sobre os rituais
didaticamente pra você aprender como faz um ritual. E tem a
assessoria jurídica. Quando acontece alguma coisa vai atrás pra
saber por que foi daquele jeito, nas representações públicas e
define como um bruxo é, porque o termo é pejorativo”299.

A AbraWicca no Brasil tem um papel de pequena força centralizadora no desenvolvimento da
Wicca. Pelo relato do adepto, não percebemos qualquer preocupação pelo fato da Abra
desenvolver apenas um papel de orientação. A Abra orienta o cadastramento dos covens, informa
a índole de pessoas que estão na mídia e define como bruxos e bruxas são e também desenvolvem
um papel formador do conteúdo religioso wiccano, que necessariamente pode ser seguido ou não.
De fato, a ideia de liberdade da prática wiccana é muito forte entre os adeptos e tem na
AbraWicca uma expectativa de informação, recomendação e proteção jurídica.
A AbraWicca tem uma composição. Ela possui um presidente, vice-presidente, diretora cultural e
Elders Orientadores – pessoas que participam e atuam no caráter formador dos participantes,
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estabelecendo, a partir desta estrutura geral, pequenas sedes com responsáveis por todo o Brasil.
O texto seguinte foi extraído do site que pretende ser informativo e descrever o que é a
AbraWicca:
Abrawicca - Associação Brasileira de Arte e Filosofia da
Religião Wicca é uma associação civil sem fins lucrativos, que
tem por finalidade unir praticantes de wicca de todas as tradições,
ou não ligados a nenhuma Tradição, para troca de experiências e
informações.
Seus objetivo sociais são:
• Promover a cultura pagã e a religião Wicca
• Prestar assistência jurídica em casos de discriminação;
• Agir em defesa da imagem pública dos praticantes de wicca
• Prestar informações a novatos que desejam conhecer o Caminho
wiccaniano;
• Promover cursos, palestras e debates sobre temas de interesse
de wiccanianos;
• Realizar celebrações comunitárias simples para dar a neófitos
algum vivência em grupo que os auxilie na sua busca pelo
Caminho Wiccaniano.
• Promover encontros entre brux@s mais experientes e novatos
para, eventualmente, produzir oportunidades para que pessoas
formem círculos ou ingressem em covens.
A Abrawicca NÃO É REPRESENTANTE DA WICCA OU
DA BRUXARIA EM GERAL NO BRASIL. Nunca nos
arvoramos em órgão oficial, nem constitui nossa associação
nenhum tipo de igreja ou hierarquia. Somente representamos
nossos associados. E só se associa à Abrawicca quem comunga
de nossa visão da Wicca como religião pagã iniciática, que é
seguida por Sacerdotisas e Sacerdotes que buscam os Deuses
Antigos através do caminho Wiccaniano.
NÃO COBRAMOS TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO EM
NOSSAS ATIVIDADES PÚBLICAS. Somente há pagamento
de contribuição social de R$ 15,00 dos associados.
Veja vantagens de associar-se à Abrawicca
Não se aproxime da Abrawicca querendo iniciação. Não somos
um coven, não somos uma Tradição de Wicca. Somos apenas um
grupo de pessoas que acredita em compartilhar conhecimentos
com
a
comunidade.
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Se você busca informações, se precisa de auxílio para começar a
prática da wicca, se quer participar de uma comunidade pagã viva
e atuante, junte-se a nossa família.
Bênçãos da Deusa e seu Consorte!

REUNIÃO ABERTA ABRAWICCA

Uma reunião mensal para um bate papo sobre Wicca, onde
novatos e curiosos podem se informar sobre nossa religião, as
atividades de nossa associação e onde praticantes mais
experientes podem tirar dúvidas dos mais novos. Uma
oportunidade de conhecer pessoas interessadas em formar Covens
ou Círculos de prática.

CÍRCULO ABERTO ABRAWICCA

Círculos de prática monitorados por voluntários mais experientes,
sem vínculos mágicos e sem visar iniciações, para propiciar aos
novatos maior vivencia ritualística e estudos que nos rituais
públicos. Atividade privativa de associados.

CÍRCULO DE LEITURA ABRAWICCA

Discussão de trechos de livros de Wicca ou afins, para
discussão em grupo.

RITUAIS PÚBLICOS ABRAWICCA

Nossas celebrações públicas são oportunidade de muitos
novatos terem seus primeiros contatos com a prática
ritualística. Em nossos rituais, pessoas interessadas em
conhecer o paganismo são bem vindas, mesmo as que não se
interessam por praticar nossa religião.
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- Acreditamos que os rituais públicos são oportunidades para
o público em geral dirimir preconceitos contra a bruxaria.
Nossas atividades podem ser ponto de encontro de pessoas
com quem, após conviver, cada um descubra pessoas com
afinidade suficiente para montar um grupo de estudo ou
prática, independente da Abrawicca. Não incentivamos a que
as pessoas permaneçam sempre celebrando publicamente,
pois entendemos que isso não é o modo comum de proceder
na bruxaria. Os rituais públicos são um mal necessário, dado
à óbvia falta de covens em número suficientes para atender
todos os interessados.

CÍRCULO DE MEDITAÇÃO ABRAWICCA

Meditações semanais com uma Deusa diferente,
informações mitológicas e práticas.

CURSOS ABRAWICCA
A necessidade premente de informações confiáveis e modos de
atualização e aperfeiçoamento são constantes em uma comunidade pagã
viva. Nesta nova etapa, atendendo às necessidades da comunidade
wiccaniana, a Abrawicca apresenta um programa de cursos destinados
aos novatos e aos experientes, em contínuo aprendizado e troca de
informações.
Nosso programa aumenta os cursos gratuitos aos associados e estabelece uma gradação
na passagem de conhecimento,
criando um núcleo básico, um intermediário e um avançado. São ao todo
mais de 40 cursos, que pretendemos disponibilizar em todos os locais,
gradativamente, onde haja uma Coordenação da Abrawicca.
Uma equipe de Instrutores formada hoje por mais de 30 pessoas, sob a
orientação da Diretoria Cultural e Orientadores Elders levará esses
cursos até vocês.
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INTRODUTÓRIOS
(Gratuitos para associados)

1. Introdução à Wicca
2. Introdução à Elaboração rituais,
3. Introdução à Magia dos Elementos,
4. Introdução a Óleos e Poções,
5. Introdução a Consagrações e Banimentos,
6. Introdução à Proteção Mágica,
7. Introdução à Astrologia,
8. Introdução à Bruxaria Germânica,
9. Introdução à Faery Wicca,
10. Introdução à Radiestesia,
11. Introdução às Tradições,
12. Introdução à Magia dos Cristais,
13. Introdução à Magia de Ervas,
14. Introdução ao Tarot
BÁSICOS
(ESQUEMA DE WORKSHOP ou 4 aulas semanais de 4h – Associados têm desconto
de 50 %, exceto nos cursos realizados a preço de custo – somente rateio de despesas)
1. Wicca I
2. Elaboração de rituais
3. Magia dos Elementos
4. Proteção Mágica pré- requisito: wicca I e magia dos elementos)
5. Magia de cura (pré-requisito: wicca I e magia dos elementos)
6. Introdução aos Pentáculos das Fadas
7. Animal Magick (pré-requisito: wicca I e magia dos elementos)
8. Magia dos Ritmos (pré-requisito: wicca I e magia dos elementos)
9. Reconsagração do ventre
10. Reconsagração do Falo
11. Panteões (pré-requisito Wicca I)
12. Ética Pagã (pré-requisito Wicca I)
13. Consagrações e banimentos (pré- requisito: wicca I e magia dos elementos)
14. Astrologia para wiccanianos (pré- requisito Wicca I)
15. Florais para a Deusa (pré requisito Wicca I)
16. Runas (pré requisito Wicca I)
17. Magia dos cristais (pré-requisito: wicca I e magia dos elementos)
18. Magia de ervas (pré- requisito: wicca I e magia dos elementos)
19. Radiestesia (pré-requisito Wicca I)
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INTERMEDIÁRIOS
(Workshops e acompanhamento)

1. Treinamento Mágico I (pré- requisito: wicca I e magia dos elementos)
2. Wicca II – As faces da Deusa e do Deus (pré-requisito : wicca I)
3. Magia de Glamour (pré-requisito: wicca I e magia dos elementos)
4. Magia Astrológica (pré-requisito: wicca I e magia dos elementos)
5. Óleos, poções, amuletos e talismãs (pré- requisito: wicca I e magia dos elementos)
6. Deusas Negras I (pré- requisito: wicca I, wicca II e magia dos elementos)
7. Magia do Tarot I (pré-requisito: wicca I)
8. Magia dos Cristais I (pré- requisito: wicca I)
9. Magia Rúnica (pré-requisito: wicca I e magia dos elementos)
10. Calendário Celta das Árvores e Ogham (pré- requisito: wicca I e magia dos
elementos)

AVANÇADOS
(Workshops e acompanhamento)

1. Treinamento Mágico II (pré-requisito: wicca I, wicca II, magia dos elementos e
Treinamento Mágico I)
2. Treinamento Mágico III (pré-requisito: wicca I, wicca II, magia dos elementos e
Treinamento Mágico I e II)
3. Magia do Tarot II (pré-requisito: wicca I e magia do tarot I)
4. Magia do Tarot III (pré-requisito: wicca I e magia do tarot I e II)
5. Magia dos Cristais II (pré-requisito: wicca I e magia dos cristais I)
6. Magia Rúnica II (pré-requisito: wicca I, magia rúnica I)

EVENTOS ANUAIS NACIONAIS

EAB - Encontro Anual de Bruxos
BBB - Bruxos Brasileiros em Brasília

Abra Direito
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1. A Wicca é reconhecida como religião no Brasil?
Resposta – No Brasil não existe nenhuma religião com “reconhecimento”
oficial. Por força da Constituição Federal toda e qualquer religião merece a
proteção do Estado que garanta a liberdade de culto. É impossível para o
Estado determinar o que é ou não religião. Se determinada prática é
considerada por cidadãos brasileiros sua religião, estará juridicamente em
pé de igualdade com as religiões majoritárias. Toda pessoa que tentar
desqualificar a Wicca como religião dizendo que “não é oficial” estará
apenas demonstrando seu desconhecimento a respeito das leis brasileiras.

2. Que direitos um Wiccaniano tem para salvaguardar sua liberdade
religiosa?
Resposta: Direito irrestrito de liberdade de culto – Significa que todo
Wiccaniano tem direito de exercer suas práticas religiosas, quer em locais
particulares, quer públicos, desde que não ofenda a paz e segurança pública
Direito de celebrar cultos em locais públicos – Esse direito não é irrestrito,
precisam ser observadas as regras para utilização de parques e praças públicas.
Cada município, estado ou o distrito federal tem regras claras sobre a
utilização de espaços públicos, definidas em leis ou decretos, e estas precisam
ser cumpridas por todos, inclusive por wiccanianos. Há algumas vezes taxas a
serem pagas, e nada disso fere o direito de liberdade religiosa. Informe-se
sobre as regras dos espaços que pretende utilizar e cumpra as exigências.
Direito de não discriminação religiosa – Tutelado inclusive pelas leis
penais. Diversos atos que constituam os crimes elencados na Lei 7716/1989
podem e devem ser levados ao conhecimento da Polícia e Ministério Público
para as providências cabíveis.
(Para saber quais os crimes contra a liberdade religiosa, veja o texto da lei)

3. Quando alguém chama a Wicca de “seita”, ou quando cristãos afirmam
que somos “adoradores do demônio” isso é um ato de discriminação?
Resposta – Juridicamente falando, não. À luz estrita de princípios cristãos,
quando eles qualificam nossas práticas como ligadas ao demônio de sua crença,
ou desprezam nossa pratica como menos que religião, eles simplesmente estão
expressando sua opinião. A Constituição Federal, ao lado de garantir a liberdade
religiosa no seu Art. 5º, também garante a liberdade de expressão de opinião. Se
essa for a opinião dessas pessoas, embora equivocada e ofensiva à luz de nossa
crença wiccaniana, ela pode ser expressa sem constituir por si só em ato ilícito.
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Mas, se essas opiniões chegarem a servir de base para atos discriminatórios
previstos na Lei 7716/89, então trata-se de crime. Muito cuidado para saber
distinguir as duas situações.
4. Há alguma necessidade ou vantagem em uma tradição, Coven ou Círculo
de prática de Wicca constituir uma pessoa jurídica? Se sim, qual a forma
mais adequada para isso e como fazê-lo ?
Resposta – As pessoas jurídicas se constituem geralmente por dois motivos:
a) quando começam a ser muito complexas as relações de poder entre pessoas que
se associam e estas relações precisam ser disciplinadas juridicamente por um
estatuto que regulamente a conduta das pessoas;
b) quando as relações entre o grupo e outros entes sociais (governo, outras
associações, etc.) demandam certo grau de formalidade e exigem
representatividade jurídica.
Se você achar que seu grupo está em uma dessas duas situações, talvez seja
melhor constituir uma pessoa jurídica.
A forma mais natural de pessoa jurídica que se adequaria a grupos wiccanianos é
a Associação Civil Sem Fins Lucrativos. Veja o passo a passo para constituir uma
Associação.

Abrakids

ABC PARA PEQUENOS PAGÃOS

A é Athame, o punhal que nós usamos para traçar o círculo.
B é para Beltane, quando acontece o casamento sagrado.
C é para o Círculo, onde nós todos somos um.
D é para Deusa, da beleza e do amor.
E é para Esbath, quando nós nos encontramos sob a lua.
F é para o Fogo e o seu som de estalido.
G é para Gaia, nossa Deusa Terra.
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H é Halloween, nossa festa de Samhain.
I é para Imbolc, quando as velas iluminam.
J é para o Jack Lanterna na noite dos Ancestrais.
K é para o Kali, Deusa do panteão Hindu.
L é para Lammas, começamos a colheita.
M é para Mabon, colheita quase completa.
N é para a Noite, qual escurece o céu.
O é para Ostara, quando nós caçamos ovos,
P é para Pã, com pés de cabra.
Q é para os Quartos nos quais se dividem o círculo.
R para o Rito quando nós abrirmos os portais.
S é para Sabath, nossas festas principais.
T é para cartões de Tarot, os futuros para saber.
U é para Unicórnio, ser mágico que faz parte do nosso mundo.
V é para o Verde que devemos proteger.
W é para Wicca, o nome da nossa religião.
X é para o Xamanismo, religião irmã.
Y é para Yule e o retorno do sol,
Z é o zodíaco, 12 signos pra aprender”300.

300

Textos extraídos do site: www.abrawicca.com.br.
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Este texto define quem é e como age a AbraWicca diante de casos jurídicos e somente
questionamentos religiosos. Além disso, os cursos oferecidos e os encontros promovidos têm a
função de „formar‟ os adeptos para os primeiros passos na Arte. E como de fato nasceu a
AbraWicca?
A história da AbraWicca é curiosa. Ela se faz e se refaz durante os anos. Nas conversas os
adeptos e adeptas contaram que ela fecha, abre, muda de presidente, de vice, entra elder e sai
elder com muita rapidez, mas isso não é um problema para o andamento das atividades e para o
desenvolvimento da religião. Seus espaços denominados por sedes, variam muito, dependendo
daquele ou aquela que está responsável. Quando fizemos o contato com o segundo wiccano,
descobrimos que a sede de São Paulo estava locada no fundo de uma papelaria. O espaço era
pequeno com uma grande mesa no centro e o telefone disponível era da casa do adepto. Em
entrevista tivemos o seguinte relato sobre a fundação oficial da AbraWicca:
“Tinha um movimento em SP de pagãos. Alguns eram wiccanos,
outros xamãs, outros druidas e o Claudinei Pietro, juntamente
com o Wagner Périco e mais 2 ou 3 que eu não to recordando,
isso foi em 98, fizeram um evento no hotel Danúbio, na
Brigadeiro, no extinto hotel Danúbio e fizeram um encontro de
bruxaria. Tinha umas 700 pessoas ali dentro e ele tava esperando
100. Ele tava preparado para 100 pessoas no máximo. Tinha 700
pessoas. Nesse encontro que foi um domingo inteiro, eu estava lá
com 17/18 anos na época. O pessoal viu a necessidade de montar
uma associação onde as pessoas pudessem ter um centro de
informações, aonde as pessoas chegassem nesse centro pra saber
onde existe um coven em tal lugar, onde eu posso buscar
informação confiável com quem, que livro eu posso ler, sabe
essas coisas? Então a ideia ali surgiu em 98 se não me engano, ai
em 99, fundou a AbraWicca o Claudinei Pietro, ele foi presidente
dessa associação. Ele ficou uns 6 ou 7 anos como presidente,
acho que forma 6 anos na verdade e ai eu era adolescente na
época, eu comecei a ajudar, não no início porque eu sai do país.
E ai eu conheci como era o movimento nos EUA, falei assim:
Poxa vou levar isso aqui pra lá! E conversava muito com o
Claudinei e eu disse: aqui assim eles fazem isso, isso e foi se
adaptando aqui. Aqui 2 eventos que a AbraWicca promove: EAB
que é uma vez por ano e o último foi em outubro lá na Assembléia
Legislativa, e frente ao Ibirapuera. E o BBB (Bruxos Brasileiros e
Brasília) que vai acontecer em julho agora. E eu tava esperando
no último EAB, eu organizei o primeiro e me afastei por viagens,
outro assumiu e nesse daqui eu reassumi novamente. Eu tava
esperando umas 600 pessoas, vieram 1900. Se você pegar essas
1900 pessoas não são pessoas novas, não de idade. São pessoas
que já participaram de eventos anteriores e voltaram. Não tem
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nenhuma regra de Wicca e a idade das pessoas, então a Abra tem
feito esse trabalho de orientação, de defender os adeptos da
Wicca, independentes se são associados ou não. A morte do
Rodrigo, ficou sabendo da morte dele? Em 2001 ou 2002 um
menino que estudou Wicca através de livros foi para
Pindamonhangaba para fazer uma auto-Iniciação de noite. Foi
assaltado, estuprado e morto. Tinha 20 anos, então toda a
acessória jurídica pra família a gente que ofereceu e eu não
estava no país, e tem vários livros de Wicca hoje que são
dedicados a ele. Mas, o que é uma Iniciação? É morte e
renascimento, ele não captou, talvez ele pensou que tinha que ser
no meio da mata, enfim, mas, ele nunca tinha procurado a Abra,
a gente só soube dele porque isso deu em todos os jornais e a
gente foi atrás. A imprensa caiu matando e a gente tem que ser
escudo, e a gente já ta aqui há 2 anos então há muito respeito, o
nosso nome nunca foi envolvido em nada. A gente sempre foi
idôneo, nunca caiu e nenhuma desgraça e a gente sempre fez a
coisa bonitinha. É muito similar ao que tem no Brasil hoje é o que
a Abra tinha nos EUA que chamavam de Reclaimng, que era uma
Associação e era a mesma coisa e hoje essa associação não existe
mais”301.

Os relatos insistem nesse papel da Abra em representar os bruxos e bruxas juridicamente.
Visitamos a AbraWicca, gravamos a segunda entrevista e lá recebemos um convite para
participamos de rituais oferecidos publicamente e gratuitamente. Programamos-nos para assistir
um ritual público no Parque do Ibirapuera. Chegamos na hora marcada e ficamos três horas
sentadas no lugar e ninguém apareceu. Teríamos sido enganadas? Mais uma vez ficaríamos na
espera, apenas com informações verbais, sem poder visualizar nada e nem conhecer efetivamente
o grupo praticando os rituais?
Na semana seguinte telefonamos mais uma vez para o primeiro wiccano dos contatos. Ele nos
axplicou que foram ao parque naquele dia, mas tiveram que mudar de lugar porque tinha muita
gente e era preciso mais privacidade. Ao perguntarmos sobre o objetivo da realização do rito no
parque, precisando de privacidade, o wiccano nos informou que os corpos dos participantes
precisavam de um contato com a liberdade da natureza e o poder dela, por isso o paruqe que
apresentava um “extrato” de natureza viva seria a melhor opção. Ilógico, mas para o grupo fazia
sentido.

301

Entrevista cedida por participante da Wicca em 31 de julho de 2008.

166

O wiccano nos ofereceu uma experiência que poderia nos ajudar. Ele nos convidou para
participamos do EAB – Encontro Anual de Bruxos que tinha o seguinte formato:

a

Figura 30 - Folder (parte 1/4) para a 4 conferência Wicca & espiritualidade da Deusa.302

302

Panfleto distribuído no Encontro Anual de Bruxos. A terceira e quarta parte do panfleto foram omitidas por conter
informações que podem comprometer as identidades dos sujeitos da pesquisa.
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a

Figura 31 - Folder (parte 2/4) para a 4 conferência Wicca & espiritualidade da Deusa.303

Algumas regras foram transmitidas ao iniciar o Encontro. A necessidade do canhoto assinado
com a declaração de ciência dos participantes, a entrada de menores concedia com assinatura de
responsáveis, a proibição da presença de animais no evento, um fumódromo estabelecido na saída
do prédio, a proibição do porte de álcool e outras substâncias ilegais e a recomendação de que
cada participante só pode entrar no workshop até seu início e depois a entrada será vetada, foram

303

Panfleto distribuído no Encontro Anual de Bruxos. A terceira e quarta parte do panfleto foram omitidas por conter
informações que podem comprometer as identidades dos sujeitos da pesquisa.
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dadas por escrito para serem assinadas e devolvidas. O certificado de participação também
poderia ser adquirido pela taxa de R$ 3,00 (três reais).
Depois de entrevistarmos dois wiccanos, esperar dias por retorno de ligações, esperar três horas
em um parque, sem ninguém aparecer, fomos ao Encontro Anual de Bruxos que aconteceu em
São Paulo, no centro de conferências em um hotel, no centro. De forma inesperada, quando
chegamos, fomos recebiadas com muita atenção. Nós andávamos pelo prédio e víamos um
movimento intenso de pessoas para todo o lado. De súbito, um participante que estava na
organização do encontro nos trouxe uma pulseira laranja que nos daria acesso livre a todas as
palestras. Escolhemos os workshops e fomos assistí-los.
Os workshops oferecidos tinham os assuntos mais variados. Filtro dos sonhos, máscaras das
deusas, magia, a deusa negra – face obscura da deusa mãe que não está explícita na deusa tríplice,
ecologia, invocações, cristais, cursos xamânicos como a Mulher Búfalo Branco, incorporação dos
conhecimentos antigos e karma eram alguns tipos de cursos oferecidos.
Pudemos notar no panfleto que os nomes são bem sugestivos: transe e magia verbal dos nórdicos,
enigmas da deusa negra, hunas, rituais com astrologia e feitiços, tarô e ecologia, máscaras
wiccanas, filtro dos sonhos, magia grega, chakras, imagens mentais e reprogramação mental, feng
shui, o retorno da deusa, invocação, cristais, geografia sagrada, karma são cursos que a Abra, em
2009, ofereceu para a reciclagem dos bruxos e bruxas. Podemos destacar nesses workshops, as
misturas de conteúdos que constroem os elementos Nova Era e, consequentemente, wiccanos.
Temos nos cursos elementos xamânicos, japoneses e chineses, elementos gregos, conteúdos
esotéricos como cristais, karma, os lugares imaginários da geografia sagrada, feng shui, tarô e
ecologia e elementos nórdicos tecendo o conteúdo oferecido no encontro. Gostaríamos de
destacar os elementos xamânicos, como o tipo de curso que ouvimos dizer que estava sendo mais
procurado pelos participantes.
O workshop da Mulher Búfalo Branco é um momento de treinar meditação. O convidado fala
durante duas horas sobre a importância de se montar um altar xamânico que ele chama de “mesa”
e de como fazer a “mesa” levantar. O elder explica que, “levantar a mesa” quer dizer atingir um
nível máximo de energia que faz com que ela circule e eleve os corpos dos participantes. O
tambor toca, os participantes gritam e todos se dizem relaxados depois do momento final. A
seguir, o elder conta a história do mito da mulher búfalo branco que relataremos a seguir:
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“A história conta que dois guerreiros saíram pra uma caçada e ai
no meio da caça e no meio da floresta eles viram umas brumas e
no meio dessas brumas apareceu uma mulher vestida de branco e
ela estava vestida de couro de búfalo branco e ela foi chamada de
mulher novilho búfalo branco, tem uma palavra que eles não
traduzem do português, que seria donzela, então, esses dois
guerreiros aqui, ao verem a imagem, um deles olhou pra essa
imagem e disse: essa mulher é uacan, ela está grávida, e
conseguiu ver a beleza e a divindade dessa mulher. O outro
guerreiro ficou encantado com a beleza dela e teve pensamentos
impuros, ai a mulher novilho búfalo branco, em meio às brumas,
cantava uma canção: o hálito que se vê é o caminho – que se
referia as brumas. Então a mulher viu os guerreiros e disse:
aquele que conhece a minha verdadeira natureza que se
aproxime. Ai o segundo guerreiro já pensou que ela estava se
oferecendo para ele e ele se aproximou e entendeu a verdadeira
natureza dela e fica tão mal e ele é envolvido pelas brumas e se
transforma em um porco apodrecendo no chão.
O outro guerreiro que viu a natureza divina dela recebe um
presente: a mulher novilho búfalo branco diz pra ele que ele vai
levar pra tribo uma mensagem: ela tinha chegado com a solução
para os problemas de toda a tribo e ela vai se apresentar quando
a tribo tiver montado uma cabana tão grande que coubesse todas
as pessoas lá dentro. Quando a cabana estivesse pronta, ela iria
aparecer.
Ai o nosso guerreiro volta para a tribo e conta para os anciões. A
mulher novilho apareceu e os anciãos viram nas palavras dele
uma grande verdade. Então trataram de comunicar a todos. Eles
construíram a cabana e o povo se reuniu para ver a mulher. Ela
aparece na porta e vem trazendo na mão um cachimbo e na outra
mão uma pedra.
Nessa pedra tem 7 círculos concêntricos desenhados nela. Cada
um representa uma cerimônia que ela ensina o povo a fazer. Na
outra mão está o cachimbo que veio do céu. Ele é feito de uma
parte de pedra, e essa pedra é o presente da mãe terra. Essa
pedra veio do útero da terra e representa o feminino. Ele também
é feito de uma haste de madeira que lembra o falo do homem e
representa o masculino e é feito de cedro – uma árvore grande
que cresce em direção ao sol. Tinha penas e pelo de coelho,
coisas que ao longo do tempo foram agregadas.
O cachimbo imita a criação da vida. A união do masculino com o
feminino. A mulher entrega o cachimbo pro cacique. As
cerimônias são ritos de purificação – é o que chamamos de tenda
do suor. Outro ritual que ela ensinou a dança do sol – corta-se
uma árvore, todo mundo segura trazendo de volta pra aldeia,
fazem tiras de couro transpassadas no peito por garras de águia e
segue o movimento do sol e a pele vai repuxando pra traz. Esse é
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o voto do sol pra que os deuses tenham pena e liberem toda a
aldeia do sofrimento “304.

O padrão de beleza wiccana aparece mais uma vez. Guerreiros perdidos encontram na floresta
uma linda mulher grávida, vestida de branco como uma dedicada envolvida na pele do búfalo,
animal de poder da deusa. Ele traz presentes da mãe terra envolto em brumas que despertam dois
sentimentos diferentes nos guerreiros. Um é nobre e é recompensado por isso. O outro é sexual e
é amaldiçoado se transformando num porco e apodrecendo no chão. No mito, a verdadeira
natureza da deusa é pura e para os mortais não é sexual. Ela ensina celebrações e dá um cachimbo
para a tribo. O elder explica que o cachimbo é o falo e a vagina dos deuses em um só figura,
simbolizando a perfeita união do casal. Outro elemento de corporeidade interessante é que ela, a
mulher búfala, ensina ritos de purificação que estão relacionados com o suor coletivo e a dor do
corpo. Para os conteúdos wiccanos ligados ao xamanismo, a dor, o suor e a valorização do
sofrimento conectam os corpos a sua virilidade e eleva ao sagrado. Durante nossas observações
no prédio, colhemos as seguintes imagens:

Figura 32 – Chocalho para rituais de meditação xamânica.

304

305

Gravação feita no EAB.
Imagens fotografadas no EAB – Encontro Anual de Bruxos de 2008. Este é um chocalho para rituais de
meditação xamânica.
305
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Figura 33 - Tambores e chocalhos xamânicos

306

.

Figura 34 - Altar xamânico com elementos indígenas e wiccanos
306

307

.

Tambores e chocalhos xamânicos ao lado do controle do ar condicionado. O espaço oferecido no Hotel dispunha
de um total conforto e uso das estruturas contando com lanches e hospedagem para os facilitadores.
307
Altar xamânico com elementos considerados indígenas e outros que estão ligados a tradição wiccana. O cálice, a
varinha mágica, os chifres, além dos „palitinhos‟ indígenas de demarcação do espaço sagrado e considerado também
um lacre para proibir a entrada de energias negativas. Penas, pedras e ossos também fazem parte deste altar.
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Figura 35 - Oficina de Deusas e suas Máscaras

308

.

´

Figura 36 - Loja do EAB

308
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.

Oficina de Deusas e suas Máscaras do EAB. Neste caso, a ideia era ensinar aos participantes que as faces das
deusas podem ser incorporadas se os adeptos treinarem a energia facial. Na primeira etapa do treinamento, a pintura
é necessária para „materializar a energia‟. Autorizada a publicação da imagem do sujeito da pesquisa.
309
Bruxinha vendida na Lojinha do EAB.
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Figura 37 - Roupa para bruxo

Figura 38 - Roupa para bruxa

310
311

Roupa para Bruxo – lojinha do EAB.
Roupa para Bruxa – lojinha do EAB.
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.

.
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Figura 39 - Livros das sombras

312

Figura 40 - Tambores xamânicos

312

.

313

.

Livro das sombras – livro de registros de feitiços pessoais que deve ser escrito com uma caneta mágica, de
preferência com penas, também disponível na Lojinha do EAB.
313
Tambores para ritos xamânicos – lojinha do EAB.
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Figura 41 - Tapete e vassoura de bruxa

314

.

Durante o Encontro Anual de Bruxos pudemos observar muitos elementos de corporeidade. O
primeiro aspecto está na proposta e todos os temas que desenvolvem e estabelecem relações com
elementos corporais. Os usos dos sons, transes, tarôs, máscaras, imagens mentais, karma, têm
relações com desenvolvimentos de técnicas corporais para desenvolver os dons dos participantes.
Participamos da oficina de máscaras. Nessa oficina, todo o discurso é para aprender a incorporar
as deusas nas diferentes ocasiões. Através do corpo e da meditação a deusa pode ser invocada
para vencer obstáculos. E ela pode aparecer com suas feições nos rostos dos participantes.
Segundo a elder dessa oficina, é preciso ficar diante de uma vela, mentalizar a forma da deusa
que a bruxa ou o bruxo desejam, mentalizar e mudar a feição. A deusa assim se materializará.
Ao andar pelo prédio, encontramos a lojinha da bruxa. Uma feirinha montada para vender roupas,
cristais, bolos, vassouras, e etc. Ficamos na porta que dava para o saguão central e assim
poderíamos ver todas as pessoas passando. Meninas de preto, espartilhos e botas, vestidos
indianos, tons fortes de cabelo, homens com barbas de bode, cabeludos, pessoas usando muitos
anéis, piercings, tatuagens, gordos e magros, camisas de bandas podiam ser vistos pelo saguão.
Jovens, todos na média de dezoito a trinta e cinco anos transitavam por entre os estandes e se
314

Tapete e vassoura de bruxa – lojinha do EAB.
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preparavam para a Conferência. O número levantado pelos organizadores era de quatro mil
pessoas. Nosso contato foi rápido e todos, a princípio se colocavam a disposição para falar de que
coven participavam, mas sempre com pressa pediam para conversar depois.
No final da tarde, recebemos um convite para conhecer uma wiccana muito importante e assim
que aceitamos, fomos levadas para seu quarto, pois ela estava hospedada no hotel. Conversamos
durante o resto da tarde, rodeada de meninos e meninas que assistiam e participavam da conversa,
contando os tipos de discriminação que sofriam.
Ao final da tarde nos dirigimos à oficina da mulher búfalo branco. Ficamos até o fim do encontro
olhando os movimentos dos wiccanos e wiccanas que sabiam quem éramos e nos olhavam
também. A nossa observação não se encerraria ali. Queríamos ver os ritos e como poderíamos ter
uma visão da religião olhando e observando apenas por um só dia? Vimos roupas, adereços e
cabelos dos participantes que caminhavam pelo salão. Como seria seu cotidiano? Percebemos que
precisávamos de um envolvimento mais efetivo. Ao agradecer ao sacerdote pelas apresentações e
pelos contatos, recebi um convite para assistir um ritual em seu coven. Peguei o endereço e
aguardei a confirmação.
O coven que participamos não está filiado a AbraWicca, mas o casal de sacerdotes já fez parte na
presidência e hoje só colabora nos ritos públicos ou discussões importantes. Este coven está na
linhagem da tradição Diânica – tradição de caráter brasileiro que se desenvolveu e chegou até
hoje com o nome de Nemorense. Encontramos a seguinte fundamentação para o coven:
“Parte dos ritos wiccanos sai dos círculos herméticos (guardiões
das torres elementares) e começam pela tradição mãe que é a
Gardneriana – européia – Inglesa. As linhagens são registradas e
livros de a segunda tradição é a Alexandrina – dado crédito
Alexanders com 8 sabáts para bruxos. Essa bruxaria é mais
midiática somada com a bruxaria cerimonial e a magia alta (rosa
cruz). Em off existe uma lenda de que Alexanders roubou um livro
das sombras e acrescentou elementos novos. Agora, a divulgação
da Wicca nos EUA é creditada por Buclkand. Existe uma tradição
chamada de Seax Wicca que mistura misticismo, esoterimos e
meditações. Desta tradição surge a Diânica, com as feministas
dos anos 60 e com a Budapeste, que enfatizam a deusa Diana.
Existe uma tradição chamada Old Dianic – de linhagem celta que
proporciona uma abertura para a figura masculina. Respeita a
bipolaridade e tem sabáts para deuses. Existe a Fery Wicca que
mistura magia havaiana e vodu com fadas – as fadas são a
tradição do povo mítico da Irlanda.
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A AbraWicca tem uma primeira figura que é do Roberto Carvalho
nos anos 80. Mas os organizadores começam na lista pelo
Claundinei Pietro que tem a idéia de criar uma associação nos
moldes da Reclaiming (movimento plural aberto para organizar
quem quiser se ajuntar e deixa de Sr bruxo solitário. A
AbraWicca possui coordenador, secretaria e tesouraria. As
atividades compreendem palestras, cursos, círculos (facilitadores
com roteiro) com a déia de reunir pessoas para práticas pessoais.
O Claudinei era da Old Dianic com a Mavespers (que é a única
Elder da Old) e através de uma ruptura fundou a tradição
Diânica do Brasil Nemorense, por causa de Rex Nemorense (Rex
Nemorensis, de acordo com uma tradição que não deve ser préquinto século a.C. em especial as tragédias de Eurípedes, teria
sido Ippólito, filho de Teseu, rei de Athenas e filho de Fedra, que
é
injustamente
acusado
de
a
ter
prejudicado.
Teseu, e iria morrer espezinhados pelos seus próprios cavalos,
fatos determinado por Poseidon em instigação de Afrodite.
Reportados ao nível da cintura por Asclepius, o rei médico, para
a intervenção do Artemis, que foi dedicado Ippolito, esta foi
transformada em uma velha, para não ser reconhecida, e ao
abrigo do novo nome de Virbio levou a NEMI.
A Abra se autodenominou eclética que visa introduzir pessoas na
arte e facilitar o desenvolvimento. Para participar precisa ser
associado. E no caso da tradição Diânica – se for diânico tem
que ser associado. O processo de maturidade e ser tornar
sacerdote é de 1 ano e 1 dia. Se seu Elder autoriza você será
dedicado e depois iniciado. Na dedicação criamos laços mágicos
– é uma espécie de treino.
A nossa sacerdotisa é matriarca na tradição Diânica do Coven
Ashleing Dé Dannan (sonhos da deusa Dannan) com base celta
irlandesa. Esta abre o Círculo para Leste e a sacerdotisa é a mãe.
É aberto para o convite e não faz parte da Abra, mas tem ligações
com os trabalhos públicos da Abra como voluntário. No nosso
coven a mulher coordena e nossa formação tem preocupação
histórica e sempre a palavra final é da Sacerdotisa.
O ritual é composto de Purificar, harmonizar, preencher o círculo
de poder, falar sobre o ritual (sabá e meditação que é
obrigatório), fazer o feitiço, elevar o cone de poder (jogar
energias para os deuses), dar a volta com cânticos, abençoar a
comida, fazer sacrifico do pão com água e vinho – nos ritos
públicos usamos suco de uva. Para menor participar é preciso de
autorização. Existem também 5 elementos obrigatórios – athame
=ar; taça = água; bastão – varinha = fogo; pentáculo = terra e
caldeirão= útero da deusa. É uma questão de escolha da rodem
porque as tradições têm liberdade de inverter e o contato com a
deusa pode ser feito o que não podemos é ficar preso e a minha
mão pode ser um athame, no caso de faltar um elemento. E
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também tem o atar pessoal que significa a liberdade de ação de
outros deuses”315.

Este coven está fundamentado na adoração de uma deusa chamada Dannu. Quando digitamos
Dannu, na internet, aprece as seguintes recomendações:
OS TUATHA DÉ DANNAN
Os Thuatha Dé Danann foram a quarta raça de colonizadores que chegaram na Irlanda
antes da era cristã. Eles eram seres sábios, eminentes magos, cientistas e artesãos,
possuidores de uma altíssima vibração espiritual, verdadeiros "seres de luz".

Os Tuatha eram provenientes da distante e mítica Hiperbórea, onde
possuíam quatro cidades: Falias, Gorias, Murias e Findias, nas quais
aprenderam ciências e magia e a aplicação conjunta de ambos os princípios
por meio da instituição do druidismo. De cada uma dessas cidades mágicas
os Tuatha Dé Danann trouxeram um tesouro:
Falias - Lia Fáil, a "Pedra do Destino", onde eram coroados os reis da
Irlanda. Era uma grande pedra em formato de coluna que simbolizava a
própria Terra, cujo poder só era compreendido pelo verdadeiro Rei;
Gorias - a Gáe Assail, a "Lança de Assal", que seria de Lugh, e retornava a
mão após ser lançada (associada ao elemento Fogo);

315

Entrevista cedida em 30 de julho de 2009.
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Murias - o Caldeirão de Dagda, chamado o "Inesgotável", recipiente que
continha a água, fonte de toda a vida (protótipo do Graal);
Findias - a espada inescapável de Nuada (associada ao elemento Ar).
Hiperbórea é um dos principais mitos genéricos europeus: um lugar de
paz e sabedoria, uma terra de "leite e mel" de onde, provinha o primeiro
homem branco estabelecido em algum lugar do norte do mundo. Um
paraíso mágico e melancólico que não teve outro remédio senão abandonar
e seguir para o Sul, quando grandes cataclismas mudaram o eixo da Terra e
transformaram o mundo alegre e fértil em um charco árido e coberto de
gelo.
Eles chegaram em Beltane (May Day) envoltos em um densa névoa
mágica, a qual causa uma eclipse de três dias. Imediatamente atearam fogo
em suas próprias embarcações impossibilitando a fuga de sua nova pátria.
Estavam realmente dispostos a reconstruir sua civilização. Eles
conquistaram e governaram a Irlanda por 200 anos, e por fim, foram
conquistados pelos Milesianos. Foi quando migraram para os Mundos
Subterrâneos das colinas (sidhe) e montes da Irlanda, ficando conhecidos
então, como "Daione Sidhe" ou "Povo das Fadas". Bodb Dearg (Bodb, O
Vermelho) foi escolhido como rei, pois era o filho mais velho de Dagda.
Os filhos de Danu eram também conhecidos como "Os Que Sempre
Vivem", pois conheciam o segredo da imortalidade. Eles possuíam um
Banquete da Idade, deste modo, ninguém envelhecia, quando sustentados
pelos porcos mágicos de Manannán e a cerveja de Goban, O Ferreiro. Os
filhos de Danu ainda possuíam um médico muito especial, Diancecht. Ele
era o guardião da fonte da saúde, juntamente com sua filha Diarmaid.
Qualquer um que fosse morto ou ferido deveria ser colocado na fonte para
viver e se recuperar novamente.
DEUSA DANA
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Segundo uma lenda, Dana nasceu em uma Clã de Dançarinos que viviam
ao longo do rio Alu. Seu nome foi escolhido por sua avó, Kaila,
Sacerdotisa do Clã. Foi ela que sonhou com uma barca carregando seu
povo por mares e rios até chegarem em uma ilha, onde deveria construir
um Templo, para que a paz e a abundância fossem asseguradas. Ao
despertar, Danu relatou seu sonho ao conselho e a grande viagem começou
então a ser planejada.
Também conhecida como Danu, é a maior Deusa Mãe da mitologia celta.
Seu nome "Dan", significa conhecimento, tendo sido preservada na
mitologia galesa como a deusa Don, enquanto que outras fontes
equipararam-na à deusa Anu. Na Ibéria, a divindade suprema do panteão
celta é considerada a senhora da luz e do fogo. Era ela que garantia a
segurança material, a proteção e a justiça. Dana ou Danu também é
conhecida por outros nomes: Almha, Becuma, Birog, ou Buan-ann, de
acordo com o lugar de seu culto.
O "Anuário da Grande Mãe" de Mirella Faur, nos apresenta o dia 31 de
março como o dia de celebrar esta deusa da prosperidade e abundância.
Conta ainda, que os celtas neste dia, acreditavam que dava muito azar
emprestar ou pegar dinheiro emprestado, por prejudicar os influxos da
prosperidade. Uma antiga, mas eficaz simpatia, mandava congelar uma
moeda, fazendo um encantamento para proteger os ganhos e evitar os
gastos.
Os descendentes da Dana e seu consorte Bilé (Beli) eram conhecidos como
os "Tuatha Dé Dannan" (povo da Deusa Dana), uma variação nórdica de
Diana, que era adorada em bosques de carvalhos sagrados.O nome
"Dana"é derivado da Palavra Céltica Dannuia ou Dannia. É significativo
que o rio Danúbio leve seu nome, pois foi no Vale do Danúbio, que a
civilização Celta se desenvolveu. A ligação Celta com o vale do rio
Danúbio também é expressa em seu nome original. "Os filhos de Danu", ou
"Os filhos de Don".
Dana é irmã de Math e seu filho é Gwydion. Sua filha é Arianrhod, que
tem dois filhos, Dylan e Llew. Os dois outros filhos de Dana são Gobannon
e Nudd.
É certo que Dana deveria ser considerada a Mãe dos Deuses, depois de ter
lhes dado seu nome. Há várias interpretações do seu nome, sendo que uma
delas é "Terra Molhada" e o mais poética, "Água do Céu".
Danu é uma das Dea Matronae da Irlanda e a Deusa da fertilidade. Seu
símbolo mágico é um bastão.
Seu personagem foi cristianizado na figura de Santa Ana, mãe da Virgem
Maria, pois sua existência é proveniente de uma antiga divindade indoeuropéia. Também é conhecida na Índia, como o nome de "Ana Purna" e
em Roma toma o nome de "Anna Perenna".
É bem verdade que a associação das deusas à rios e mares não é estranha a
tradição celta. A convicção de que o mar e a água deram origem à toda a
vida, sobrevive em nossos próprios tempos. Mas nossa Danu amada teve
um reflexo oposto, se Danu é representante das forças divinas da luz, então
Domnu representa o frio, escuridão e o medo das profundidades
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desconhecidos dos oceanos. Domnu também é uma mãe, e a fundadora dos
Fomóire, a tribo antiga de adversários que tentaram tomar o controle da lei
e da ordem dos Tuatha Dé Dannan, de forma que caos podem reger a terra.
O nome Domnu significa "terra" e é derivado do Céltico dubno. O sentido
da etimologia é "profundo" ou "o que estende abaixo". Até mesmo o nome
dos Fomóire significa "debaixo do mar". Estes Fomóire representam as
forças de natureza selvagem, eles são ingovernáveis e ainda necessários ao
equilíbrio certo da vida na terra316.

A história acima nos dá uma panorama do mito que fundamenta o nascimento da deusa Dannu e
toda a dinastia celta. A tradição está costurada com a prática da bruxaria brasileira mesclada com
o conteúdo cético, que não tem nenhuma comprovação histórica. Dannu, a deusa mãe, é dançaria,
seu nome tem o significado de conhecimento e também ela é considerada uma deusa de
prosperidade e fertilidade. O corpo da deusa sempre está associado a esta dimensão do que é fértil
e do que é próspero.
Pudemos até aqui, desenvolver e relatar a história e o material colhido em relação à estrutura da
Wicca e sua formação no Brasil, influenciando diretamente a formação do coven que ofereceu
todo o material que descreveremos a seguir, e que reforça o quadro que pintamos sobre Wicca. A
tradição wiccana não é formal, é moldada na necessidade e administrada conforme as mudanças
correntes. Não há lugar fixo. Todo o lugar é sagrado e portanto, potencialmente mágico. Cabe ao
grupo atribuir esse valor e criar o círculo mágico no ambiente através dos seus corpos reunidos,
que para a Wicca são a fonte de toda energia do self que aflora no momento do Círculo.
As histórias e fundamentações arqueológicas são transmitidas verbalmente e a atribuídas a
valores mágicos. Mitos e histórias são „costuradas para tecer o pano‟ da tradição, e não há
comprovações científicas de valor acadêmico. Isso é um problema? Para a Wicca, como para o
movimento Nova Era, não! As informações são transmitidas e respeitadas porque formulam a
tradição mágica do sangue de bruxa que sobrevive na história.
A seguir descreveremos a Roda do Ano, que gravamos e fotografamos para conhecermos a
experiência religiosa wiccana, com objetivo de observar e compreender o desenvolvimento do
ano litúrgico e dos elementos que sinalizam a ideia do novo imaginário de sacralização dos
corpos.

316

Extraído do site www.google.com.br, selecionamos alguns conteúdos de materiais diversos trazidos pela internet,
uma vez que estas informações são infindas.
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4.1. A Roda do Ano

É preciso explicar alguns elementos prévios para compreender o funcionamento das celebrações.
A realização dos sabáts acontecem de forma muito próxima a recomendada neste coven, que é
considerado mais tradicional, porque é de linha diânica, cultua uma deusa céltica e tem como
tradição fundante a gardneriana.
As questões quanto a realização dos sabáts nos fazem encontrar regras diferentes do
recomendado. No coven que pesquisamos, Shamain é Sowen para o dia dos mortos, e neste ano
de 2009 o coven não realizou a festa de Imbolc, que segundo a sacerdotisa, pode ser suprimida
por falta de tempo. Já os Esbáts acontecem de acordo com a necessidade das mulheres do coven e
podem ser celebrados respeitando rigorosamente as lunações ou apenas celebrado uma vez no
ano. A roda do ano também é vivida de diferentes formas, dependendo da tradição. Existem
tradições e covens que celebram a roda readaptando a mesma de acordo com as estações do ano
brasileiro, visto que a roda é montada sobre as estações européias. O coven acompanhado nessa
pesquisa não faz essas adaptações. Ele segue a roda baseada nas estações do ano europeu.
A recepção na casa dos sacerdotes foi cordial. Fomos apresentadas ao coven como pastora e
como estudante. Chegamos a pensar que isso seria um problema, mas não foi. Fomos bem
recebidas e, logo de início, tivemos uma explicação prévia de todo o processo ritual. A
sacerdotisa, com paciência, nos explicou que todas as orações e passos do ritual foram
construídos e escritos por eles, como resultado da experiência deles na prática da Wicca.
Os ritos acontecem na casa dos sacerdotes porque o coven entende que é um lugar de fácil acesso
para todos e porque possui um jardim natural com espaço para fogueira. O lugar da realização do
rito é na cozinha da casa. O altar fica de frente para o armário de cozinha, porque, segundo a
sacerdotisa, está do lado leste (lugar de onde vem Dannu – a deusa regente do coven). Antes de
todo o rito e do traço do círculo mágico, os participantes ajudam na montagem do altar e todos
trocam de roupas. Os dedicados e iniciados usam togas brancas e o casal de sacerdotes está de
preto. Por ser um coven celta, o sacerdote usa o kilt e tem um espada nas costas.
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A sacerdotisa purifica todos os participantes com um pequena defumação e enquanto passa as
ervas em cada um, recomenda que toda a energia negativa deve ser deixada do lado de fora do
círculo.
Depois de todos os participantes estarem trocados e defumados, eles ficam em outro quarto
aguardando a purificação do ambiente que é feito pelo sacerdote com orações sem som, só com
movimentos labiais – não sendo possível identificar o que ele diz. Para demarcar o espaço
mágico e „fechar a porta para energias negativas‟ ele usa os „palitinhos xamânicos‟, deixando um
em cada dobradiça de porta e nas janelas para fechar a „porta mental‟, segundo a sacerdotisa.
Outro fator importante de destaque é a composição das músicas. Na celebração dos sabáts, os
participantes cantam músicas que foram compostas por eles mesmos ou por outra pessoa que
cedeu a letra e ensinou o que compôs, sem preocupação com direitos autorais e nesse caso, sem
gravação. As músicas são transmitidas com liberdade e para os participantes essa questão é
tranquila.
Depois de tudo purificado, os participantes devem se apresentar para entrar no „Círculo da
Grande Mãe‟. O sacerdote fica na porta, com o rosto mudado. Aqui a sacerdotisa me disse que
ele deve incorporar String – o guardião do Círculo – e assim pedir apresentações para aqueles e
aquelas que estão interessados em entrar no Círculo. O rito de entrada é rápido. O sacerdote se
posiciona na entrada da porta com o athame na mão e começa a dizer:
Sacerdote: para aqueles que sabem desvendar os meus mistérios e
honrar meus conhecimentos. Para aqueles que ousam buscar os meus
caminhos, descobrirão meus espinhos, que fazem feridas incuráveis.
Vejam, pois, os meus mistérios. Sou String, guardião deste círculo,
lembrando que este é lugar da verdade. Como entram?
Todos: em perfeito amor e perfeita confiança

Cada participante deve se apresentar pelo primeiro nome e dizer que é Ap‟ – filho de – e aí
começa a dizer o primeiro nome dos ancestrais femininos (mãe, avó e bisavó) até onde ele sabe.
Assim, os ap‟s começam a se apresentar – pedindo permissão para entrar no círculo da grande
mãe e se beijam ao entrar dizendo: „perfeito amor e perfeita confiança‟. Assim o sabát começa.
Ao final de cada sabát, o coven faz uma pequena festa com os alimentos recomendados pela
estação. Os alimentos são trazidos, partilhados e consagrados enquanto são preparados e cada
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participante pode comer livremente. Trazemos a seguir uma descrição de como aconteciam os
sabáts e logo ao fim faremos comentários sobre os elementos encontrados.
Mas, antes de analisarmos os sabáts é preciso detalhar quem são os participantes que
encontramos no coven. Como eles são? O que fazem? Como são as relações que os participantes
tecem com seus corpos? Durante os sabáts, tivemos conversas e em cada rito visitamos a casa dos
participantes. Em todas as casas que fomos, encontramos alguns elementos comuns. Os
participantes possuíam altares pessoais, com elementos importantes para cada um. Apareciam os
objetos básicos da direita e esquerda representando o masculino e feminino, mas também
encontramos penas, pedras, jóias, bonecas, flores, etc. As mulheres do coven, do seu lado do altar
encontramos mandalas penduradas. As mandalas tinham fotos de recorte de revistas, com
imagens de mulheres. Ao perguntarmos sobre estas mandalas encontramos a explicação de que
são objetivos a serem alcançados. Encontramos também, na casa dos participantes, gatos com
nomes de deuses, flores, imagens de deuses pela casa, velas e orações escritas nas paredes.
Os participantes trabalham normalmente. São professores, empresários, jornalistas e se vestem
normalmente para o trabalho. Sempre eles e elas afirmam que precisam se proteger e por isso não
dão muita visibilidade a suas crenças. Alguns pingentes de colares e a barba dos homens podem
ser sinais de adesão, mas não são padrões.
A corporeidade wiccana, aparece, em nossa percepção, na vida dos participantes na forma como
eles encaram seus corpos, no ambiente reservado. Em público não há expressões corporais que
denunciem a prática da Wicca. Em todas as entrevistas sempre ouvimos que o corpo é sagrado.
Por isso, os participantes falam muito de boa alimentação, prática de esportes, sono saudável,
técnicas de relaxamento, discursos sobre fidelidade conjugal e a busca do bem viver. Como os
corpos são instrumentos da deusa, os participantes do coven insistem que ele deve ser cuidado,
zelado e protegido. A bruxaria wiccana traz uma corporeidade ecológica que coloca no mesmo
patamar de sacralidade as plantas, o cosmos e a terra que são o próprio corpo do deus e da deusa
e por isso, a relação com os corpos de bruxa são tecidas de proximidade. Para os participantes,
cuidar dos corpos é cuidar da natureza, velando o deus e a deusa e celebrar os sabáts é uma forma
de incorporar as energias dos deuses e da natureza. Essa é a psicologização de elementos
ecológicos, porque as plantas sentem, sofrem amam e a incorporação destes elementos constroem
para os adeptos e adeptas uma corporeidade relacionada ao cuidado do corpo, que é mágico.
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4.1.1. Ostara

Abril de 2009
(Nesse sabát tem uma criança com autorização da mãe. Elas são consideradas espíritos livres e
por isso podem fazer o que quiser. Falar alto, brincar, chorar na roda e ninguém pode chamar a
atenção)
O círculo já estava aberto quando entramos
Se explica o sabát – conta-se o mito de Ostara
Sacerdote: feche seus olhos, mantenha o corpo ereto, respirando profundamente. Enquanto vocês
respiram trago para vocês a calma, a paz o amor e a alegria. Quando vocês respirarem, respirem
os problemas e as preocupações. Deixem de lado o que não faz parte deste momento. Estamos ai
para nos conectar com os antigos e com uma nova energia e conforme essa energia vai se
renovando, pronunciem sussurrando o nome daquela que vem nos visitar hoje. Continue
repetindo o nome dela chamando a primavera para o nosso dia.
Nesta noite, em que a natureza se cobre de flores, trazendo a esperança da vida que se renova,
ela passeia entre nós. Trazendo flores em suas mãos e mel em seus cabelos e partilha conosco as
suas bênçãos. É na escuridão dessa noite. É no cair da semente que ela faz brotar a vida
novamente. Ela é a senhora da primavera, senhora da floresta, que vem para a hora da
fertilização.

Canto da sacerdotisa:
“Caminhamos pelo mundo a vemos despertar
Nas colinas e nos mares ela está
Na semente a crescer, em cada alvorecer
Onde amável desprezados poderão encontrar
Pois em cada passo verde ela está
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Nas águas cristalinas que fluem para o mar
Sua voz eu posso ouvir sussurrar
No orvalho da manhã na mãe e anciã
Na donzela em seu amor eu a vejo viver
Seu amor se mostra em cada amanhecer”.
(O sacerdote continua dizendo)
Passeia na vida e faz brilhar os nossos corações. A primavera que traz a vida e a renovação nos
ajudam a escolher as sementes que colheremos no alto do outono. Melhor que ela esteja conosco
e ouça nosso coração. Seja a voz que ecoa em nossas vidas. A voz da terra e a natureza plena.
Seja bem vinda (3x).
Que a tua chama ilumine a nossa vida
Sacerdotisa: muitas lendas contam que a terra adormecia trazendo o inverno a cada partida de
Ostara. As flores se escondiam, as aves se escondiam e tudo na terra dormia, e ela na lua
adormecia. Porém, um dia, uma pequena lebre, entristecida com a distância de Ostara, pôs se a
chamá-la e esse seu choro se tornou um lamento e seu lamento se tornou um uivo e com aquele
uivo estranho de uma lebre, Ostara despertou de seu sono e voltou a terra, trazendo de volta a
vida. Enquanto houverem corações apaixonados pela beleza da deusa e pela alegria das
celebrações, pela verdade e apenas lembrar e cantar sua canção, fazendo ecoar a sua voz, ela
desperta penas com a beleza daquela canção. Essa esperança. Não importa que sejamos muito ou
poucos, o que importa é acreditar que a deusa é a mesma, porque como acreditar em algo maior
que nós que não tenha nossa imagem e semelhança? Não acreditamos em imagens, nós
acreditamos no nosso poder de renovação e que começa uma nova etapa pra gente que se traduz
em mudança para tudo o que fazemos. Para nós a mudança vem como os feitos da terra, trazendo
a vida, criando forças, assim essa explosão de vida flui e assim é conosco a medida que nos
permitimos tentar trazer a beleza a terra, a beleza ao mundo, nós fazemos entoar a nossa canção
que é também a canção dos deuses, que é a canção do nosso coração. Então não importa que
hajam muitos ou poucos, importa é ter amizades concretas, ter a verdade nas nossas palavras, a
beleza nos nossos atos, e a crença de que vamos vencer todas as coisas. Hoje a terra pode chorar
por agressão, mas não podemos simplesmente ficar esperançosos porque somos capazes de
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mudar e para os nossos filhos, a nova geração também cabe esta mudança e também não devemos
nos sentir velhos e incapazes de mudar, precisamos ficar abertos para o novo, para receber o novo
entre nós e honrá-lo, precisamos fazer a diferença e ter tranquilidade. Essa é a missão que nós
temos. E a primavera só é possível por causa de toda a esperança e o desejo de mudar e ainda
estamos em uma terra em que as esperanças são mais difíceis, porém os frutos são colhidos em
abundância, o verde ainda está em todos os lugares, existem plantas nos mais diferentes lugares.
Acreditamos no poder dos nossos corações. Que as bênçãos da primavera sejam sobre vocês e
tragam o amor que é a cura.
(Sacerdotisa anda e pega nas mãos dos participantes que estão de olhos fechados e começa
distribuir desejos). Que você continue a irradiar a beleza da sua alma e do coração, da sua vida e
da sua verdade que é única e por ser única será real. Que a alegria dos seus sonhos e o vigor do
seu corpo possa sempre trazer ao mundo aquilo que você acredita porque você tem uma força
muito maior do que você imagina. Que o amor por si mesma possa ser um encontro diário e
fortalecedor e que você possa ver em você a beleza da mulher, a beleza da própria mãe. Que o
amor possa te impactar nessa noite e todos os dias reforçar seu desejo de viver. Que o amor
construa uma realidade diferente e que possa despertar sentimentos bons em você e nos seus
semelhantes.
Colham as sementes!
Canto:
“No tempo que ela volta, a beleza em seus passo ela canta, guiando a chegada de um novo
tempo, dizendo agora é hora de celebrar.
A primavera que chegou, Ostara mostra sua beleza, vamos celebrar a natureza e a terra plena de
alegria e cor”.
Sacerdotisa: vivam um novo tempo em que toda a verdade se realize nos corações e que seja
diferente cada passo dessa jornada, que já está destinada ao maior. Que possamos viver essa
beleza do dia a dia e sermos capaz de transformar tudo em algo melhor. Esse é o desejo da
chegada da primavera.
(Os participantes acendem as velas amarelas e voltam para a fogueira)
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Sacerdotisa: aqui é o momento de pensarmos nas coisas alegres e momento de honrar a própria
terra e honrar nossos ancestrais porque eles sabiam o ciclo da nossa terra, respeitavam esse ciclo
e dela eles tiravam tudo do que ela ofertava e a gente perdeu um pouco dessa noção de que a terra
é capaz de produzir tudo perfeito e devemos honrar essa capacidade de prover e hoje a gente faz
essa oferenda.
(os participantes depositam ao pé da árvore um alimento)

Canto:
“Me movo entre os mundos e trago sua mensagem a terra eu sou mais um, eu sou mais um dos
seus”.
A sacerdotisa explica que é preciso fazer algo simbólico para expressar o desejo do
reflorescimento da terra. Para isso, os participantes recebem sementes de flores e plantam juntos
alguns vasos
Sacerdotisa: eu convidei a Dedicada317 para partilhar um pouco dos seus conhecimentos sobre
isso.
Iniciada: Na verdade, assim, o que a gente está extraído da terra pra gente viver hoje, é muito
mais do que ela pode oferecer. Ela dá o essencial pra que a gente sobreviva e não o quanto a
gente tá consumindo. É legal você saber o que você comprou, de onde vem, se a embalagem é
reciclável. A intenção é que a gente tenha consciência e responsabilidade sobre o nosso consumo
porque você tem que lembrar que tudo que a gente consome faz parte dos recursos naturais. É
preciso abrir mão, não tudo porque a gente também é acostumado a consumir, mas pelo menos
ser responsável porque alternativa tem até pra muita coisa, o que falta é um pouco de
conhecimento. Procurar comer coisas naturais, porque a terra está ficando pobre, procurar dar
mais valor porque o que a gente come é o que a gente é.
(Os participantes iniciam uma discussão sobre responsabilidade ecológica enquanto plantam suas
sementes)
317

Nome pagão ocultado para preservar a identidade da participante.
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Canto:
“ei, anaho, anahei,eaia. O solo é sagrado e sobre ele eu ando
Ei, anaho, anahei, eaia. A terra é nossa mãe e devemos cuidar dela”.

(Nesse momento alguém quer ir ao banheiro e pergunta se o círculo está estendido até o banheiro
e o sacerdote diz que sim, porque senão, não poderia sair)
Os participantes são convidados a pegar dois ovos brancos crus para pintar e enquanto pintam o
sacerdote faz um discurso:
Sacerdote: Na Europa, nesse período, a gente tem o que...nós temos o norte... que vem do mito
das terras nórdicas, eram os celtas, propriamente...É o momento que a terra começa a degelar e
fica aquele barro novo e os primeiros brotos começam a vencer o barro. É também quando as
pessoas tiram os animais de dentro de casa, durante o inverno todo, eles ficam com os cavalos, os
carneiros, os bois dentro de casa pra esquentar. Aí, eles pegam, tiram esses animais...muitos
filhotinhos nascem nesse período, né, porque passou o inverno...inverno brabo...filhotinhos
nascem nesse período, porque foram gestados durante o inverno. E depois eles acabam nascendo.
Uma leva nasce diferente da outra. Então isso representa essa concretização daquilo que a gente
desejou. O único. No inverno, bem ao norte da Europa, você tem 30 dias sem luz do sol, na
Suécia, Noruega, Finlândia. Então, durante 1 mês inteiro você não tem luz do sol. Na Inglaterra
tem 5, 6 horas de luz do sol. Então, as pessoas ficavam com medo de que a noite não virasse dia.
E pediam fervorosamente pela luz. É quando a gente começa a acreditar que pode porque a
esperança é vencida pela luz. Mas é histórico. É obvio que o mito de Ostara vem das terras da
Dinamarca. Ela chega e passa a ser celebrada entre os celtas porque os vikings invadiam a
Inglaterra e a Irlanda durante muito tempo e miscigenaram seus mitos. Dublin é uma cidade
viking. É o contato da cultura viking com a cultura britânica com todo o sincretismo. Também é
nórdica, anglo-nórdica, sei lá. Ostara também é páscoa, né? Gostaria de pedir pra nossa
sacerdotisa que distribua os ovos
Ao final:
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Sacerdotisa: vamos dar um abraço. Eu estou muito feliz por todos vocês estarem aqui. Alguns de
volta. Vamos trocar os ovos e comer. A bandeja vai passando com os ovos e cada um deve pegar
o que sentiu energia. Tenta sentir aquele que chama você. E ai, quando você sentir, segure até que
os outros vão pegando. Se vocês quiserem deixar passar uma vez.
A sacerdotisa diz que um ovo é para trocar e o outro vai ser dado para terra (cada um pinta dois
ovos)
Nós vamos comer os ovos? (alguém pergunta)
Sacerdotisa: Sim porque assim aproveita a energia
Os ovos são trocados com mensagens e comidos. Cada participante manifesta a proximidade das
mensagens com os elementos pedidos nas orações e desejos para a vida pessoal e depositam o
outro ovo na terra do jardim chocolate e ovos

Figura 42 - Altar de Ostara
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Imagem do altar de Ostara. O lado esquerdo é o lado feminino do altar. Muitos ovos, coelhos e flores são
colocados no altar. A cor amarela também tem um significado. Para os participantes da Wicca a cor amarela
representa fortuna e prosperidade.
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Figura 43 - Meio do altar.

Figura 44 - Meio do altar
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As duas imagens são imagens do meio do altar. A água é um elemento presente para este modelo de altar porque
representa, segundo os adeptos a vida em movimento. Coelhos, flores e chocolates estão espalhados pelo altar.
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Figura 45 - Lado direito - lado masculino do altar

Figura 46 - Cartões
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O lado direito é o lado masculino do altar. Coelhos, e cartões confeccionados como lembranças de Ostara são
colocados no altar deste lado com um vaso de violeta – simbolizando a primavera.
321
Imagem dos cartões.

193

Figura 47 - Coelho no lado esquerdo do altar - lado feminino
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Os elementos de corporeidade que podemos destacar nesse sabát podem ser percebidos já no
início da purificação. Nos rituais wiccanos, o corpo é entendido como um veículo de “energia”. O
rito de purificação entende que ao “limpar” o corpo, o participante está apto para entrar no
Círculo Mágico. A teoria é de que as energias precisam ser „niveladas‟, diz o sacerdote, e a
limpeza e a respiração são sinais de que o corpo precisa se moldar para esta energia.
O corpo é este canal de energia, por onde também se concentram os elementos psicologizados da
prática wiccana, como na prática Nova Era. Ao adentrar o círculo e chamar os nomes das
ancentrais também retoma os elementos da hereditariedade da bruxaria através do sangue de
bruxa, trazido pela linhagem matriarcal, segundo a Wicca. Outro elemento importante na
visualização do uso do corpo no ritual é a performance do sacerdote na entrada do círculo, se
„transformando‟ em String, o deus guardião do Círculo. A própria estrutura circular já é
determinada por uma referência uterina. Dizer que é um círculo é estabelecer relações com a
metáfora do útero da deusa mãe.
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O coelho maior com a cenoura está do lado esquerdo do altar, o lado feminino.
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No momento da meditação também encontramos elementos relacionados com o corpo. Meditar,
com o corpo ereto e a respiração profunda, facilitam a “circulação” das energias advindas do
momento xamânico, diz a sacerdotisa. Aqui está o elemento da força do pensamento limpo para
estabelecer as conexões energéticas com o círculo e com o casal sagrado. Este elemento está
fortemente ligado à dimensão da Nova Era sobre os aspectos psicologiozantes deste tipo de
religião.
Outro elemento corporal destacável é a face da deusa e do deus. Os sabáts relacionam as práticas
litúrgicas wiccanas com o relacionamento do chamado “casal sagrado”. Os corpos do casal regem
os tempos sabáticos e a relação sexual dos dois sela a realização do grande rito, quando pretendese estabelecer, segundo a sacerdotisa, o nível máximo de conexão energética.
No caso de Ostara, o casal está separado e a deusa é uma jovem, que caminha pelas flores e deixa
seu perfume pela terra. A sua tristeza por estar distante da terra, faz a vida na terra morrer. É a
encarnação ecológica, ou também chamada „corporeidade da natureza‟323. Essa relação
estabelecida pela sacralidade da natureza e do corpo, corporifica a natureza, dando a ela carne,
sentimentos e beleza. Assim como a bela e jovem Ostara que traz a primavera e evidentemente
está triste, a natureza está sofrendo e doente. E como ela volta e se alegra, a natureza volta a
sorrir. Evidentemente que essa relação de corporificação da natureza, em que os corpo refletem a
energia e o corpo do casal sagrado está ligado à natureza, reflete um outro aspecto Nova Era que
a Wicca valoriza, que é a missão de transformação ecológica e a responsabilidade dos corpos dos
participantes.
É importante sinalizar também que, em todas as cerimônias de sabát são invocadas os poderes de
norte, sul, leste e oeste, corporificados em deuses e em forças naturais. Cada poder, de cada
quadrante, está ligado a um elemento da natureza e é representado por um deus e por um
elemento sentimental como força, prazer, sabedoria e etc, e se dirige ao círculo para guardar a
„energia‟.

323

STEIL, Carlos Alberto. Religião e Natureza no Horizonte de uma Antropologia da Paisagem. Rio Grande do Sul:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [s.d.]. p. 09.
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4.1.2. Beltaine

Maio de 2009
Os participantes levam rosas vermelhas para o altar
Orações de invocação
Acrescenta-se a imagem da Senhora das rosas (a deusa tríplice)

Canto 1: (tambor e chocalho – momento xamã)

“Abençoadas. ..escutarem sua voz. Abençoadas, abençoados os que amam a deusa.
Abençoadas, abençoados, jovem mãe...
Abençoadas, abençoados os que cantam juntos, abençoadas abençoados os que cantam sós.
...ela espera... os seus filhos escutarem sua voz”.

Canto 2:
“A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela]2x
Hei, ana oi, ana hei, ana hei]2x
O solo é sagrado e sobre ele eu ando]2x
Hei, ana oi, ana hei, ana hei]2x
O céu é nosso pai, devemos cuidar dele]2x
Hei, ana oi, ana hei, ana hei]2x
A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela]2X
Hei, ana oi, ana hei, ana hei]2x
O ar é sagrado e ele eu respiro]2x
Hei, Ana oi, Ana hei, Ana hei]2x”
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Canto 3:
“Mulher eu sou, espírito eu sou
Todo o infinito está dentro de mim
Não tenho começo e não tenho fim
Sou tudo, enfim
Mulher eu sou, espírito eu sou, todo o infinito está dentro de mim
Não tenho começo e não tenho fim
Sou tudo, enfim
Mulher eu sou, espírito eu sou
Todo o infinito está dentro de mim
Não tenho começo e não tenho fim
Sou tudo, enfim”.

Canto 4
Canta uma alegre aí...uma canção alegre!”

Canto 5
“Voando como águia, voando como águia
Bem alto no céu, bem alto no céu
Circulando o universo, circulando o universo
Meu voo é de luz, meu voo é de luz
Oiessezaion, oiessezaion
Oieaiô, oieaiô
Oiessezaion, oiessezaion
Oieaiô, oieaiô”
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Canto 6
“Espiralando ao centro ao centro de nosso ser
Somos a teia e somos quem a tece
Somos o sonho sonhador”

Canto 7
“Caminhamos pelo mundo a vemos despertar
Nas colinas e nos mares ela está
Na semente a crescer, em cada alvorecer
Onde amável desprezados poderão encontrar
Pois em cada passo verde ela está
Nas águas cristalinas que fluem para o mar
Sua voz eu posso ouvir sussurrar
No orvalho da manhã na mãe e anciã
Na donzela em seu amor eu a vejo viver
Seu amor se mostra em cada amanhecer”.

Canto 8
“Sou espírito da terra e tenho poder e força
Sou espírito do ar e trago a luz pra iluminar
Sou espírito do fogo trago a coragem e vigor
Sou espírito da água trago a cura e vejo a luz
Oh espírito!”
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Canto 9
“O que me sustenta é o amor da grande mãe, o amor da mãe
Pelo o que eu sou, fazendo o que eu faço pensando o que eu penso”.

Canto 10
“Firme como a rosa, um porto seguro, velho como a terra e forte como o mar
Prendido como o seixo no ventre da terra
Cai a água que flui em mim”

Silêncio
Reflexão: meditação xamânica
(1 minuto de tambor....)
Sacerdote: chamamos os espíritos da terra, do ar, do fogo, da água (a cada chamada toca 13
batidas)
Sacerdote: a carga energética de hoje é muito forte porque tudo vai brotar pra depois festejar
as próximas colheitas. Hoje é pedir para que a deusa e o deus façam esse casamento
plenamente. Nós vamos perceber que somos agentes canalizadores. A gente busca a energia
que promete neste sabát, sem dar uma de eco-chato, mas a gente tem impedido a realização da
face do deus e da deusa quando a gente impede a fertilização do sol, quando a gente poluí a
terra e por isso a gente está vivendo um momento bastante complicado. A deusa e o deus
continuam porque de uma maneira ou de outra eles se encontram, mas este encontro está cada
vez mais agressivo, cada vez mais violento. Antigamente não tinha tufão e furacão no Brasil e
hoje é uma coisa que a gente encontra com facilidade. A Amazônia está sofrendo a cada dia e
morrendo praticamente. Nós temos que pedir para que o deus e a deusa não se enfraqueçam
nesse momento porque se eles se enfraquecem nesse momento em que vamos celebrar a vida a
terra não se frutifica e praticamente nós acabamos tendo um trabalho extra. Nós temos que
puxar essa energia de dentro da gente e canalizar isso para o universo e para a terra pra que esse
casamento seja bem feito e o trançar ( do tronco e fitas) seja bem elaborado. Precisamos mesmo
canalizar essas energias. Uma parte dela vai pro deus e outra pra deusa.
(Os participantes tecem a coroa com flores e plantam sementes)
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Sacerdotisa: todo mundo tem fita e tem coroa? Independente da cor que você escolher o que
importa é a intenção e a cor só potencializa.
(Os participantes estão do lado de fora) – o que começa espera um pouco até todo mundo
trançar. (o tambor começou a bater e o sacerdote começou a amarrar a ponta das fitas no mastro
que é encaixado a uma lata com terra)
(Enquanto tecem as coroas de flores, os participantes cantam)
“Espiralando ao centro ao centro de nosso ser
Somos a teia e somos quem a tece
Somos o sonho sonhador”
Depois, os participantes trançam o mastro para dançar enquanto entrelaçavam as fitas. Nessa
cena tem o mastro, fogueira e oferendas.
Sacerdote: estamos contemplando o templo do plantio. Esse é um sabát de potencialidade e de
tempo de poder. A fogueira é de bênçãos e vamos pular pedindo a realização e a potencialidade
de nossos desejos.

Canto:
“Cai, cai, hoa, nicahoa, nica rei, nica rei nei hoa!
(Este canto é entoado enquanto os participantes pulam a fogueira com tambor e chocalho)
O centro do feitiço eu sou! (canta)
Eu sou o círculo, unidos no círculo somos um! 2x
E a roda vai girando, vai girando e a roda vai girando, vai
A morte tudo transforma a água rega a terra pura!
Espiralando ao centro, ao centro de nosso ser”
Despede-se os elementos
E o círculo está desfeito
É servido sorvete de rosas e bebemos um feitiço de flores
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Figura 48 - Foto central do altar de Beltaine
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Figura 49 - No altar, o casamento do deus e da deusa
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Foto central do altar de Beltaine. A Senhora das Rosas, elemento introduzido nesse sabát é a figura da deusa em
plena juventude e pronta para engravidar. A máscara sinaliza, para os wiccanos a relação de conquista entre o deus e
a deusa, que segundo essa tradição, estão no pico da atividade sexual para fecundar a terra.
325
Foto central do altar de Beltaine. Aqui é um exemplo rústico do casamento sagrado e da união do deus e da deusa.
As maças, ao pé do desenho, sinalizam a ideia de frutificação da terra. A sacerdotisa me explica que a maçã tem
forma de útero, por isso ela é uma fruta especial.
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Figura 50 - Lado direito do altar - lado masculino

Figura 51 - Chifres - lado masculino do altar
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Foto do lado direito – masculino do altar. Elementos como o athame representam o falo masculino e por isso são
atribuídos ao deus. A libélula e o sino são elementos que simbolizam o vento e tem caráter xamânico. A presença de
fadas no altar tem relação com a tradição do coven, tradição celta, que acredita na presença de seres elementais como
fadas e duendes, que a sacerdotisa e o sacerdote chama de povo miúdo.
327
Foto do lado direito do altar. O sol e os chifres também são elementos utilizados para simbolizar o deus.

202

Figura 52 - Lado esquerdo do altar - elementos circulares
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Beltaine é um sabát que trata puramente do casamento do deus e da deusa. Todas as
performances do sacerdote e da sacerdotisa são direcionadas a valorizar a ideia da relação sexual
do casal sagrado que fecunda o mundo e as canções são para reforçar que a energia gerada no
sabát devem provocar essa conexão dos corpos dos deuses através dos corpos dos participantes.
Ao traçar o mastro de Beltaine, a sacerdotisa insiste que os participantes amarrem feitiços ou
desejos que devem se realizar pela „força energética do casamento sagrado‟. O ato de colocar o
mastro na terra, segundo o sacerdote também está direcionado a simbolizar que ele – sendo o falo
do deus „penetra‟ a deusa, que é a própria terra e assim a fecunda.
Toda a fertilização da terra depende do ato sexual do casal e, afirma o sacerdote, que por causa
das fragilidades da terra, o ato sexual deste casal está violento e prejudicado. Os corpos dos
participantes colaboram em potencializar suas forças para que este ato sexual aconteça de forma
plena.
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Foto do lado esquerdo do altar. A lua e o cálice são elementos circulares associados à deusa em suas fases e seu
útero. A presença de fadas sinaliza a crença da tradição.
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4.1.3. Litha

Junho de 2008
(Depois do rito de purificação, os participantes montam altar e fazem a fogueira)
Sacerdotisa e Sacerdote: nós somos as estrelas que nos envolvem em perfeita noite com
esplendor, o sol da manhã que nos desperta e o eterno sonhar que nos guia em nossa caminhada.
Sou da terra que viemos e para onde voltaremos, essência sagrada, morada daqueles que vieram
antes, muito antes de nós. Saúdo a natureza, de nossa parte, essência sagrada. Que cada ser vivo
desse solo sagrado ouça o entoar do nosso cantar. Gloriosa Dannu, se faça presente e traga suas
bênçãos. Tuah de Dannan, antigo povo de dannu, venha conosco dançar. Gloriosa Eiv, nos faça
sonhar, e que seus sonhos nos façam despertar.
Sacerdotisa: Tuah de dannu, seio de dannu, morada de seu povo, que se veja adiante e através de
nós, nos envolva e proteja, através das brumas, por entre os mundos, sobre os montes espiralados
de Aleinun, através dos mares profundos de Maranan que suas asas selvagens nos cubram com os
copos de Mognun. Você que já foi honrada por tantos nomes. Dannu annu que seus montes
jorrem vida mesmo.
Sacerdote: Tuah de Dannu, monte sagrado, fronteira divina entre o sagrado e o profano. Que nos
proteja nos portais para entre mundos. Cães de Anun, filho de Gwen, nos dirija em nossa jornada,
que a chama relusente de Brigith,a brilhante, através de tempestuosas noites com as benção de
Kaila. Você que é conhecida sobre diversas formas. Dannu, Annu, Diana Dannai, que nos deu
esse solo compartilhando a liberdade e confiança.
Sacerdotisa e Sacerdote: Ap dannu: portal da terra dos sonhos resplandescentes e brilhantes.
Deuses antigos, ancestrais, espírito das águas e dos animais, rainha das fadas, Elfeme, traga seu
povo para celebrar e junto com eles, nos ensine a sonhar. Generoso Dagda, que nada nos falte,
nem tudo nem verdade, nem sustento, nem coragem. Deus bom, venha conosco brindar você que
é todas deusas e deuses. Dannu, Danna, Diana, Dannai, Danubio, venha sonhar!

Ashlen de dannan, terra dos sonhos
Ashlen de dannan, tradição de dannu
Nos ensina a sonhar, celebrando os deuses e a vida moldar

Sacerdote: solo sagrado por nós honrado, este espaço agora é sagrado. Que a chama azul nos
preencha, que os deuses antigos se enalteçam e que nada de mal nos aconteça. Povo antigo,
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linhagem de Dannu, que aqui seja feita a nossa vontade e que dentro deste círculo esta se
fortaleça, que assim seja (3x).
Sacerdote: vocês do leste venham, venham e tragam suas bênçãos. Senhor da primavera, das
terras de Gory, senhor Nuada, guardião da espada de Grossi, venha e apresente suas armas, venha
a nós e nos abençoe, pois somos a Aslhlen de Dannan, tradição de Dannu e de sonhar. Poderes do
leste, dos ventos e furacões, donos da inspiração e alegria, do prazer e da fantasia, da mente livre
e receptiva, venha e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdotisa: vocês do sul venham e tragam suas bênçãos. Vocês que vem das terra de Fynia,
senhor Lugh, guardião da Lâmpada do destino, venha e apresente suas armas, que sua lança traga
a fertilidade e a vitória, venha a nós e nos abençoe, pois nós somos a Ashlen de Dannan, tradição
de Dannu e do sonhar. Poderes do sul, do fogo e da sexualidade sagrada, donos da transmutação e
da ousadia, da coragem e da paixão, da garra e da determinação, venham e tragam suas bênçãos a
Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês do oeste venham e tragam suas bênçãos. Senhor do outono das terras de Moriá,
senhor Dagda guardião do caldeirão, venha e apresente suas armas. Que seu caldeirão traga
promessa e fartura, venha a nós e nos abençoes, pois somos a Ashlen de Dannan, tradição de
Dannu e do sonhar. Poderes do oeste, dos oceanos e rios, donos do amor e da compaixão, da cura
e da magia e de todos os fluxos da vida, venham e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdotisa: vocês do norte, venham e tragam suas bênçãos. Senhor do inverno, das terras de
Sália, Morrórigan, guardiã da pedra do destino, venha e apresente suas armas, que suas pedras
nos tragam conhecimento e sabedoria, venha a nós e nos abençoes, pois somos a Ashlen de
Dannan, tradição de Dannu e do sonhar. Poderes do norte, das montanhas e cavernas, donos da
nutrição e abundância, do vigor e da prosperidade, da verdade e do sustento, venham e tragam
suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês que vieram muito antes de nós, memória das pedras, dos animais e vegetais,
antigos e poderosos, detentores de todos os segredos, disposto no carvalho e na flexibilidade do
salgueiro. Ancestrais de nosso sangue e nossa crença, nessa terra, se façam presentes e
compartilhem conosco as suas bênçãos e sabedoria.
(Chocalho toca três vezes)
Sacerdotisa: guardiões da Ashlen de dannan, se façam presente, nos protegendo de qualquer
espreita e de qualquer outra força que possa nos causar o mal. Sejam bem vindos!
Sacerdotisa: Este sabát é o tempo do reinado do deus azevinho. O deus sol saiu pra caçar e seu
trono foi tomado e para os povos o sol se foi. A partir de agora a gente tem que colher para ter o
que comer e poder poupar para o inverno. É momento de introspecção. É tempo de
fortalecimento do povo pequeno. Fadas, elfos, o que antigamente se chamava de povo miúdo
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estão livres e fortalecidos pra pregar peças. Eles são puros como crianças. Tem as fadas
bonitinhas da florestas e as fadas feinhas que aprontam.
(chocalho e a espada bate no chão três vezes)
Sacerdote: vamos fechar os olhos, respirar profundamente, vocês vão, a partir de agora, ser
transportados para outro mundo. De olhos fechados, abram seus olhos da mente. Vocês vão
conseguir enxergar uma bruma densa. Ela começa se dissipar a medida que começamos a nos
aproximar e você pode ver lá na frente uma grande luz e caminhamos em direção a ela e a cada
passo que nós dermos, percebemos que essa luz vai ganhando força e tamanho. Escutamos
tambores e maracas e podem ser ouvidos de muito longe. E aos poucos, conforme a luz se
aproxima, você pode começar a enxergar o que está ao redor. Uma floresta de árvores bem altas,
de arbustos densos, cheio de luz piscando ao redor e por toda a parte.
À frente uma grande fogueira. Esta é a luz que podia ser vista de longe. Entrando na floresta você
nota um círculo de pedras a sua frente. Pedras altas e existe uma força ali que não lhe permite
atravessar. Neste círculo o povo pequeno está festejando e celebrando. O jantar está posto à mesa,
música tocando e todos eles rodopiam a sua maneira. Os pequenos estão vestidos de branco.
Você encontra na sua frente três pedras, formando um portal e bem a sua frente uma mulher e ela
veste um manto de penas, escuro como a noite. Sua pele é branca como a luz. Ela sorri pra você e
dá um passo na sua direção e pergunta: veio participar da nossa festa? Veio celebrar o último dia
do reinado do rei carvalho? Assim que ela pergunta ela lhe toma pelas mãos e lhe conduz para
dentro do círculo. A bebida está servida, mas você não deve se alimentar. Se você comer e beber
da mesa do povo pequeno, você não pode voltar para este mundo. Olhando pelas pedras, você vê
o rei que veste verde e marrom com uma coroa feita de carvalho, que se apóia em um cajado. Ele
sabe que esta é a última noite de seu reinado e que ele precisará partir, mas não somente partir.
Ele terá que combater aquele que irá chegar.
Aproxime-se deste velho rei e agradeça o que ele fez até este momento. Mantenha sua fé diante
dele.
(o sacerdote encarnando o rei diz:) Ouça criança, essa é a noite em que eu parto. Vou embora
porque é chegada a minha hora. Deixe que as esperanças das colheitas que se aproximam ajudem
a superar as dificuldades deste período escuro do ano. Muitos de vocês podem não estar contentes
com tudo que aconteceu até agora. Mas essa não é a hora de reclamar. Essa é a hora de trabalhar
duro. Aquele que virá depois de mim não facilitará em nada as suas vidas. Ele trará o frio e a
escuridão. E trará a provação a cada um de vocês.
Vocês ouvem um barulho vindo do portal por onde vocês entraram. Os músicos param de tocar a
canção alegre, então se afastam para as pedras que estão ao seu redor. O relinchar de um cavalo é
um sino e ele cruza os portais e montado nele tem um homem vigoroso que usa uma armadura
vermelho e empunhando uma grande espada. Ele puxa o rei carvalho com a mão deixando o
trono vazio. Aquele que estava sentado no trono se levanta e pega a sua espada e caminha para o
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centro. Ainda se pode ver o vigor em sua face, mesmo com seu corpo cansado e suas mãos
envelhecidas. Ele tira a sua capa e se coloca de frente para aquele que invadiu. A força e o vigor
do rei carvalho chegam ao limite, sua espada vai ao chão, seu corpo cai e ele reconhece sua
derrota. O homem da armadura caminha cercado de muitos ao seu redor, outros entram e todos
lhe prestam reverências. O novo rei é coroado com sua coroa de azevinho e ele senta no trono. E
ele diz: é meu tempo de reinar e nessa noite eu realizarei seus pedidos e desejos e peço que a
festa continue. Nessa noite, vou convidar os mais fracos que superem seus limites. Os que tem
mais fé e força irão chegar até o dia mais curto do ano. É chegada a hora de fazer os seus desejos
e seus pedidos. Quero abençoá-los e se sua vontade for realmente verdadeira e tiver fé se
realizarão. Eu sou o rei azevinho e a partir de agora irei governar. Façam seus pedidos. Pensem
bem no que vão pedir. Cuidado com o que vão desejar, pois eu poderei realizar. A música
recomeça e você faça seu pedido. Qual é o seu desejo?
Agora vão acontecer. E vocês devem voltar, não podem ficar aqui. A música está longe e de
repente vocês estão cercados pelas brumas e a noite escureceu e se você sentir o seu corpo abra
seus olhos nas batidas do cajado.
(o cajado bate três vezes)
(os participantes vão para fora pular a fogueira e mentalizar seus pedidos)
Sacerdotisa: o rei não ouve a deusa e por isso ela se sente culpada pela tomada do trono e a
deusa aceita o castigo que o rei impõe pra ela. Ela tem que levar todas as pessoas que chegam no
reino, da entrada até o castelo, nas costas e ela faz isso e ela se sujeita a isso durante um bom
tempo e ela faz isso até que ela descobre que o bebê dela é roubado e o rei recupera. Na verdade
foi uma das amas que deixou e ela se sente muito culpada e por isso se sujeita ao castigo e ela
descobre que tava sendo enganada.
Na verdade muitas dessas culpas a gente carrega. A culpa dela, a culpa da ama que sabia que ela
não era culpada e a culpa do rei que é aquela que se refere a culpar a própria mulher. Às vezes a
gente carrega vários tipos de culpas só que a gente se entrega ao sacrifício e na verdade ela era
uma deusa de alegria e nos dá muitas dessas lições. Por conta disso ela traz essa proteção a todas
as pessoas que a gente ama.
(Os participantes fazem o feitiço da noite: coleira de bruxa – para amarrar desejos)
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Figura 53 - Coleira de bruxa

329

.

Faz- se o grande rito
(Grande rito)
Sacerdote: eu sou o fauno, deus poderoso que fertiliza (o athame entra no cálice e roda) e o
cálice roda para que todos bebam.
Destraçando o círculo
(chocalho bate três vezes)
Sacerdotisa: Guardiões, obrigado por nos acompanharem nessa cerimônia. Sigam em paz e
abençoados sejam!
Sacerdote: Senhor Azevinho e povos miúdos. Vocês nos acompanharam nessa cerimônia.
Abençoados sejam (chocalho três vezes).
Sacerdotisa: gloriosa Dannu, obrigada por suas bênçãos e sabedoria, siga em paz e abençoada
seja.
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Coleira de Bruxa trançada com três cordas, moedas nas pontas simbolizando prosperidade e com penas para
„amarrar‟ as forças do vento, da liberdade e das deusas.
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Sacerdote: guardiões da nossa tradição e da nossa terra, agradecemos a sua presença nesse ritual,
sua sabedoria. Abençoados sejam e sigam em paz.
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
Sacerdotisa: poderes do norte, do oeste e do leste, obrigada por suas bênçãos e por sua proteção
e por sua magia, sigam em paz levando toda a energia, deixando somente o necessário para
vivermos até o próximo encontro, em nosso dia a dia sigam em paz, e abençoados sejam!
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
Sacerdotisa: gloriosa Dannu nos abençoe e nos proteja com seu manto estelar. Nós somos os
teus filhos e agradecemos a sua presença nesse solo sagrado. Que nos sonhos você nos desperte e
que nosso canto seja entoado nesse inverno que é esperado.
(chocalho três vezes)
Sacerdotisa e Sacerdote: Dannu, Dana, Diana, Dannai, Danubio.
Sacerdote: destraçamos o círculo mágico. O círculo mágico será aberto, mas não será quebrado.
Os participantes encerram o rito servindo sopas, grãos, pão e, de presente, receberam um vidrinho
com pó de fada.

Figura 54 - Lado esquerdo, feminino, do altar
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Lado esquerdo e feminino do altar. A presença de fadas no sabát de Litha é importante porque a meditação relata
a presença e liberdade do “povo miúdo”.
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Figura 55 - Imagem central do altar
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Figura 56 - Pequeno altar que retrata as três fases da deusa
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.

Foto central do altar. O altar de Litha é vermelho e, segundo a sacerdotisa, o vermelho „potencializa‟ a realização
dos desejos. No centro temo o caldeirão – símbolo do útero, a água – símbolo de pureza e considerada „condutora
energética‟, flores e uma vela com imagem do casal sagrado em um corpo só.
332
Este é um pequeno altar, separado do altar maior que retrata as três fases da deusa. Na esquerda a virgem menina,
no centro a mãe poderosa e na direita a velha sábia. Ao redor do altar pedras e imagens que tem significados para o
dono do altar.
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Figura 57 - Lado esquerdo do altar

Figura 58 – Lado direito do Altar
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Imagem do lado esquerdo do altar. Os chifres, as flores e os ossos são elementos atribuídos ao masculino por
causa da forma do falo e das relações de magia xamânica.
334
Imagem do lado direito do altar. Esse é um cajado de duas pontas que se remete ao deus como cornífero. Os
chifres são símbolos de poder para a Wicca. O microondas ao lado nos causa a impressão da adequação desta crença
dita „antiga‟, em um espaço moderno com tranquilidade.
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O sabát de Litha é um sabát que expressa o sacrifício do corpo. Vimos no mito e na meditação
que a chegada de um novo rei promete muitas dificuldades e o rei velho e cansado que sai, sai
porque o seu corpo é inútil. A deusa também sofre porque tem um filho perdido e precisa
sacrificar seu corpo, carregando os visitantes nas costas. Na reflexão a sacerdotisa fala de culpa,
de sacrifício e de um tempo de trabalho duro. O casal sagrado está separado e sofrendo por isso.
E como esta relação do casal reflete diretamente na natureza, é tempo de fome e frio, no tempo
antigo, e para hoje os praticantes entendem que devem incorporar este sofrimento resignado.
As figuras do deus azevinho e do deus sol constroem a relação da corporeidade baseada na troca
de poderes relacionada à questão de virilidade. O aparecimento dos povos miúdos nesse sabát
também reforçam a crença da corporificação da natureza. No momento da meditação, ao contar
essa história, o sacerdote muda a sua voz e seu jeito de se portar. Já no discurso da sacerdotisa,
nesse sabát, a deusa incorpora a culpa e a dor de ter sue filho roubado e, para a condução da
sacerdotisa, essa culpa precisa ser internalizada como uma culpa possível que os participantes
podem sentir no seu cotidiano. O grande rito é feito, ao final da meditação e as despedidas são
feitas com palavras de gratidão para que o círculo possa ser recolhido.

4.1.4. Lammas
Agosto de 2008
As mulheres do coven iniciam uma conversa para marcar um Esbat
Iniciada: a ideia básica é a gente se reconectar com nosso ventre e a partir dai trabalhar nossas
questões de pele e os ciclos menstruais. A gente trabalha com algumas deusas e com o sangue. Eu
trabalho especialmente com Lilith, principalmente para questões menstruais e outros elementos
femininos.
Em uma noite e lua e sobre a luz da lua a gente troca experiências sexuais contando nossas
intimidades umas para outras e contamos o que já trabalhamos no nosso corpo e o que já
vivemos. Primeiro a gente precisa reconhecer o que a gente carrega com o nosso passado e o que
a gente carrega com o legado da sociedade. Esse é o momento de reconhecer a deusa do oceano
de sangue. A imagem dela é uma deusa que tem a perna aberta e pela vagina vem um oceano de
sangue. Não é em tom pejorativo mas é reconhecimento do ciclo.
A lua que você menstrua e quantos dias e o que você sente – precisa anotar.
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Trabalhar a resignificação da menstruação, porque pra gente ela é sagrada. Ai tem que entender
porque é sagrada e entender o que muda quimicamente e magicamente em você. Se você fica
chata, tem cólica ou se fica mais sensível e entender o que é. A gente chega num ponto. A
menstruação dita muitos processos, por exemplo, saiu uma vez na África que as mulheres
engravidam quando querem, sem remédio e sem nada, elas tinham um controle absurdo.
Dedicada: a (lua) crescente começou hoje pelo que eu vi.
Iniciada: então a gente precisa fazer as contas pra ver quando é a cheia. O objetivo é esse de
eliminar os sintomas ao máximo possível e ter controle do corpo feminino. Minha amiga leu num
livro que a TPM é a força negativa das mulheres e que concentra tudo o que está engasgado nas
mulheres porque elas vem que as coisas estão erradas e não falam e não mudam e a TPM libera
isso! A TPM precisa ser trabalhada também porque ela é uma coisa construída.
Sacerdotisa: tem sempre que fazer esse ritual de reconsagração do ventre. É coisa que se faz pro
resto da vida.
Convidada: e quando acaba a menstruação?
Sacerdotisa: na menopausa a mulher se torna a própria sabedoria. A menstruação é o
compartilhar dos poderes da deusa e quando para é porque ficou em você, ai você é sagrada como
a coroada, a sábia.
Iniciada: isso tem haver com a fase de voltar pra terra novamente. Eu pego um absorvente usado
e deixo de molho e derramo na terra, devolvendo pra ela os poderes. Coloco sementes de molho
pra fazer um colar, ou pedras que tem relação com a minha intenção.
(alguém chegou com chocolate e a conversa parou!)
Iniciada: antigamente as mulheres cuidavam dos filhos, da tenda. Elas só tinham momento pra
elas quando elas menstruavam. Os cinco dias que elas saiam e faziam a tenda vermelha, quando
elas trocavam experiências e as mais velhas davam dicas paras as mais novas de maternidade e
outros assuntos e por isso que a gente vai ter que trocar muito email, pra compartilhar mesmo e
cada uma vai ter que trazer uma pedra de granada – feminina ligada ao sangue – ela é vermelha e
seixo e trazer símbolos femininos como cálices, aranhas.
Não tem o altar? Dá pra fazer um altar menstrual, pode e é tranquilo, vai ter que conter as
imagem da deusa do rio e é melhor ficar em um lugar mais escondido. É bom que tenha uma
pedra polida, destas que ficam na água corrente. Ah! Outra coisa. Você vai precisar fazer um
colar pra usar no seu primeiro dia de menstruação e ficar com ele todos os dias até o último dia
da menstruação. Ele tem que ser vermelho com vinte e oito pedrinhas referente aos vinte oito dias
de ciclo e treze para treze lunações. Você coloca três e põe uma diferente para cada lunação:
exemplo: granada, granada, granada, uma lunação (outra pedra que deverá ser vermelha). Ai
precisa por um pingentinho: precisa ser um búzio ou marrom ou branco. Compra na casa de
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candomblé. É a única possibilidade de pingente. Você precisa usar durante seus dias. Não pode
esconder esse objeto, porque ele serve pra mostrar que você está menstruada e tem orgulho disso.
O altar, as suas roupas, comida, tudo o que é vermelho você pode curtir e colocar no altar. Você
pode fazer na sua casa.
Vamos montar um grupo de emails pra tratar desses assuntos?
Convidada: como vocês sabem disso? Onde essa deusa do fluxo de sangue surgiu?
Iniciada: já localizaram ela no espaço tempo da senhora do fluxo de sangue? Você também pode
usar Fréia, é que a senhora tem muita carga do feminino, ou Morrigan, é melhor deusas que
valorizam esses aspectos de sexualidade. Ela surgiu pelo desejo, uma manifestação que apareceu
para diversos mulheres, mas é ela a face da deusa, é um nome que a gente deu pra ela.
(As participantes ainda estão brigando pelo búzio – disseram que é hiponga! Risos!)
Nós, pra esse ritual vamos usar o caldeirão. Esse altar vai ficar montado pra sempre.
Na primeira lunação (1º mês) você vai para o altar e medita na frente dele. Pra mim funciona
muito bem a ideia de que meu corpo virou todo sangue e escorreu para o oceano de sangue e eu
me tornei o próprio oceano de sangue e lá você vai se conectar com o seu próprio sangue e com a
sua energia. Você se conecta com isso, chama a deusa e vai conhecendo, enfim, depois volta, isso
funciona bem pra mim, principalmente quando estou com cólicas.
E ai o que a gente vai fazer: Durante a menstruação, na segunda lunação, depois a gente vai
trabalhar com o seixo. A gente coloca em cima do ventre, pra fazer respiração, porque o seixo
representa as feridas que a gente carrega. Na hora em que você estiver fazendo esse exercício é a
hora que a gente trabalha a ideia de que essas feridas estão sendo queimadas e transformadas em
outra coisa é essa outra coisa que você está transformando usando depois a pedrinha de granada.
Se você conversar com a senhora do rio de sangue ela te fala a hora de trocar pela granada, pra
indicar que as feridas estão sendo curadas. Eu vi e sei e não sei racionalizar muito bem isso, mas
dá certo.
O caldeirão nesse período precisa ser um jarro de barro vermelho, que também a gente encontra
em casa de umbanda e candomblé. A água da menstruação deve ser trocada toda a lunação. Tem
mulheres que colhiam o sangue e etiquetavam porque usavam em feitiços e rituais. Agora você
deve pegar o absorvente e deixar ele de molho para que possa ser retirado o sangue. Você vai
pegar seu sangue, oferecer pra lua e vai verter o sangue da terra, pensando que você está se
conectando de novo com seu ventre. Você pode inclusive localizar e colocar alguma dificuldade
de ventre, ou colocar alguma coisa pra você, você faz todos os dias durante a sua menstruação.
Isso também potencializa seus princípios. É uma ligação eterna. Também dá pra fazer isso com
sêmen, é poderoso! E precisa tomar cuidado, no caso de sêmen, de não cair cabelo seu no meio,
porque amarra você e depois é difícil de desfazer.
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Ritual: invocação, verter o ciclo, vai dançar e você precisa fazer uma canção de poder sua! Se
puder fazer nua é melhor, senão der, faça com roupa vermelha. Invocar a senhora do rio de
sangue, não importa ritmo, nem nada, o que vier você canta, ou faz uma oração cantada e dança
essa canção e vão levar um cone, pra se conectar e fazer foco contra a TPM e pra você se
consagrar. Quando chamar a deusa, precisa ler as orações que eu vou mandar pra vocês! Chamem
as suas mulheres ancestrais para fortalecer a sua energia beleza? É bom conectar com elas a
menstruação também. Converse com suas ancestrais pra fazer uma tenda vermelha, é ótimo! Vai
ter uma hora que você atingirá esse momento de ser consagrada.
Dedicada: que bom porque a cólica que eu sinto é horrível.
Iniciada: isso é um processo, um trabalho e não acontece de um dia pro outro. Quando essa
consagração é coletiva, a gente faz um pacto e não se pode contar o que acontece lá.
Acho que é só, não se esqueça de consagrar o colar depois do ritual e acenda uma vela vermelha
durante os dias da menstruação e deixe acesa o tempo todo em que você estiver menstruada, tente
untar essa vela com seu sangue: enfia, enfia o dedo e passa nela, sei lá... (risos..) essa vela deve
ser consagrada. Você pode decorar seu caldeirão com triângulos ou com rosas, ou com outro
símbolos que você associar ao feminino.
Você precisa usar argila e vai moldar seu útero pra colocar no altar. Enquanto você molda,
canaliza a energia e deixa ele no altar como símbolo de cura. O meu fica certinho preso no cálice
e entra em contato com a água com sangue e depois do ritual você tira ele da água.
Essa primeira etapa é mais longa e depois vai ficando leve. E faz um diário com tudo o que
acontecer. É bom anotar no diário também sobre a vontade de sexo nessa época. É isso!
Essa conversa entre as mulheres do coven revela elementos de corporeidade ligados ao sangue
menstrual. O sangue menstrual é evidentemente algo que a sociedade moderna, ao retrabalhar as
formas de compreender o funcionamento do corpo feminino tachou como um elemento de
impureza. O sangue menstrual é: “indicado como algo sujo, algo a ser eliminado, em outros
momentos como um fluido que opera uma limpeza no corpo, às vezes como filtro e às vezes como
um resto”335.
Na tradição da Wicca ele representa poder feminino que deve ser trabalhado à luz da lua para
potencializar essa força da mulher, segundo as participantes, perdida nas histórias antigas.
Guardar o sangue, consagrar vela, reter o absorvente e assim empoderar os corpos femininos,
rejeitando a TPM e a caracterizando como força negativa é a recomendação da Wicca para tratar
335

LEAL, Ondina Fachel. Sangue, fertilidade e práticas contraceptivas. IN: LEAL, Ondina Fachel (org.). Corpo e
Significado – Ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre: Editora Universidade\UFRGS, 2001. p. 28.
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do corpo da mulher. A valorização do sangue é um elemento de corporeidade wiccana. É
sacralizar algo desprezado pelo corpo feminino, retraduzindo este elemento inóspito como fonte
de poder.

O sabát começa
O círculo já estava traçado quando chegamos
Os participantes se dirigem para o lado de fora da casa
Sacerdotisa: É a época de agradecer por tudo o que a gente recebeu, a atual conjuntura. E
agradecer por parentes, curas, e bênçãos materiais e espirituais. (tem muito vento no dia e os
participantes estão meditando em silêncio ao redor da fogueira)

Canto
“Retorna, retorna, retorna
Cura e liberta, cura, cura e cura”
Silêncio
Sacerdotisa: é nessa época que o povo está com cestos cheios de grãos porque a colheita foi boa
e é hora de sacrificar os grãos e para aprender a guardar e agradecer pelas próximas colheitas.
Eles sacrificavam os melhores grãos colhidos naquela colheita porque eles acreditavam que
teriam posteriormente coisas melhores ainda. Essas nossas sementes, que eu dei um pouquinho
pra cada um, simbolizam esse sacrifício, porque as vezes é preciso sacrificar coisas boas do
momento para que algo maior possa ser lembrado. Então que essas sementes possam simbolizar
isso, pra que depois a gente tenha coisas maiores e melhores, e não só materialmente, mas
sentimentalmente, pessoalmente pra um momento melhor nas nossas vidas e fazendo uma
pequena lembrança também, perdemos uma pessoa importante que conhecemos, mas não
queremos dar valor a perda, isso só nos faz lembrar da sacralidade. Da sacralidade da vida, da
sacralidade do feminino, da sacralidade da vontade de cada pessoa e que essas sementes também
representem isso.
Sacerdote: Esse período também é importante pra lembrar as conquistas de Julio César na Gália.
Lá na Gália era comum fazerem grandes bonecos de palha, como um espantalho e nesses bonecos
colocavam frutas e verduras, colocavam grãos e colocavam um animal de cada espécie, um
porco, uma vaca, frangos, patos e prisioneiros de guerra também eram sacrificados nessa festa do
homem de palha como uma forma de garantir que as próximas colheitas do ano: Mabon e
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Sowein fossem fartas e ninguém passasse necessidade, até a próxima primeira colheita do ano
seguinte. O sacrifício era feito como uma forma de garantir prosperidade nas colheitas seguintes.
(os participantes jogam as sementes na fogueira)
Sacerdote: para aqueles que sabem desvendar os meus mistérios e entender meu coração eu sou a
canção. Para aqueles que honram os meus caminhos, decobrirão meus espinhos e através deles
uma dor incomparável que é uma ferida incurável. Vejam pois, os meus mistérios, eu sou String,
guardião deste círculo e é melhor entrar aqui em verdade, do que com medo. Como vocês
entram?
Todos: em perfeito amor e perfeita confiança
Sacerdote: quem entra? (começam as apresentações de ap) – peço permissão para entrar no
círculo da grande mãe.
Todos se beijam e se cumprimentam em „perfeito amor e perfeita confiança‟
Sacerdote e Sacerdotisa: nós somos as estrelas que nos envolvem em perfeita noite com
esplendor, o sol da manhã que nos desperta e o eterno sonhar que nos guia em nossa caminhada.
Sou da terra que viemos e para onde voltaremos, essência sagrada, morada daqueles que vieram
antes, muito antes de nós. Saúdo a natureza, de nossa parte, essência sagrada. Que cada ser vivo
desse solo sagrado ouça o entoar do nosso cantar. Gloriosa Dannu, se faça presente e traga suas
bênçãos. Tuah de Dannan, antigo povo de Dannu, venha conosco dançar. Gloriosa Eiv, nos faça
sonhar, e que seus sonhos nos façam despertar.
Sacerdotisa: Tuah de dannu, seio de Dannu, morada de seu povo, que se veja adiante e através
de nós, nos envolva e proteja, através das brumas, por entre os mundos, sobre os montes
espiralados de Aleinun, através dos mares profundos de Maranan que suas asas selvagens nos
cubram com os copos de Mognun. Você que já foi honrada por tantos nomes. Dannu, Annu que
seus montes jorrem vida mesmo.
Sacerdote: Tuah de Dannu, monte sagrado. Que nos proteja nos portais para entre mundos. Cães
de Anun, filho de Gwen, nos dirija em nossa jornada, que a chama relusente de Brigith, a
brilhante, através de tempestuosas noites com as benção de Kaila. Você que é conhecida sobre
diversas formas. Dannu, Annu, Diana, Dannai, que nos deu esse solo compartilhando a liberdade
e confiança.
Sacerdote e Sacerdotisa: Ap dannu: portal da terra dos sonhos resplandescentes e brilhantes.
Deuses antigos, ancestrais, espírito das águas e dos animais, rainha das fadas, Elfeme, traga seu
povo para celebrar e junto com eles, nos ensine a sonhar. Generoso Dagda, que nada nos falte,
nem tudo nem verdade, nem sustento, nem coragem. Deus bom, venha conosco brindar. Você
que é todas deusas e deuses. Dannu, Danna, Diana, Dannai, Danubio, venha sonhar!
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Ashlen de dannan, terra dos sonhos
Ashlen de dannan, tradição de dannu
Nos ensina a sonhar e a vida moldar
Sacerdotisa: solo sagrado por nós honrado, este espaço agora é sagrado. Que a chama azul nos
preencha, que os deuses antigos se enalteçam e que nada de mal nos aconteça. Povo antigo,
linhagem de Dannu, que aqui seja feita a nossa vontade e que dentro deste círculo esta se
fortaleça, que assim seja (3x).
Sacerdote: vocês do leste venham, venham e tragam suas bênçãos. Senhor da primavera, das
terras de Gory, senhor Dagda, guardião da espada de Grossi, venha e apresente suas armas, venha
a nós e nos abençoe, pois somos a Aslhlen de Dannan, tradição de Dannu e de sonhar. Poderes do
leste, dos ventos e furacões, donos da inspiração e alegria, do prazer e da fantasia, da mente livre
e receptiva, venha e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdotisa: vocês do sul venham e tragam suas bênçãos. Vocês que vem das terra de Fynia,
senhor Lugh, guardião da Lâmpada do destino, venha e apresente suas armas, que sua lança traga
a fertilidade e a vitória, venha a nós e nos abençoe, pois nós somos a Ashlen de Dannan, tradição
de Dannu e do sonhar. Poderes do sul, do fogo e da sexualidade sagrada, donos da transmutação e
da ousadia, da coragem e da paixão, da garra e da determinação, venham e tragam suas bênçãos a
Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês do oeste venham e tragam suas bênçãos. Senhor do outono das terras de Moriá,
senhor Dagda guardião do caldeirão, venha e apresente suas armas. Que seu caldeirão traga
promessa e fartura, venha a nós e nos abençoes, pois somos a Ashlen de Dannan, tradição de
Dannu e do sonhar. Poderes do oeste, dos oceanos e rios, donos do amor e da compaixão, da cura
e da magia e de todos os fluxos da vida, venham e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdotisa: vocês do norte, venham e tragam suas bênçãos. Senhor do inverno, das terras de
Sália, Morrigan, guardiã da pedra do destino, venha e apresente suas armas, que suas pedras nos
tragam conhecimento e sabedoria, venha a nós e nos abençoes, pois somos a Ashlen de Dannan,
tradição de Dannu e do sonhar. Poderes do norte, das montanhas e cavernas, donos da nutrição e
abundância, do vigor e da prosperidade, da verdade e do sustento, venham e tragam suas bênçãos
a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês que vieram muito antes de nós, memória das pedras, dos animais e vegetais,
antigos e poderosos, detentores de todos os segredos, disposto no carvalho e na flexibilidade do
salgueiro. Ancestrais de nosso sangue e nossa crença, nessa terra, se façam presentes e
compartilhem conosco as suas bênçãos e sabedoria.
(Chocalho toca três vezes)
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Sacerdotisa: guardiões da Ashlen de dannan, se façam presente, nos protegendo de qualquer
espreita e de qualquer outra força que possa nos causar o mal. Sejam bem vindos!
Sacerdotisa: grande senhora, nesta noite a invocamos. Seja honrada e venerada por nós, nessa
noite de festividade. Também te invocamos senhora, como Dannu, grandiosa mãe. Se faça
presente com suas bênçãos e sabedoria. Sejam bem vindos!
Sacerdote: te invoco e te convido para este ritual deus, que hoje é celebrado. Você que foi banido
e sacrificado para nos trazer o grão e nos garantir a passagem ao outro mundo. Senhor de muitas
habilidades, poderoso, precisamos das tuas bênçãos, esteja conosco nessa noite!
(chocalho bate três vezes de novo!)
Sacerdotisa: hoje não é dia de pedir, mas é momento de agradecer as bênçãos recebidas. É a
primeira colheita, então é a época da gente parar pra refletir, de tudo que a gente recebeu, de
todas as bênçãos e de também parar pra pensar que as vezes coisas que a gente pede, ainda bem
que não são concedidas pra gente, porque nem tudo que a gente pede, na verdade, é o melhor pra
gente e ter essa consciência que nem sempre a gente deseja o melhor é bastante importante. É por
isso que a gente usa a roda de espigas, nesse sabát, por causa do grão e por causa da roda do ano.
Cada espiga representa um sabát e é por isso que é tempo de pensar em tudo o que a gente
recebeu e é tempo de agradecer. É tempo de olhar para os antigos e ver o que gente recebeu, que
aprendizado, qual pessoas nos pudemos tocar com a nossa vida. é tempo de lembrar daquelas
pessoas que se afastaram da nossa vida e agora retornaram. É um sabá festivo, mas de muita
reflexão e o que a gente consegue pensar do que foi importante e do que não foi. A deusa agora
passa da face mãe para a anciã, trazendo toda a sua sabedoria. O deus dá a sua própria vida, se
entrega por ela, para morrer e fertilizar a terra. O grão que morreu para virar pão e que nos
alimenta.
Sacerdote: lammas conta a história de um deus de muita virilidade. Muada é um deus velho e
aleijado que não pode governar e aí eles pegam o filho dele e ele assume o trono e os outros
deuses, como Dagda são sucateados por esse novo rei e são colocados de lado, e vão perdendo
terras e a situação vai ficando super insustentável, então Lugh se apresenta como um garoto na
frente do castelo do rei, porque eles sabem que vai ter uma guerra e ele pergunta quem são os
homens que se apresentam: eu sou um carpinteiro! Já temos um carpinteiro. E ele pergunta: vocês
tem alguém bom em tudo isso que eu falei? E ele se apresenta como deus e é colocado como rei e
a guerra é inevitável e é declarada e eles vão pra batalha e vencem. Lugh é um deus muito
importante. E ele vai começar a caminhar no sentido das terras do verão. O deus sabe que a deusa
está grávida e está chegando a hora dele se entregar e ele começa a sua jornada sabendo que ele
retornará para o ventre da mãe e vai nascer novamente. A deusa se torna meio sombria, mas sabe
que seu amado vai partir e volta pra dentro dela, por isso ele guarda toda a esperança aguardando
a volta do Deus. O significado de lammas é daquele que doa a vida para que outros continuem.
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Esse é um forte significado dos mistérios masculinos. O deus conhece a morte e se torna senhor
dos mortos.
Sacerdotisa: para o deus, além de ele conhecer a morte, ele se entrega para ela.
(os participantes dão testemunhos sobre grandes sacrifícios que trouxeram grandes benefícios)
Os sacerdotes comentam os testemunhos dizendo que é prazeroso ver o crescimento pessoal do
grupo que relata suas conquistas do ano.
Sacerdotisa: nós somos instrumentos. Vamos fazer nossas bonequinhas que podem parecer com
estes modelos. Não importa a cara da boneca, o que vale é a intenção.
(Os participantes fazem uma boneca de milho, com uma espiga, para simbolizar os grãos e o
espantalho galês)
(Ao terminar a confecção começa o Grande Rito)
Sacerdote: eu sou o deus poderoso que fertiliza (o athame entra no cálice e roda) e o cálice roda
para que todos bebam.

Destraçando o círculo
(chocalho bate três vezes)
Sacerdotisa: Guardiões, obrigado por nos acompanharem nessa cerimônia. Sigam em paz e
abençoados sejam!
Sacerdote: Senhor Lugh! O senhor nos acompanhou nessa cerimônia. Sabemos que começa hoje
a sua jornada para a terra do verão. Abençoado seja (chocalho três vezes).
Sacerdotisa: gloriosa Dannu, obrigada por suas bênçãos e sabedoria, siga em paz e abençoada
seja.
Sacerdote: guardiões da nossa tradição e da nossa terra, agradecemos a sua presença nesse ritual,
sua sabedoria. Abençoados sejam e sigam em paz.
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
Sacerdotisa: poderes do norte e do oeste, senhor Lugh e do leste, obrigada por suas bênçãos e
por sua proteção e por sua magia, sigam em paz levando toda a energia, deixando somente o
necessário para vivermos até o próximo encontro, em nosso dia a dia sigam em paz, e abençoados
sejam!
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
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Sacerdotisa: gloriosa Dannu nos abençoe e nos proteja com seu manto estelar. Nós somos os
teus filhos e agradecemos a sua presença nesse solo sagrado. Que nos sonhos você nos desperte e
que nosso canto seja entoado nesse inverno que é esperado.
(chocalho três vezes)
Sacerdote e Sacerdotisa: Dannu, Danna, Diana, Dannai, Danubio.
Sacerdote: destraçamos o círculo mágico. O círculo mágico será aberto, mas não será quebrado.
Ao final do rito, os participantes comem curau, milho cozido, sucos de frutas, muitas frutas, pão e
homus.

Figura 59 - Lado esquerdo e feminino do altar
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Lado esquerdo e feminino do altar. A cor verde da toalha, para a Wicca, simboliza prosperidade e os frutos
apresentados na mesa significam a oferenda da colheita próspera de Lammas. O caldeirão está ao centro para
simbolizar o útero da mãe, rodeado de espigas – símbolo de Lammas.
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Figura 60 - Lado direito e masculino do altar

Figura 61 - Lado direito do altar
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Lado direito e masculino do altar. O athame, o chifre, a pinha e o sino representam o elemento masculino de
Lammas – o falo e a colheita.
338
Lado direito do altar. A varinha mágica e as velas cilíndricas também representam o falo do deus masculino.
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Figura 62 - Fogueira de Lammas

Figura 63 - Boneca de Lammas

339
340

339

340

.

.

Fogueira de Lammas. O sacerdote acende para os participantes queimarem sementes com gratidão.
Boneca de Lammas, símbolo do sacrifício do deus sol.
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Este é um sabát de sacrifício e gratidão. Os corpos do casal sagrado estão voltados para a morte e
para a preparação do nascimento da criança da promessa. Diz o mito que a deusa está grávida –
fértil aguardando a morte do deus que vai renascer no ventre da própria esposa. A terra representa
este ciclo através da morte dos grãos – que simbolizam a morte do deus e da fertilidade da terra
que representa a gravidez da deusa, para a Wicca. A corporeidade wiccana, nesse momento
litúrgico, valoriza o sacrifício do corpo do casal e o sacrifício do corpo dos participantes ao
reconhecerem a morte do deus e a colheita próspera. Em um espaço moderno como se agradece a
uma colheita? Entendemos que esse ato é simbólico a associado ao tempo presente com a fartura
financeira e a gratidão por realizações pessoais.

4.1.5. Mabon

Setembro de 2008
Rito de Purificação
Sacerdote: para aqueles que sabem desvendar os meus mistérios e honrar meus conhecimentos.
Para aqueles que ousam buscar os meus caminhos, descobrirão meus espinhos, que fazem feridas
incuráveis. Vejam, pois, os meus mistérios. Sou String, guardião deste círculo, lembrando que
este é lugar da verdade. Como entram?
Todos: em perfeito amor e perfeita confiança
(os aps começam a se apresentar – pedindo permissão para entrar no círculo da grande mãe e se
beijam ao entrar dizendo: perfeito amor e perfeita confiança)
(o ritual parou para os participantes beberem do cálice)
Sacerdotisa e Sacerdote: nós somos as estrelas que nos envolvem em perfeita noite com
esplendor, o sol da manhã que nos desperta e o eterno sonhar que nos guia em nossa caminhada.
Sou da terra que viemos e para onde voltaremos, essência sagrada, morada daqueles que vieram
antes, muito antes de nós. Saúdo a natureza, de nossa parte, essência sagrada. Que cada ser vivo
desse solo sagrado ouça o entoar do nosso cantar. Gloriosa Dannu, se faça presente e traga suas
bênçãos. Tuah de Dannan, antigo povo de Dannu, venha conosco dançar. Gloriosa Eiv, nos faça
sonhar, e que seus sonhos nos façam despertar.
Sacerdotisa: Tuah de dannu, seio de Dannu, morada de seu povo, que se veja adiante e através
de nós, nos envolva e proteja, através das brumas, por entre os mundos, sobre os montes
espiralados de Aleinun, através dos mares profundos de Maranan que suas asas selvagens nos
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cubram com os copos de Mognun. Você que já foi honrada por tantos nomes. Dannu, Annu, que
seus montes jorrem vida mesmo.
Sacerdote: Tuah de Dannu, monte sagrado, fronteira divina entre o sagrado e o profano. Que nos
proteja nos portais para entre mundos. Cães de Anun, filho de Gwen, nos dirija em nossa jornada,
que a chama relusente de Brigith,a brilhante, através de tempestuosas noites com as benção de
Kaila. Você que é conhecida sobre diversas formas. Dannu, Annu, Diana Dannai, que nos deu
esse solo compartilhando a liberdade e confiança.
Sacerdotisa e Sacerdote: Ap dannu: portal da terra dos sonhos resplandescentes e brilhantes.
Deuses antigos, ancestrais, espírito das águas e dos animais, rainha das fadas, Elfeme, traga seu
povo para celebrar e junto com eles, nos ensine a sonhar. Generoso Dagda, que nada nos falte,
nem tudo nem verdade, nem sustento, nem coragem. Deus bom, venha conosco brindar você que
é todas deusas e deuses. Dannu, Danna, Diana, Dannai, Danubio, venha sonhar!

Ashlen de dannan, terra dos sonhos
Ashlen de dannan, tradição de dannu
Nos ensina a sonhar, celebrando os deuses e a vida moldar

Sacerdote: solo sagrado por nós honrado, este espaço agora é sagrado. Que a chama azul nos
preencha, que os deuses antigos se enalteçam e que nada de mal nos aconteça. Povo antigo,
linhagem de Dannu, que aqui seja feita a nossa vontade e que dentro deste círculo esta se
fortaleça, que assim seja 3x

Sacerdote: vocês do leste venham, venham e tragam suas bênçãos. Senhor da primavera, das
terras de Gory, senhor Dagda, guardião da espada da luz, venha e apresente suas armas, venha a
nós e nos abençoe, pois somos a Ashlen de Dannan, tradição de Dannu e de sonhar. Poderes do
leste, dos ventos e furacões, donos da inspiração e alegria, do prazer e da fantasia, da mente livre
e receptiva, venham e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdotisa: vocês do sul venham e tragam suas bênçãos. Senhor do verão das terra de Fynia,
senhor Lugh, guardião da Lâmpada do destino, venha e apresente suas armas, que sua lança traga
a fertilidade e a vitória, venha a nós e nos abençoe, pois nós somos a Ashlen de Dannan, tradição
de Dannu e do sonhar. Poderes do sul, do fogo e da sexualidade sagrada, donos da transmutação e
da ousadia, da coragem e da paixão, da garra e da determinação, venham e tragam suas bênçãos a
Ashlen de Dannan.

Sacerdote: vocês do oeste venham e tragam suas bênçãos. Senhor do outono das terras de Moriá,
senhor Dagda guardião do caldeirão, venha e apresente suas armas. Que seu caldeirão traga
promessa e fartura, venha a nós e nos abençoe, pois somos a Ashlen de Dannan, tradição de
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Dannu e do sonhar. Poderes do oeste, dos oceanos e rios, donos do amor e da compaixão, da cura
e da magia e de todos os fluxos da vida, venham e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdotisa: vocês do norte, venham e tragam suas bênçãos. Senhor do inverno, das terras de
Sália, guardião da pedra do destino, venha e apresente suas armas, que suas pedras nos tragam
conhecimento e sabedoria, venha a nós e nos abençoes, pois somos a Ashlen de Dannan, tradição
de Dannu e do sonhar. Poderes do norte, das montanhas e cavernas, donos da nutrição e
abundância, do vigor e da prosperidade, da verdade e do sustento, venham e tragam suas bênçãos
a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês que vieram muito antes de nós, memória das pedras, dos animais e vegetais,
antigos e poderosos, detentores de todos os segredos, disposto no carvalho e na flexibilidade do
salgueiro. Ancestrais de nosso sangue e nossa crença, nessa terra, se façam presentes e
compartilhem conosco as suas bênçãos e sabedoria.
(Cajado bate três vezes)
Sacerdotisa: guardiões da Ashlen de dannan, se façam presente, nos protegendo de qualquer
espreita e de qualquer outra força que possa nos causar o mal. Sejam bem vindos!
Sacerdotisa: nesse tempo de fartura, oh deusa, mãe de Mabon, da criança sagrada, nos traga suas
bênçãos e sua sabedoria. Seja bem vinda!
Todos: seja bem vinda!
Sacerdote: te invoco, oh! criança. Mabon, esteja conosco neste ritual e traga suas bênçãos da
jovialidade. Você que brinca nos campos e conversa com os animais, você que é pura sacralidade
traga o espírito da verdade e da sensibilidade ao nosso ritual. Seja bem vindo
Todos: seja bem vindo!
Sacerdotisa: então a gente está aqui mais uma vez pra celebrar Mabon, este é um sabát de outono
que tem a promessa da primavera de galhos e flores renovadas. Apesar dessa simbologia das
folhas caindo para o inverno – que seria no norte, Mabon ainda não simboliza o fim e ainda é
tempo de realizar os últimos desejos. É tempo ainda de sementes, mas ao mesmo tempo sabendo
que o inverno se aproxima. Afinal o outono já dá sinais das folhas que caem e de repente fica frio
e úmido. É muito bacana ver isso e ainda é tempo de colheitas. Ainda é tempo de esperança. É
uma preparação para o inverno, mas ainda não estamos no inverno, ainda é tempo de colheita e
estamos esperando Sowein porque ai se encerra a roda do ano.
Sacerdote: a gente tem a felicidade da segunda colheita. A gente celebra os primeiros frutos
dados pela terra. Mabon é a estação da felicidade, embora traga um pouco de apreensão e medo.
Na Europa tem festas com brincadeiras de encontrar maçãs em potes de água e pegar a maçã com
a boca. As pessoas enfeitavam a casa com chifres, frutas e grãos, elementos de fertilidade que
unem a força do deus e da deusa.
Mabon, traduzindo é um equinócio da mãe natureza e seu filho e disse tem diversos mitos galeses
e eles acabam transportando este mito que é mais antigo e se confundem com as lendas arturianas
do encontro de arthur com Mabon – um garoto perdido.
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Sacerdotisa: o mito de Mabon é muito próximo ao de Deméter. É onde Perséfone está colhendo
flores e ela cai numa cratera e sua mãe, Deméter, resolve chorar e sai vasculhando a terra.
Perséfone e encontra Hades e oferece a ela algumas sementes de Romã, ela inocente aceita e ele
determina que ela vai ter que ficar lá o número de meses correspondentes as sementes que ela
comeu. Ela comeu seis e ficará seis meses. Esse mito representa a passagem da infância para a
adolescência e que se tornará esposa de Hades. Mabon desceu também e isso revela a
necessidade da nossa busca por completude. Quando você faz essa descida, quando você conhece
a parte escura, você é capaz de saborear a parte clara com muito mais vontade, com muito mais
prazer, as vezes uma pessoa que nasce em berço de ouro não dá valor aquele dinheiro e ao que
ela tem porque isso pra ela é uma coisa normal e se qualquer um de nós receber a notícia que vai
ganhar uma bolsa pra estudar na Europa, qualquer um de nós sai pulando, feliz da vida dizendo
que isso é uma grande oportunidade. Isso quer dizer que quanto mais fundo a gente desce nas
nossas limitações, mais a gente saboreia as nossas vitórias. Mabon é um momento de agradecer,
ver as conquistas que a gente teve, mediante ao que a gente pediu, desde sowein do ano passado e
também de pesar aquilo que a gente não conquistou, os pequenos projetos, Mabon é esse
momento, o último momento de pesar as coisas na balança e talvez abrir mão de algumas coisas
pra ter outras. Meu cachorro se chama Mabon e é feliz o tempo todo.
A sua mãe, quando ele some fica desesperada e parte em sua busca de todas as maneiras. Ele
também é o deus do amor, aquele que traz bênçãos de amor e alegria e ela é aquela mãe veloz que
não desiste de procurar pelo filho em momento algum. Se passa muito e muito tempo e ela não
desiste e parte na busca solitária. É o sonho que se agarra e amor incondicional e entra a questão
dos animais o urso, o lobo, a coruja, a águia e os animais vão ajudando e tem as avelãs – semente
da sabedoria que são comidas pelo salmão e ele viu o menino que estava brincando com outros
animais e ela reencontra Mabon e a terra explode de alegria. Por isso que nesse período as avelãs
e o salmão são considerados sagrados. Pra nós ainda tem coisas que não são sagradas. Precisamos
evoluir. Essa história fala sobre dar valor as coisas e sobre escolher bem as coisas que a gente
quer e a gente faz parte de uma grande teia e deixar o egoísmo de lado.
Meditação
Sacerdote: vamos fechar os olhos, respire profundamente, esqueça seus problema reais e seus
compromissos, deixa que o ar coloque tudo para fora. Respire fundo e faça seu corpo fluir,
percebendo ele na sua totalidade, na água, no fogo, na terra e no ar, na carne, nos ossos,
controlando a respiração e de olhos fechados, vamos visualizar, com os olhos da mente, uma
fonte repleta de sabores, cores e cheiros e texturas, com folhas e flores caídas, de todos os estilos
e percebendo que você está no meio de uma grande floresta centenas de fungos e cogumelos e a
percepção de que a vida continua. No fundo tem um riacho e sigam até onde esse riacho corre.
Vocês podem perceber, ao seguir, que ele desemboca num lago de águas calmas e escuras. Ao
andar ao redor das margem do lago vamos perceber que existe um homem sentado próximo a
margem com os pés dentro da água e ele tem uma vara de pescar. Aproxime-se desse homem.
Seu rosto está coberto por um grande chapéu, mas ao perceber a sua presença, ele levanta a aba
do chapéu e vocês podem ver nos seus olhos o peso da idade com sua face enrugada, mas o seu
olhar é um olhar de uma criança. Ele sorri, com um sorriso de poucos dentes e esperava a sua
chegada. Ele coloca a sua vara no chão, levanta e te dá um longo abraço, como se sentisse a sua
falta. De repente percebemos que somos crianças novamente. Ele aponta para o lado e vê nas
águas o peixe da sabedoria e esse peixe carrega em sua boca o fruto da sabedoria e ele diz que
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você sempre terá esse fruto à disposição. Sempre que você precisar estará te esperando. O tempo
foi passando ao seu redor e você percebe seu espírito livre. Caminhe nas margens do lago,
chamando pelo salmão, ele que veio antes de nós e nos acompanha na civilização. Procure-o
pelas margens chamando e ao encontrá-lo coloque pra fora aquilo que te aflige e te tira as
esperanças. Se for sincero ele lhe atenderá e você receberá dele este presente. Ele beija a sua testa
e sorri e se afasta e o homem volta e aponta para a margem a direção do caminho de volta, vá de
encontro a onde ele apontou e você volta com a sabedoria de presente nas mãos. O salmão trocou
sua sabedoria pelos nossos problemas. Você não vê mais o velho, mas ouve o riso de uma criança
que saiu correndo pela floresta. E agradeceremos pela abundância de nossas colheitas. Volte pela
floresta, onde essa jornada iniciou. Se sentir seus corpo novamente, feche os olhos da mente e
abra os olhos físicos.
(silêncio)
Sacerdotisa: cada um pode pegar as semente de avelã e cada semente deve concentrar um pedido
pra você e uma semente pra outra pessoa que você desejar e vamos parar pra sentir um pouco
essa energia e agradecer
(Os participantes seguram as sementes nas mãos e colocam motivos de agradecimentos pessoais
por trabalho, amor e realizações)
Grande Rito –só gestos do athame que entra no cálice e roda.
Destraçando o círculo
(chocalho bate três vezes)
Sacerdotisa: Guardiões, obrigado por nos acompanharem nessa cerimônia. Sigam em paz e
abençoados sejam!
Sacerdote: Criança sagrada. Você nos acompanhou nessa cerimônia. Abençoada seja.
Sacerdotisa: gloriosa Dannu, obrigada por suas bênçãos e sabedoria, siga em paz e abençoada
seja.
Sacerdote: guardiões da nossa tradição e da nossa terra, agradecemos a sua presença nesse ritual,
sua sabedoria. Abençoados sejam e sigam em paz.
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
Sacerdotisa: poderes do norte, do oeste e do leste, obrigada por suas bênçãos e por sua proteção
e por sua magia, sigam em paz levando toda a energia, deixando somente o necessário para
vivermos até o próximo encontro, em nosso dia a dia sigam em paz, e abençoados sejam!
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
Sacerdotisa: gloriosa Dannu nos abençoe e nos proteja com seu manto estelar. Nós somos os
teus filhos e agradecemos a sua presença nesse solo sagrado. Que nos sonhos você nos desperte e
que nosso canto seja entoado nesse inverno que é esperado.
(chocalho três vezes)
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Sacerdotisa e Sacerdote: Dannu, Danna, Diana, Dannai, Danubio.
Sacerdote: destraçamos o círculo mágico. O círculo mágico será aberto, mas não será quebrado.
Para os participantes é servido saladas de grãos, pão, batatas assadas e chocolates com avelã.

Figura 64 - Lado direito e masculino do altar

341

.

Figura 65 - Imagem do altar com todos os elementos
341

342

.

Lado direito e masculino do altar. O verde e o amarelo das toalhas representam o desejo de prosperidade que
acompanha o sabát. Chifres, athame e ossos fazem parte deste lado representando o deus cornífero. O caldeirão está
ao centro. Ainda do lado esquerdo vemos uma representação em desenho do deus cornudo.
342
Foto total do altar. Do lado direito tem o mesmo tipo de representação da deusa. As pinhas e as avelãs estão no
altar representando o símbolo de Mabon que é a semente da história do salmão.
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Figura 66 - Lado esquerdo do altar - representação da deusa

Figura 67 - Imagem completa do altar

343
344

344

Foto do lado esquerdo do altar mostrando o lado representando a deusa.
Foto do altar por completo.

.

343

.
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Esse é um sabát que tem muitos mitos envolvidos. A história de Mabon, o rei Arthur, a descida
de Perséfone ao Hades e o salmão sábio, englobam a ideia de que Mabon, segundo a Wicca é um
sabát de esperança pela chegada da criança da promessa. A deusa está grávida e está quase
ganhando o bebê esperado pela terra e ambos, os corpos dos participantes e a terra corporificam
essa chegada com colheitas e a mudança de estação.
O sabát de outono é um rito que se remete ao sentimento dos povos nórdicos no momento da
preparação da terra e da vida para enfrentar o inverno. Os mitos do desaparecimento de
Perséfone, a história do salmão sagrado são mitos que aparecem para reforçar esse sentimento
nos participantes de que é tempo de esperar, de adquirir sabedoria e de receber presentes.
Esse paralelismo temporal só pode acontecer dentro do círculo mágico. Parece que é dentro dele
que os participantes tem a capacidade de reviver o outono europeu do período celta e ao mesmo
tempo viver um outono inventado para o tempo moderno. Viver o mesmo sentimento dos povos
celtas, preparar os corpos para o outono mental, organizar desejos relacionados a colheitas
mentais fazem parte da corporeidade wiccana que aproxima os tempos reais e fictícios, e faz do
corpo dos participantes um canal para viver tais experiências mentalmente.

4.1.6. Sowein – dia dos mortos

Novembro de 2008
(a celebração é feita num quarto escuro e todos os participantes estão de preto)
Purificação
Sacerdote: para aqueles que sabem desvendar os meus mistérios e honrar meus conhecimentos
conhecerão meus frutos adocicados. Para aqueles que ousam buscar os meus caminhos,
descobrirão meus espinhos, que fazem feridas incuráveis. Vejam, pois, os meus mistérios. Sou
String, guardião deste círculo, lembrando que este é melhor a verdade do que temer. Como
entram?
Todos: em perfeito amor e perfeita confiança
Quem entra?
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(os aps começam a se apresentar – pedindo permissão para entrar no círculo da grande mãe e se
beijam ao entrar dizendo: perfeito amor e perfeita confiança)
Sacerdote: nós somos as estrelas e o manto da noite que nos envolvem em perfeita noite com
esplendor, o sol da manhã que nos desperta e o eterno sonhar que nos guia em nossa caminhada.
Sou da terra que viemos e para onde voltaremos, essência sagrada, morada daqueles que vieram
antes, muito antes de nós. Saúdo a natureza, de nossa parte, essência sagrada. Que cada ser vivo
desse solo sagrado ouça o entoar do nosso cantar. Gloriosa Dannu, se faça presente e traga suas
bênçãos. Tuah de Dannan, antigo povo de Dannu, venha conosco dançar. Gloriosa Eiv, nos faça
sonhar, e que seus sonhos nos tragam um novo despertar.
Sacerdote: Tuah de dannu, seio de Dannu, morada de seu povo, que se veja adiante e através de
nós, nos envolva e proteja, através das brumas, por entre os mundos, sobre os montes espiralados
de Aleinun, através dos mares profundos de Maranan que suas asas selvagens nos cubram com os
copos de Mognun. Você que já foi honrada por tantos nomes. Dannu, Annu, que seus montes
jorrem vida mesmo.
Sacerdote: Tuah de Dannu, monte sagrado, fronteira divina entre o sagrado e o profano. Que nos
proteja nos portais para entre mundos. Cães de Anun, filho de Gwen, nos dirija em nossa jornada,
que a chama relusente de Brigith,a brilhante, através de tempestuosas noites com as benção de
Kaila. Você que é conhecida sobre diversas formas. Dannu, Annu, Diana, Dannai, que nos deu
esse solo compartilhando a liberdade e confiança.
Sacerdote: Ap dannu: portal da terra dos sonhos resplandescentes e brilhantes. Deuses antigos,
ancestrais, espírito das águas e dos animais, rainha das fadas, Elfeme, traga seu povo para
celebrar e junto com eles, nos ensine a sonhar. Generoso Dagda, que nada nos falte, nem tudo
nem verdade, nem sustento, nem coragem. Deus bom, venha conosco brindar você que é todas
deusas e deuses. Dannu, Danna, Diana, Dannai, Danubio, venha sonhar!

Ashlen de dannan, terra dos sonhos
Ashlen de dannan, tradição de dannu
Nos ensina a sonhar, celebrando os deuses e a vida moldar

Sacerdote: solo sagrado por nós honrado, este espaço agora é sagrado. Que a chama azul nos
preencha, que os deuses antigos se enalteçam e que nada de mal nos aconteça. Povo antigo,
linhagem de Dannu, que aqui seja feita a nossa vontade e que dentro deste círculo esta se
fortaleça, que assim seja 3x

232

Sacerdote: vocês do leste venham, venham e tragam suas bênçãos. Senhor da primavera, das
terras de Gory, senhor Dagda, guardião da espada da luz, venha e apresente suas armas, venha a
nós e nos abençoe, pois somos a Aslhlen de Dannan, tradição de Dannu e de sonhar. Poderes do
leste, dos ventos e furacões, donos da inspiração e alegria, do prazer e da fantasia, da mente livre
e receptiva, venham e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês do sul venham e tragam suas bênçãos. Senhor do verão das terra de Fynia,
senhor Lugh, guardião da Lâmpada do destino, venha e apresente suas armas, que sua lança traga
a fertilidade e a vitória, venha a nós e nos abençoe, pois nós somos a Ashlen de Dannan, tradição
de Dannu e do sonhar. Poderes do sul, do fogo e da sexualidade sagrada, donos da transmutação e
da ousadia, da coragem e da paixão, da garra e da determinação, venham e tragam suas bênçãos a
Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês do oeste venham e tragam suas bênçãos. Senhor do outono das terras de Moriá,
senhor Dagda guardião do caldeirão do deus bom, venha e apresente suas armas. Que seu
caldeirão traga promessa e fartura, venha a nós e nos abençoe, pois somos a Ashlen de Dannan,
tradição de Dannu e do sonhar. Poderes do oeste, dos oceanos e rios, donos do amor e da
compaixão, da cura e da magia e de todos os fluxos e refluxos da vida, venham e tragam suas
bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: poderes do norte, venham e tragam suas bênçãos. Senhor do inverno, das terras de
Sália, guardião da pedra do destino, venha e apresente suas armas, que suas pedras nos tragam
conhecimento e sabedoria, venha a nós e nos abençoes, pois somos a Ashlen de Dannan, tradição
de Dannu e do sonhar. Poderes do norte, das montanhas e cavernas, donos da nutrição e
abundância, do vigor e da prosperidade, da verdade e do sustento, venham e tragam suas bênçãos
a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês que vieram antes muito antes de nós, memória das pedras, dos animais e
vegetais, antigos e poderosos, detentores de todos os segredos, disposto no carvalho e na
flexibilidade do salgueiro. Ancestrais de nosso sangue e nossa crença, dessa terra, se façam
presentes e compartilhem conosco as suas bênçãos e sabedoria.
(Cajado bate três vezes)
Sacerdote: guardiões da Ashlen de Dannan, se façam presente, nos protegendo de qualquer
espreita e de qualquer outra força que possa nos causar o mal. Que o véu das brumas ao nosso
redor proteja e destrua os inimigos que se aproximam. Sejam bem vindos!
Sacerdote: eu te invoco senhora para que esteja conosco essa noite. Você que se retira da caverna
e aguarda a chegada do inverno, você que gera no ventre a semente plantada. Eu te invoco sábia
anciã, celebre conosco esse momento essa nova forma do mesmo e eterno ciclo de chegada e
partida. Seja bem vinda!
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Senhor da morte, deus que se sacrifica pela continuidade da vida. você que deu a vida por nós,
para que possamos suportar o inverno. Você que partiu para o oeste para as terras do outro
mundo, nos deixando para que possamos continuar, eu o invoco senhor, esteja conosco, traga
suas bênçãos, pois nós aguardamos sempre o seu eterno retorno. Venha senhor de Anun, deus do
outro mundo, você que hoje abre o véu para os mundos, esteja conosco, traga suas bênçãos, para
que nessa noite, juntos, possamos celebrar, seja bem vindo!
(cajado três vezes)
(Os participantes apresentam fotos de entes queridos que já morreram)
Sacerdotisa: Sowein é um momento da roda do ano em que os mundos estão mais perto. Em
Beltaine essa proximidade é com os portais do mundo das fadas em Sowein temos a proximidade
com o portal dos ancestrais que já se foram. Estes são ícones e símbolos do nosso passado e
presente e é um momento de honrar todas essas pessoas que nos possibilitaram estar aqui hoje
celebrando, as que morreram em fogueiras e todos os outros. Parentes de famílias e os ancestrais
da arte. Da Old Dianic – nossas raízes que trazem hoje a história que a gente celebra. Esse
momento não é um momento de tristeza, mas é necessário honrar o nosso passado. Esta é a
última colheita, e de colher dádivas e bênçãos para a nova roda do ano. É para olhar pra traz e
pensar no que conquistamos e não conquistamos. É um ciclo que fecha e faz de Sowein um dia de
introspecção. O inverno será mais rigoroso e escasso. Tudo depende de como colhemos e o que
colhemos no decorrer do ano. Neste tempo o povo fica fechado em seus castelos, vivendo com
aquilo que estocaram. E também é hora de pensar no que queremos semear durante o próximo
ano. Tempo feliz pela novidade e introspecção para rever projetos e decisões. E só pode
acontecer isso, se tiver verdade nos nossos compromissos.
Sacerdote: Esse sabát me passa o período mais complicado do ano porque a gente nunca tem
certeza se o que estocou é suficiente ou se vai faltar. Daqui até Ostara e daqui até qualquer outro
sabát. É preciso celebrar esta última colheita de forma que tenhamos condições de honrar os
nossos antigos e honrar a memória dos que vieram antes. E do quanto a gente quer que continue
bem e insistir em alguns sonhos. A gente precisa se agarrar ao mais profundo de que a nossa
colheita vai resistir ao inverno e que a criança da promessa vai nascer para trazer o sol de novo e
descongelar os corações e que a primavera virá. Esse é um período de aprendizado. É um período
em que o deus, sabendo que ele precisa se sacrificar pela deusa e morre por ela e por todos nós. A
senhora é a senhora da morte. Ela quem dá a vida e tira a vida, já o senhor desce ao outro mundo
e conhece os mistérios e desencarnados e esperamos seu retorno. A morte é uma consequência e
continuamos essa vida em outro mundo e nascemos novamente.
As abóboras eram acesas e usadas no começo para que os espíritos do campo e da floresta
encontrassem o caminho para o mundo dos vivos e depois pudessem voltar assim que os
primeiros raios de sol despontassem no horizonte. Quando o mundo celta foi cristianizado, as
abóboras foram utilizadas como objetos para expulsar os espíritos no dia dos mortos ou dia de
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finados. Todas as culturas celebram o dia dos mortos: México, Japão, EUA, etc. Noite que o povo
pequeno vem a terra. Era costume deixar nas portas mel, aveia e assim o povo pequeno se sentia
bem vindo e abençoava o lar.
(os sacerdotes fazem sussurros para o deus da morte)
Sacerdote: hoje eu celebro aquele que desceu a minha morada e lá permaneceu, depois retornou.
Eu conheço a morte, nesse momento, seja bem vinda ao meu mundo. Atravesse os portais que
separam os mundos (chocalho arrasta)
(Os participantes colocam as fotos no centro que está uma vela e jogam as sementes)
Sacerdotisa: a morte é o fim de uma semente e pra cada semente tem uma nova. A deusa
permaneceria no mundo dos mortos, mas depois dessa jornada, ela sabia que não terminaria
porque ela tinha conquistado a sua própria liberdade e agora ela poderia voltar. Livraram a
poderosa que traz a vida e a morte em seu corpo. Ele pode renascer, mas só ela é que realmente
dá a vida que o faz retornar. Aqui estão os nossos ancestrais, um ramo daqueles que vieram antes
de nós e vamos fechar os olhos por um tempo e respirar profundamente.
(tambor toca)
Sacerdotisa: eles estão se aproximando e nós os saudamos. Eles estão perto de nós! Aqueles que
são ancestrais. Honramos aqueles que lutaram, acreditaram e deram suas vidas para que hoje nós
pudéssemos celebrar. São nossos pais, avós, bisavós e cada um deles vem trazendo benção de
cura e recomeço pra cada um de nós. (tambor continua tocando)
(Os participantes começam a contar histórias dos ancestrais)
Canto:
“Eu ando no caminho da beleza e o mundo segue atrás
Eu ando no caminho da beleza seguindo meus ancestrais
Eu sou mais um dos seus
Me movo entre os mundos e trago sua mensagem a terra
Eu sou mais um”

Canto 2
“Eu sou o círculo e nele você me cura
Unidos no círculo somos um”
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Canto 3
“Espera, espera
Espera os seus filhos escutarem sua voz
Espera por nós
Abençoadas os que dançam juntos
Abençoadas os que dançam sós”

Canto 4
“Liberta, liberta
O círculo traz paz
Essa é a verdade do mundo em cada um de nós”

Sacerdotisa: aqueles que vieram antes de nós e aqueles que um dia falarão de nós. Abençoados
sejam! A morte é apenas um novo começo, então que saibamos colher nossos atos e a maneira
que escolhemos viver. Quando alguém se vai é inesquecível e o que passamos é o que fica para
quem andou ao nosso lado. São essas coisas que contam. Que a gente possa ser uma ponte dessa
alegria e ciência e lembrar sempre de quem veio antes de nós. A gente precisa de sabedoria pra
honrar. E pensar sempre em que lembrança a gente quer deixar.
Que o inverno seja vigoroso para lapidar nossa alma e que o sol dentro de nós seja caloroso para
aquecer nossa alma!
(os participantes cortam as abóboras e acendem velas dentro delas para deixar no muro)
Meditação:
Sacerdote: é tempo de contar uma história do verdadeiro poder que cura doenças e enfermidades.
Certo garoto sabia misturar as raízes e as folhas para melhorar a vida das pessoas. Sua avó havia
trazido mais da metade da aldeia para este mundo. Eles viviam felizes e tudo era suficiente:
animais, comida, frutas. O conhecimento antigo que ela tinha de ervas tinha sido passado de
geração em geração, desde a época em que as pessoas rezavam no campo para os deuses da
fertilidade. Em tempos de grande fome e doenças, ele foi ao templo e encontrou homens vestidos
de preto que estavam naquela vila sinalizando que um mal habitava as entranhas do vilarejo.
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Eram almas escuras carregando livros. Na praça, disseram que estava ali em nome de seu deus.
Os homens de preto perguntaram ao vilarejo quem poderia estar fazendo mal e trazendo doenças
e pediram para que apontassem culpados. O garoto ficou preocupado, pois, não conhecia
ninguém assim, porque as pessoas na vila eram alegres e voltou para a sua casa intrigado com o
que estava acontecendo, mas não contou nada para a sua mãe que cuidava do jardim e sua avó
que preparava a comida. No dia seguinte acordou assustado com a violência que punha abaixo a
porta de sua cabana. Eram os homens de preto que estavam procurando o mal na vila entraram na
sua casa gritando palavras que ele não conhecia em uma língua que ele havia ouvido uma vez ou
outra. Começaram a arrancar as ervas que estavam penduradas no fogão e quebraram os vidros
dos óleos que sua mãe preparava. Ele era pequeno demais para compreender o que estava
acontecendo. E os homens estavam em busca do mal. E ele começou a chorar. Sua mãe saiu do
quarto para protegê-lo e os homens perguntavam a ele onde o contrato estava escondido. Estavam
sendo acusados de fazer acordos com criaturas sombrias e de prejudicar as pessoas da aldeia. A
aldeia do lado de fora clamava por justiça e as mulheres não tinham voz. Foram jogadas para fora
da casa, os animais haviam sido mortos. Um pequeno coelho que ele tinha de estimação foi morto
na sua frente por ser um animal malévolo. Sua mãe e sua avó foram levadas por uma carruagem
aberta e colocadas dentro de uma gaiola. A multidão gritava enlouquecida e atirava coisas nelas.
Foram levadas até a praça da fogueira e lá uma grande fogueira estava armada. As mulheres
foram acusadas, sentenciadas e seus corpos foram amarrados naquele poste uma ao lado da outra
e forçaram elas a confessarem todos aqueles crimes, assim elas teriam uma morte rápida e suas
almas seriam salvas, mas ainda assim elas negaram e a fogueira foi acesa e o garoto foi obrigado
a assistir a morte das duas. Os gritos de dor e as lágrimas que escorriam foram até que a chama se
apagou e o mal erradicado. O garoto não entendeu o porquê de tudo aquilo e cresceu e foi embora
da vila e descobriu que muitas outras mulheres foram queimadas. Em nome de uma fé que por
inveja denunciava mulheres por crime de bruxaria. Arte fundamental para nascer bebês e
promover a cura. Outros como homossexuais, judeus e pagãos sofreram pela mesma fé. Essa é
uma parte da bruxaria que a gente lembra no Sowein.
(tambor toca)
(Grande rito)
Sacerdote: eu sou o fauno, deus poderoso que fertiliza (o athame entra no cálice e roda e o cálice
roda para que todos bebam).
Destraçando o círculo
(chocalho bate três vezes)
Sacerdotisa: Guardiões, obrigado por nos acompanharem nessa cerimônia. Sigam em paz e
abençoados sejam!
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Sacerdote: Senhor da morte e povos miúdos.
Abençoados sejam (chocalho três vezes).

Vocês nos acompanharam nessa cerimônia.

Sacerdotisa: gloriosa Dannu, obrigada por suas bênçãos e sabedoria, siga em paz e abençoada
seja.
Sacerdote: guardiões da nossa tradição e da nossa terra, agradecemos a sua presença nesse ritual,
sua sabedoria. Abençoados sejam e sigam em paz.
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
Sacerdotisa: poderes do norte, do sul, do oeste e do leste, obrigada por suas bênçãos e por sua
proteção e por sua magia, sigam em paz levando toda a energia, deixando somente o necessário
para vivermos até o próximo encontro, em nosso dia a dia sigam em paz, e abençoados sejam!
Todos: abençoados sejam e sigam em paz.
Sacerdotisa: gloriosa Dannu nos abençoe e nos proteja com seu manto estelar. Nós somos os
teus filhos e agradecemos a sua presença nesse solo sagrado. Que nos sonhos você nos desperte e
que nosso canto seja entoado nesse tempo que é esperado.
(chocalho três vezes)
Sacerdote e Sacerdotisa: Dannu, Danna, Diana, Dannai, Danubio.
Sacerdote: destraçamos o círculo mágico. O círculo mágico será aberto, mas não será quebrado.
Aos participantes é servido bolo de nozes com abóboras, carne e tinha um lugar vazio na mesa
para um ancestral.

238

Figura 68 - Bolo de nozes

345

.

Figura 69 - Abóbora para iluminar os mortos

345
346

Bolo de nozes com pequenas abóboras com dizeres de futuro escritos.
Abóbora confeccionada para servir de lâmpada aos mortos.

346

.
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Figura 70 - Altar no ambiente escuro

Figura 71 - Cartões de Sowein
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348

347

.

.

Altar fotografado no escuro. A formatação segue o mesmo critério, agora com a cor laranja enfeitando o altar
como cor dos ancestrais. O rito de Sowein é feito todo a base de luz de velas.
348
Cartões de Sowein desejando felicidades no dia dos mortos confeccionados pelos participantes e colados na
parede.
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Figura 72 - Cartões de Sowein

349

.

Figura 73 - Símbolos da força e energia masculina

349
350

350

.

Cartões de Sowein colados na parede.
Lado masculino e direito do altar. Apareceu imagens de dragão simbolizando a força e energia masculina.

241

Figura 74 - Cajado do deus cornudo
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.

Figura 75 - Lado feminino, esquerdo do altar

351
352

Cajado símbolo do deus cornudo com a coleira de bruxa penduradas.
Lado feminino – esquerdo do altar.

352

.
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Figura 76 - Caldeirão no centro do altar
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Figura 77 - Lado esquerdo e feminino do altar

353
354

Centro do altar com o caldeirão, romãs , velas e estátuas de animais.
Lado esquerdo e feminino do altar com velas, fadas e a abóbora.

.

354

.
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Figura 78 - lado masculino do altar com representação do falo

355

.

Esse é um sabát do dia dos mortos. A tradição wiccana celebra esse dia como um dos principais
sabáts que sinalizam o tempo do inverno e a grande expectativa de guardar alimento e passar essa
fase. Na corporeificação do casal sagrado, o deus está morto e a deusa grávida espera o parto em
uma caverna para fugir do frio. A natureza, neste mesmo sentido sofre a ausência do deus e o frio
do inverno, aguardando a volta do sol. Há um sentimento de valorização dos mortos que cruzam
a fronteira entre os mundos e por isso, o lugar vazio à mesa para que eles possam comer.
A presença dos mortos nessa noite se dá fisicamente no lugar vazio da mesa, que para a
corporeidade wiccana, permite entender que o corpo físico não é limitação para os visitantes que
podem participar dos rituais.
Os corpos dos participantes também devem se preparar para um momento de guardar os desejos,
assim diz a sacerdotisa. Na meditação o sacerdote traz a memória uma história fictícia de
inquisição, parte da lembrança da tradição para o dia dos mortes. E mesmo nesta celebração se
faz o grande rito como ápice energético, por causa da valorização do poder sexual.

355

Lado masculino do altar com o athame, sinos e frutas representando a fertilidade e o falo do deus.
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4.1.7. Yule

Dezembro de 2009
Dedicada: só lembrando pra recaptular a entrada do círculo. A gente entra pela ordem. Primeiro
os dedicados mais velhos, depois os dedicados mais novos, depois por idade, primeiro as
mulheres e depois os homens e ai quando a gente for entrar no círculo a gente tem que falar a
nossa descendência, da nossa mãe até o antepassado que a gente conhece feminino e digo Ap. Eu
fulano de tal – a mãe, ap tal – a avó, ap tal, até onde lembrar ou souber pra entrar no círculo. Ap
Danna – a deusa – mãe de todos.
Sacerdotisa: nós vamos passar incenso em vocês para nos purificar das nossas preocupações, das
raivas que a gente teve durante o dia, o cansaço e todas as coisas ruins que a gente trouxe do dia,
a gente precisa abandonar pra entrar no círculo mentalmente. (Aqui a sacerdotisa passa o incenso
enquanto os participantes devem mentalizar essa limpeza).
Sacerdote: eu sou o guardião dessa porta e pergunto a vocês que se aproximam para entrar: como
vocês entram no círculo?
Todos: em perfeito amor e perfeita confiança
Sacerdote: quem é você? (as pessoas se apresentam para entrar)
(Aqui os participantes dizem a sequência de mulheres da família e terminamos com: Ap de
Danna e peço permissão pra entrar no círculo da grande mãe)
Sacerdote: seja bem vindo em perfeito amor e perfeita confiança... (e ao entrar todos devem ser
beijados com as palavras: em perfeito amor e perfeita confiança repetidas)
Sacerdotisa: seres das estrelas e da noite, invoco seu esplendor. De todas as manhãs que se
manifestam e o que nos fazem sonhar e conhecem o nosso caminhar.
Sacerdote: Deusa que viemos e para onde retornaremos, nós invocamos todos aqueles e aquelas
que vieram muito antes de nós.
Sacerdotisa: senhora da natureza, parte do ventre sagrado, que seja bendito esse solo sagrado e
cada ser presente deste solo sagrado. Deusa Dannu se faça presente atravessando o tempo.
Poderosa nos faça sonhar. Deusa Dannu aqui está seu povo, se faça presente no meio de nós, nos
envolva e proteja através de suas brumas, atravesse os mares e o tempo até nós. Você que já foi
honrada por tantos nomes por sua poesia e beleza.
Sacerdote: deusa Dannu, solo sagrado, abra os portais para o outro mundo, esteja entre nós e
acende a chama de Brigith a brilhante. Atravesse os tempestuosos montes, você que é conhecida
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de diversas formas: Dannu, Annu, Dianna, Danai, neste solo compartilhamos a verdade e a
confiança.
Sacerdotisa: nos faça, Dannu, voltar para terra dos sonhos, resplandescentes e brilhantes e para
os nossos antigos ancestrais. Espírito das águas e dos animais. Rainha das fadas, dá ao seu povo,
para celebrarmos junto com eles nos ensinando a sonhar e que nada nos falte, nem virtude, nem
fé e nem coragem, venha conosco habitar, você que é todas as grandes deusas, Dannu, Dana,
Dannai, Danubio, venha sonhar.
Ashlen de Dannan, terra dos sonhos,
Ashehn de dannan, tradição de Dannu, me ensina a sonhar, celebrando os deuses e a vida a
moldar.
Sacerdote: solo sagrado por nós honrado, dizemos que este espaço agora é sagrado. Eu chamo as
luas e os deuses antigos que enalteço e que nada de mal nos aconteça. Povo antigo da linhagem
de Dannu, que tudo seja feito por tua vontade e que dentro desse círculo, essa se fortaleça. Que
assim seja (três vezes – o sacerdote passa o athame no ar).
Sacerdotisa: vocês do leste venham, venham e tragam seus bens, deusa da primavera das festas
de glória. Senhor do ar, guardião das fadas, venha e apresente suas armas, venha a nós e nos
abençoe. Poderes do leste dos ventos e furacões, donos da inspiração e alegria, da fantasia, da
mente livre e afetiva, venham e tragam suas bênçãos para Ashelen de Dannan.
Sacerdote: poderes do sul venham, tragam suas bênçãos, senhor poderoso das terras de Fynias,
senhor Lugh, guardião da lâmpada do destino, venha e apresente suas armas, e com suas lanças
traga a fertilidade e vitória, venha nós e nos abençoe, nós somos a Ashlen de dannan, tradição de
Dannu, a tradição de sonhar, poderes do fogo, do sul, da sexualidade sagrada, dona da
transmutação e da ousadia, da coragem e da paixão, da garra e determinação venha e traga as suas
bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdotisa: vocês do oeste venham, venham e tragam suas bênçãos. Guardiã do caldeirão,
venha e apresente suas armas, e do caldeirão traga bonança e fartura, venha a nós e nos abençoe,
pois nós somos a Ashlen de Dannan, a tradição do sonhar. Poderes do oeste dos oceanos e do
amor e da paixão, da cura e da magia, venham e tragam suas benção a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: Vocês do norte venham, venham e tragam suas benção, senhor do inverno, guardião
da pedra do destino, venha e apresente suas armas que apenas nos traz confiança e sabedoria,
venha a nós e nos abençoe, pois somos a Ashlen de Dannan, tradição de Dannu, tradição do
sonhar. Poderes do norte de tradição de abundância, do vigor e da prosperidade, e do sustento,
venham e tragam suas bênçãos a Ashlen de Dannan.
Sacerdote: vocês que vieram muito antes de nós, memória das pedras, dos animais e vegetais,
antigos e poderosos, detentores de todos os segredos, disposto no carvalho e na flexibilidade do
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salgueiro. Ancestrais de nosso sangue e nossa crença, nessa terra, se façam presentes e
compartilhem conosco as suas bênçãos e sabedoria.
Sacerdotisa: venha, como aquela que traz o sereno, e traga vida, que traz em seu ventre a
promessa, seja bem vinda, e traga suas bênçãos.
Sacerdote: te invoco, criança dourada. Você que é a luz que retorna a terra. Você que é o
portador de esperança, aquele que trará a chama do sol de volta a nossa terra, para que possamos
nos iluminar, para que possamos nos fortalecer. Venha criança da promessa, você que renasce
hoje, e traga contigo a esperança, de que a vida continuará. Abençoado seja ( o sacerdote bate o
cajado três vezes)
Sacerdote: o que é celebrar yule? (começa a história do sabát) Yule é o festival da promessa. Os
povos antigos da Europa tinham esse momento por causa do inverno. E é o momento mais
poderoso do inverno, quando tudo tá coberto de neve, onde todos os animais estão morando
dentro das casas com as pessoas, e onde as pessoas estão tentando se manter aquecidas onde você
não tem mais fartura de alimentos e os estoques começam a ficar menores, começam a se
preocupar se vão conseguir vencer o inverno até que chegue a primavera, até que o gelo comece a
derreter, e onde eles esperam de novo recomeçar com o sol, porque na Europa o inverno é bem
mais poderoso do que aqui no Brasil. Nesse tempo as pessoas tinham pouco tempo de luz pra
aproveitar, e nesse período do ano as pessoas começam a buscar esperança, buscar força pra
continuar a resistir a todo o inverno, a todo o frio e a toda escassez que tinha nessa época.
Principalmente porque a madeira seca acabava, a que estava lá fora começava a ficar molhada, os
alimentos cobertos começavam a estragar, pouco sobrava na dispensa, a carne seca começa a
mofar por causa da umidade, as pessoas começam a buscar uma forma de se fortalecer. O
simbolismo desse ritual é basicamente o mesmo do natal cristão. Um dos nossos símbolos é o
pinheiro de Yule, porque ele resiste ao inverno todinho verde. As folhas do pinheiro, por serem
espetadas, não retém a neve sobre elas, então o pinheiro consegue manter o ciclo de se alimentar,
mesmo com o frio, então ao olhar para os pinheiros, os antigos viam a esperança de que poderiam
continuar, e para aumentar essa esperança eles enfeitavam o pinheiro com símbolos daquilo que
poderia representar a vida de volta a terra. Era muito comum colocar bolinhas coloridas
representando os frutos, presentinhos que simbolizariam as colheitas e as mesas repletas,
penduraram estrelinhas e sol. Então a árvores de Yule são as árvores que simbolizam a esperança
de que o sol retornaria. Outro simbolismo do Yule é o herdeiro da promessa. Dentro da mitologia
wiccaniana, pagã, a deusa está recolhida em uma caverna, aguardando o nascimento de seu filho,
e esse nascimento é o que marca o retorno da vida a natureza. No momento em que a criança
nasce, o sol começa a ganhar força, e simboliza a esperança, principalmente a fertilidade que um
dia vai retornar a terra, principalmente na época da primavera. É uma história universal o mito da
criança da promessa. Tanto é que o Natal é celebrado na mesma época do Yule na Europa, por
conta desse simbolismo com a criança da promessa. Tanto é que Jesus estava marcado em outra
data, mas foi arrastado para melhor convencimento da nova fé. Para os persas temos o
nascimento dessa época do ano de mitra o deus solar, da vitória. É a luta contra o mal. E ele nasce
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também numa caverna com a mãe rodeada de animais selvagens. E ele nasce de uma mãe virgem.
Yule é um ritual de reforço. A gente agradece pela luta, agradece por ter chegado até aqui, e
começam as primeiras esperanças. O ano acabou, passamos por sonhos, chegou o inverno, mais
pesaroso, e todo mundo está nesse momento de parar e refletir, como foi esse começo de ano e
buscar força pra chegar Ostara, chegar a primavera e ver o início da frutificação dos seus desejos,
das suas esperanças.
Sacerdotisa: esse momento é da vida do deus e da deusa, onde ele que caça, cuida nós e ela
agora, está grávida, e ela vai trazer o deus de volta pro mundo, ou seja, essa criança, esse
bebezinho vai trazer de volta a esperança. Ele representa o próprio sol, e que a vida vai continuar
próspera no mundo, ele traz dentro dele a sementinha da esperança.
(os participantes trocam desejos)
Sacerdotisa: A cor do Yule é branco e na simbologia, porque no Yule não se fazia fogueiras
justamente porque é uma época de inverno, está tudo acabando, inclusive a comida, mesmo que
seja pra um deus né, então eles acendiam um tronco que simbolizasse a chegada dessa criança da
promessa, pra celebrar a volta da vida e a volta da esperança, então aqui a gente tá acendendo pra
relembrar tudo isso aqui que a gente relembrou hoje, e eu vou pedir para o dedicado que acenda a
vela do altar simbolizando esse tronco, representando como mais novo a figura dessa criança.
(acende a vela)
Que a chama da vida toque os nossos corações, trazendo amor, trazendo saúde, e que a gente
possa trabalhar cada vez mais nossos defeitos e ser pessoas melhores.
Sacerdote: que essa luz que começa a brilhar hoje renove e fortaleça as esperanças de todos
aqueles que estão aqui e que se sentem parte. Que essa luz acenda no coração dos presentes a
chama da esperança de uma fé melhor, a chama de um tempo de paz, amor e união. Que o deus
que nasce hoje possa, em sua plenitude, iluminar nossos caminhos e que essa chama nunca se
apague e que essa chama se perpetue através de nós, dos nossos filhos e dos filhos de nossos
filhos. Que a esperança nunca morra. Hou! (expressão de todos os participantes que concordam).

Canto:
“Sou a esperança de um novo tempo,
sou a certeza do despertar,
sou a canção que nunca termina,
sou o poder e o sonhar.

248

Minha vida é a luz do mundo, o universo é meu ventre fecundo”.

Sacerdotisa: eu sou o ventre, o princípio da vida e o começo de tudo
Sacerdote: eu sou o fauno, o raio de luz, venho da terra de onde vem o grão. Aquele que a
frutifica para que ela continue. Eu sou aquele que nasce, aquele que traz esperança.
Na Europa, o inverno é bastante forte, as pessoas pensam que vai ter comida, que vai ter água,
que vai ter calor, que tudo vai continuar até a chegada da primavera. Todo mundo de certa forma
faz um sacrifício enorme pra que esse banquete aconteça. O símbolo da ceia de Natal, da ceia de
Yule é o símbolo do sacrifício que todo mundo faz em guardar pelo resto do ano aquela porção
que ninguém sabe se vai faltar na semana que vem, não sabem se vão ter até o fim do inverno
comida, mas eles se preocupam em fazer uma ceia bastante farta, símbolo de esperança. Nós
vamos comer bem e vamos nos alimentar bem, sem parar pra pensar se isso vai faltar, pra que
isso também reforce a chama da esperança, vamos nos doar, doar nossa parte aos deuses e
acreditar que o sol vai voltar amanhã.
Faz-se o casamento – o grande rito
E começa a destraçar o círculo
Sacerdote: criança dourada, sol que nasce, devolva a nós a chama da esperança. Que a partir de
hoje nos dê força cada vez mais. Abençoado seja cada um de nós. (e todos respondem)
Sacerdotisa: siga em paz, nos deixando absorver um pouco de sue amor e compaixão. Siga em
paz. Guardiões que guardaram nosso círculo, sigam em paz.
Sacerdote: aqueles que trazem paz e que trazem harmonia ao nosso círculo, sigam em paz e
recebam nossas homenagens porque compartilham sempre conosco. Sigam em paz e abençoados
sejam.
Sacerdotisa: seres da terra, sabemos quem tu és. Obrigado por sua presença, agradecemos por
sua magia no meio de nós. Sigam em paz e abençoados sejam.
Sacerdote: destraçamos o círculo mágico. O círculo mágico será aberto, mas não será quebrado!
Os participantes fazem a troca de presentes usados. Os sacerdotes explicam que esse é um
costume de Yule: oferecer um presente usado por cada participante que tenha um significado
pessoal.
Ao final, para os participantes foi servido cerveja irlandesa e carne assada com pão.
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Figura 79 - No lado feminino do altar, uma rena de pelúcia

Figura 80 - Foto central do altar

356
357

357

356

.

Lado esquerdo e feminino do altar com uma rena de pelúcia, velas e frutas.
Foto central do altar com o caldeirão no fundo, pinhas, frutas secas e o tronco de Yule com o símbolo do sol.

250

Figura 81 - Tronco de Yule aceso

358

Tronco de Yule aceso.

358

.
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Figura 82 - Cartão Yule na árvore de natal

359

359

.

Cartão de Yule na árvore de Natal com desenho de fadas e a mensagem: „somos o povo antigo, novo‟.
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Figura 83 - Lado esquerdo feminino do altar

Figura 84 - Lado direito masculino do altar
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.

.

Lado esquerdo e feminino no altar com um pequeno Azevinho, a lua e algumas frutas secas.
Lado direito e masculino do altar com a varinha mágica, velas e frutas secas.
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Figura 85 - Lado esquerdo, feminino, do altar

Figura 86 - Lado esquerdo do altar

362
363

363

Lado esquerdo do altar com o cálice – símbolo da deusa e frutas secas.
Lado esquerdo do altar.

.

362

.
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Figura 87 - Azevinho de Yule

364

.

Esse sabát é o rito final da roda que traz o nascimento da criança da promessa. As histórias
contadas do nascimento da criança, da beleza da deusa como mãe e da esperança do novo tempo
são corporeificadas na natureza com o final do inverno e na volta do sol. Os participantes são
convidados a contemplarem essa expectativa preparando seus corpos para um tempo de estiagem,
com pouca comida, mas com o coração esperançoso. Essa esperança se traduz na chegada do sol
e na determinação de um novo tempo para o corpo da deusa que se prepara para voltar a ser
virgem e se casar com sue próprio filho, segundo a tradição em Ostara. A incorporação das
histórias dos celtas, do pinheiro e da criança sagrada costuram a tradição de forma a tentar
sustentá-la historicamente. A sacerdotisa relata que o fim das fogueiras marcam dias de estiagem.
Essa estiagem é internalizada pelos participantes que devem vivê-la de forma simbólica e praticála no cotidiano, preparando seus corpos para experimentarem períodos de grande estiagem em
todas as áreas de suas vidas.
364

Foto do azevinho de Yule.
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4. 2 A Vivência da Wicca e o corpo

Até aqui, escrevemos sobre como o corpo é cosntituído na Wicca. Os elementos, as crenças e
toda a prática ritual pretendem ordenar a crença e sistematizá-la365 para que sua prática cotidiana
faça sentido e tenha uma lógica própria.
Entendemos que a corporeidade wiccana é construida primeiro na prática dos rituais e depois
sistematizada nas crenças escritas, nos cursos dados e nos textos divulgados. Todas as práticas
wiccanas estão voltadas para o bem estar do corpo e para a realização dos desejos do corpo.
Como isso acontece? Através da corporeificação dos elementos da natureza, na figura do casal
sagrado, na sua sexualidade e na história vivida por eles.
O ritual é a vivência da história do casal sagrado e o altar wiccano é a projeção do corpo do casal.
Cada lado do altar representa o corpo dos deuses com caldeirões, athames e elementos redondos e
pontiagos para representar seios, vagina, pênis e “energias” que estes elementos simbolizam.
Já a constituição dos sabáts e de cada momento que nele contém há um exercício de fixação da
memória dos participantes para, através de gestos, encenar e compreender o conteúdo
classificado como conteúdo mágico para a religião. O sabát contribuiu misteriosamente para a
coordenação do corpo dos participantes366. Assim este ritual estimula a memória a lembrar dos
mitos e daquilo que compõe a formação de toda a religião de uma forma prática e traduzida ao
cotidiano.
Pudemos perceber que o ritual tem uma lógica de funcionamento. Às vezes essa lógica apenas
muda os fatores e momentos de lugar, proporcionando uma reordenação da prática, mas que em
nada altera o conteúdo principal.
O primeiro momento do ritual é a limpeza do corpo de cada participante. Pudemos perceber que,
no conteúdo wiccano, o corpo também é veículo de energias positivas e negativas. Para adentrar
ao Círculo o corpo precisa estar com a roupa própria – que é branca para dedicados e iniciados e
preta para sacerdotes. Tais cores sinalizam a diferença hierárquica dos participantes e, dentro da
365

DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. Ensaios sobre as noções de poluição e tabu. Lisboa, Edições 70, 1991. p. 17.
Aqui cabe um comentário. Esta compreensão da função do sabát está adaptada para compreendermos a função
dele na construção do imaginário do corpo. Esta dimensão que coordena o corpo dos praticantes de determinada
religião está fundamentada no significado dos símbolos para a antropologia. Conferir DOUGLAS, Mary. Pureza e
Perigo. Ensaios sobre as noções de poluição e tabu. Lisboa, Edições 70, 1991. p. 81.
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crença, demonstram as “energias” necessárias para alimentar o Círculo. Corpos trocados, limpos
com incenso e orações dos sacerdotes, estão prontos para entrar no Círculo. Na entrada é preciso
dialogar com String, o guardião. O sacerdote encarna este personagem e pede referências
femininas com a última filiação em Dannu para poder entrar no Círculo. O sacerdote procura
encenar este personagem mudando a feição, usando roupas especiais e se colocando como um
porteiro que pode olhar a alma dos que entram
É interessante ressaltar nesse momento que o Círculo Mágico só existe porque os corpos estão ali
dispostos a criá-lo. Os corpos se trocam se lipam e se preparam para produzir um espaço sagrado
carregado de elementos que compõem a crenças. É para os corpos que o Círculo existe e é com os
corpos que é formado.
As orações introdutórias feitas pelos sacerdotes trazem a concepção aos participantes de que eles,
no Círculo Mágico, compõem e são conectados corporeamente aos elementos da natureza. Eles se
proclamam como sol, estrelas, a terra e clamam a deusa dannu, como representante das terras dos
sonhos e do verão a sua presença, em diferentes nomes.
A invocação é feita três vezes e assim, o espaço é considerado sagrado povoado por seres
pequenos e outros elementos. Na sequência, os sacerdotes realizam as orações de invocação aos
seres que guardam os pontos cardeiais. Há uma crença na Wicca de que eles devem manter a
energia dentro do Círculo e proteger o mesmo de todo o ataque de energias negativas. Cada ser,
se materializa em um elemento da natureza. Fogo, água, terra, montanhas, caldeirões mágicos e
outros elementos ecológicos são associados aos seres dos quadrantes, juntamente com
características psicológicas como amor, coragem, confiança força e etc.
Ao encerrar as orações, o grupo começa a meditação que está posta para o período do sabát. É
certo que é neste momento em que o sacerdote e a sacerdotisa contam a história do casal e
relatam o momento em que estão vivendo. Os temas como inverno, colheita, salmão sagrado,
visita a povos miúdos e demais elementos procuram, dentro da crença wiccana e através da
técnica da meditação, provocar nos participantes o elemento da constituição da memória da
crença e incorporar nestes participantes as dores, os amores e as expectativas vividas pelo casal.
Cada participante deve viver com seu corpo, aquilo que o casal está vivendo e se espelhar nele
para viver as adversidades da vida.
Depois da longa meditação e da incorporação dos elementos trazidos pelo casal sagrado é a hora
de fazer o feitiço. Cada sabát traz um feitiço como aquele que é escolhido pelos sacerdotes e que
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para o coven faz mais sentido. Coleira de bruxa, bonecas de milho, bençãos das avelãs, abóboras
com velas, ovos pintados, mastros com flores e cartões mágicos são símbolos mágicos daquilo
que o sabát representa para o corpo e com o corpo. A coleira de bruxa amarra desejos para serem
usados no pescoço, as bonecas são símbolos dos corpos dos assassinados em guerras celtas e,
segundo os sacerdotes, espantalhos da sorte. As avelãs são presentes de sabedorias para andarem
na bolsa, as abóboras são velas para iluminar os passos dos antepassados mortos – para que eles
possam voltar. Os ovos são símbolos da lebre e da vida que se inicia, o mastro de beltaine é o
símbolo do falo e da vagina da deusa (terra) que se tocam e se cobrem de flores na primavera e os
cartões são desejos dados para outra pessoa. Cada feitiço é símbolo do corpo e o intúito é realizar
algo para o corpo: dinheiro, saúde, proteção, fertilidade, paz e outros desejos compõem esta
relação que é constituída na mágica wiccana. Estes feitiços são úteis porque contribuem para o
funcionamento da crença e porque fazem sentido aos participantes.
Depois dos feitiços, sempre vem o momento do grande rito. Através do athame e do cálice, o
deus e a deusa – nas pessoas do casal de sacerdotes que seguram os objetos, fazem o casamento
sagrado. Ele tem sua relação sexual em público simbolizada através do athame que entra e roda
dentro do cálice de vinho que é bebido pelos participantes para empoderarem seus corpos com
essa “energia sexual”. Os participantes assistem o sexo dos deuses e nas palavras dos sacerdotes
ouvem que o sexo é sagrado e que tudo começa e termina com ele. É fato que a Wicca, em sua
construção da corporeidade, valoriza os órgãos genitais, sacraliza os mesmos e também sacraliza
o ato sexual como motor de todas as energias da natureza. É fato também que, pudemos perceber
esta relação desenhada sobre uma instrução ética da formação wiccana. O sexo, no discurso
wiccano é sagrado por ser feito entre o mesmo casal. Sempre ouvi os sacerdotes dizerem que se
praticado com muitos parceiros diferentes e sem amor, o sexo era maldito. Os participantes do
coven também incorporam nos discursos wiccanos que o sexo é sagrado, mas deve ser feito aos
moldes do casal sagrado: com amor, com respeito e com compromisso – à luz da regra de ouro e
da regra tríplice.
Depois do sexo dos deuses, os sacerdotes começam a despedir as presenças do Círculo.
Agradecem aos guardiões, despedem os povos miúdos e destraçam o Círculo. Nos parece que a
idéia é que o Círculo precisa ser desfeito para liberar os corpos das conexões estabelecidas. É
entendido para nós que, o Círculo traçado, durante as duas horas de ritual, traça também um
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tempo paralelo onde se estabelece um realizade que traz os elementos antigos da religião, se
povoa de seres míticos e prepara o ambiente para a relação sexual dos deuses.
Ao final, o coven encerra a celebração com comidas que, diz o sacerdote, eram servidas pelos
povos antigos neste período, reforçando a presença dos participantes na realidade paralela tecida
pelo Círculo e que deve permanecer no cotidiano, para que os mesmos se lembrem do período em
que seus corpos devem viver – o mesmo período vivido pelos corpos do casal sagrado.
Entendemos que o ritual wiccano pretende estabelecer para os corpos dos participantes tais
conexões da realidade paralela dos deuses e também, construir em cada participante e em seu
corpo uma dimensão sagrada que é extensão dos corpos sagrados do casal. Aqui está posto os
elemento central da corporeidade wiccana que se realiza nos rituais. O corpo do participante
wiccano é: ético, saudável, belo, sagrado, extensão da natureza e motor de toda a transformação
ecológica que a terra precisa e é na vivência do ritual e no cotidiano dos adeptos e adeptas é que
se pode perceber tais elementos que a Wicca traz como centro de sua crença.
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CONCLUSÃO

Diante de tantos elementos apresentados e com imagens, panfletos e informações do caderno de
campo, o que poderemos concluir? Nossos olhos estavam voltados para encontrar na Wicca
traços de um novo imaginário do corpo nascido, produzido e cultivado no exercício dessa
religião. Ao explorar os textos, o conteúdo chamado de sagrado, e ao olhar para as performances
encontramos elementos que nos apontam para a formação de um novo imaginário de corpo.
Não são as novas religiões e nem é do Movimento Nova Era a responsabilidade por este novo
imaginário. Entendemos que a Nova Era colaborou para a formação de um novo olhar sobre o
corpo que nasceu paralelamente com a chegada da modernidade, com o desenvolvimento das
ciências médicas. Esse imaginário de corpo evolui – e aqui não temos a mera intenção de
provocar juízos de valor, com a ebulição de movimentos ecológicos e estéticos advindos da
década de 40 (quarenta). Tais fermentações nas muitas áreas, contribuíram para a construção do
corpo moderno.
Concluímos que a princípio é importante compreender que a Nova Era e a bruxaria moderna
estabelecem relações diretas. Nos anos 70 e 80 chegam ao Brasil muitos grupos religiosos de
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caráter sincrético, embasados em discursos de transformações ecológicas. Outro elemento que
reforça esse caráter relacional entre Nova Era e Wicca pode ser encontrado na fundamentação da
tradição wiccana. A Wicca possui uma tradição que está contada a partir dos participantes e é
repleta de anexos históricos que, necessariamente, não fazem parte de sua real formulação, mas
estão „coladas como uma colcha de retalhos‟. História da Antiguidade, celtas, lugares mágicos e
História da Inquisição na Idade Média, colaboram na formação dos mitos constituintes da
tradição wiccana. O mito fundante367 é a relação amorosa e o ato sexual do casal sagrado, que
promove uma tradição que pretende ser pura e legítima para os praticantes de Wicca.
Esse mito fundante do casal e suas relações são paralelamente atribuídas à natureza. Tudo o que o
casal vive e todos os momentos de realização sexual estão vertidos para serem corporeificados
pela natureza. A natureza, segundo a Wicca é a deusa e entendemos que é o próprio corpo da
deusa se relacionando com o deus que é sol, veado, falcão, espinhos – elementos fálicos que se
relacionam sexualmente com a deusa/natureza. Apenas uma dança dessa deusa é suficiente para
realizar grandes ações criacionais, se relacionando sexualmente com a morte e portanto
conquistando a ressurreição para seus „filhos e filhas‟, além de trazer a primavera na sua alegria e
o inverno na sua tristeza.
O corpo do deus é reciclável. Ele nasce, morre, ressuscita dentro da barriga da sua própria esposa
e só ela tem poder para engravidar dele e depois gerá-lo. Esse processo cíclico e infindável é um
espelho dos processos naturais das estações do ano e são vistos como um elemento sagrado e
regente da prática wiccana.
O corpo para Wicca é sagrado e é visto de forma diferente, mas também é um resultado de um
processo histórico que tem muitas mãos. A religião, a medicina e o discurso moderno do
individualismo contribuíram para a formação de um sentimento comunitário, ecológico e
religioso para os movimentos Nova Era e, consequentemente para a Wicca.
A Idade Média, com seu olhar negativo e pessimista construiu um invólucro para o corpo que o
enxerga como profano, doente e fragilizado pelos pecados do mundo e pelas constantes
investidas de Satanás. Para a redenção deste corpo ruim a solução está em se incorporar a Cristo,
367

O conceito de mito fundante está incorporado nas discussões sobre símbolo, mito e rito que exprimem um
complexo sistema de afirmações coerentes sobre a realidade última. No caso da Nova Era, essa realidade última é
adaptável de acordo com o grupo que está em questão. Conferir: ELIADE, Mircea. O Mito do Eterno Retorno.
Perspectivas do homem. Arquétipos e Repetições. Lisboa: Editora 70, 1969. p. 17.
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permitindo que todo o corpo seja liberto das amarras negativas se for mortificado, machucado e
consumido por doenças. Nesse período, a Idade Média, regida por valores religiosos atribuiu
carga dobrada a negatividade do corpo, quando se trata do corpo feminino.
Outro elemento importante que contribuiu diretamente na construção de um imaginário do corpo
reformulado na Nova Era é a dimensão médica. O corpo, na modernidade é visto e entendido
como máquina perfeita que, no desenvolvimento das ciências médicas, serve como objeto de
observação para curar outros corpos. Essa é a dimensão do corpo que “serve-se-a-si-mesmo. É
através do corpo que se pode observar doenças e mapeá-las para encontrar a cura e aliviar as
dores e erradicar os males. Esse tempo também é um tempo de ruptura das relações dos corpos
com a religião, que sai do centro social e passa a ocupar espaços marginais da sociedade.
Esse desenvolvimento na forma de perceber o corpo, na modernidade, não se resumiu na
discussão do corpo máquina e do corpo como objeto de pesquisa. O nascimento de novas
ciências, como a psicologia e a fenomenologia abriram espaços para a discussão de um novo
modo de entender e perceber o corpo.
Para a fenomenologia, esse corpo ganhou um novo status destacável. O corpo não era mais objeto
que interage no mundo, mas seria constituído pelo próprio mundo e integraria com ele, criando
novos significados. A fenomenologia traz uma proposta de entender o corpo como um agente que
estabelece comunhão com o mundo habitado, através do sensível368. O próprio Merleau-Ponty
nos explica essa relação dizendo que: “Há um corpo da mente e uma mente do corpo. (...) A
noção essencial desta filosofia é a carne, que não é o corpo objetivo nem o corpo pensado pela
alma (Descartes), mas é sentido do que se sente”369.
Resumidamente, essa perspectiva da fenomenologia, e no caso específico de Merlau-Ponty a
fenomenologia da percepção entende que o corpo não é percebido e compreendido pelo ato do
pensamento que determinaria a existência do ser. O corpo é percebido, visto, compreendido e
aceito através do pressuposto da relação entre ele e o mundo, desse “estar no mundo”. É através
do sensível que o indivíduo se reconhece como ser e o corpo é instrumento deste sensível para
estabelecer relações de existência com a realidade e com o mundo.
368
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Essa percepção contribuiu diretamente para a metamorfose do imaginário do corpo moderno. A
valorização do sensível e o respeito ao corpo como instrumento do contato com a realidade,
contribuíram na formação de um imaginário do corpo valorizado a ponto de se tornar o centro de
algumas expressões religiosas, embasado em questões culturais. É o caso da Nova Era.
Concluímos que a Nova Era assumiu esse imaginário de corpo valorizado, individual e saudável,
estabelecendo uma relação central ao corpo, dando a ele valor sagrado e instituindo também
novas relações de saúde, desenvolvendo um caráter integralista do corpo. Para a Nova Era, o
corpo não é só corpo, mas reflexo da alma e do psíquico e ambos estão interligados entre si e com
o cosmos. Essa integralidade reflete também na dimensão do cuidado. O corpo precisa ser
cuidado e estabelecer consigo mesmo uma relação saudável para despertar ao seu redor a cura de
outros corpos e espalhar assim, o sentimento de conexão do cuidado com a natureza.
No caso da Wicca, as relações são de mesma lógica ao entender e estabelecer sua tradição e seu
conteúdo para os praticantes. A Wicca é uma religião Nova Era porque é construída nas misturas
de elementos Orientais e Ocidentais que se relacionam com a naturalidade que o praticante
estiver disposto a estabelecer. Apesar desta flexibilidade, existe um exercício significativo de
construir e sistematizar uma tradição com uma história linear construída, que provavelmente aos
participantes produz um sentimento de pureza, hereditariedade da mágica, com regras e preceitos
de ouro, baseados em relações simples do cotidiano. A Regra de Três, a Regra de Ouro e as
máximas wiccanas se baseiam na relação de que tudo que eu faço volta e de que tudo que eu
desejo para outro, acontece comigo três vezes mais. Tais regras dimensionam outro caráter
relevante da Nova Era que é a ideia de „teia‟, onde se expressa a máxima de que tudo está
conectado. Para Nova Era, e para a Wicca, os participantes são livres para produzir e vivenciar a
sua fé, mas estão limitados a viver essa liberdade lutando contra sentimentos individualistas,
tentando construir e estabelecer dimensões conexionais entre corpo, natureza, cosmos e o corpo
dos outros.
Para a Wicca, assim que o participante entender essas dimensões conexionais, estará contribuindo
para o perfeito „exercício energético‟ de seu coven e assim, contribuindo imediatamente para o
exercício de empoderamento dos seres humanos e da natureza, viabilizando a felicidade do casal
sagrado e, consequentemente trazendo a felicidade da natureza e da terra.
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A sacralidade dos corpos wiccanos se espelha na sexualidade sagrada do casal. Em suma, a
sexualidade é sagrada para Wicca. O que é o Grande Rito, senão um ato sexual que simboliza a
fecundação da terra? A curiosidade despertada, neste caso, caminha a entender como este rito
pode ser celebrado em todos os sabáts. Mesmo naqueles em que o deus e a deusa estão separados,
o deus está morto, a deusa está grávida e sozinha, podemos encontrar na valorização do altar
wiccano, a prerrogativa da existência de símbolos remetentes a sexualidade e o ato sexual do
casal como centro das celebrações.
A princípio essa valorização sexual nos parece simbólica e nas Conferências wiccanas em que
participamos, encontramos uma recomendação que se repete constantemente e pudemos ouví-la
no coven. A recomendação é de uma vivência de sexualidade regrada e compreendida como
sagrada e também embasada na Regra de Ouro. Não presenciamos no coven celebrações
orgiásticas. É possível encontrar tradições na Wicca que tenham essa prática, mas não tivemos
acesso direto a tais celebrações. O fato é que elementos sexuais, casamento sagrado e discursos
sobre „sexualidade ética‟ permeiam a Wicca e principalmente o coven em que tivemos acesso.
Outro elemento destacável nesta relação tecida entre Wicca e corpo é a dimensão curiosa da
deusa tríplice. Uma deusa que vive e revive as suas fases de mulher, valorizando os elementos
que cada uma delas pode trazer. A deusa em sua face materna e em plena atividade sexual é a
primeira fase mais citada e celebrada nos sabáts. Como o coven que participamos é de tradição
diânica, o discurso da valorização das potencialidades femininas como maternidade e sexualidade
são fortemente sacralizadas. Esse processo de valorização das potencialidades femininas pode ser
percebido nos discursos de maternidade da natureza e da força fértil da terra como útero da deusa,
nos sabáts que transcrevemos. Nesse aspecto, outra questão importante é a premissa do
empoderamento do ventre. Na conversa sobre consagração de sangue menstrual, no sabát de
Lammas, pudemos notar a preocupação das mulheres do coven da interiorização de um conteúdo
que vê a menstruação como algo de poder que é exclusivo das mulheres. O ritual de Esbát nada
mais é do que a propagação dessa motivação wiccana de encarar a menstruação como algo
sagrado que pode verter às bruxas um poder dobrado que os bruxos não dispõem.
A segunda face da deusa é a anciã que contempla o deus nascido, crescido e também pronto para
se entregar ao sacrifício de morrer como grão para a terra. Esse elemento poético de valorização
da velhice feminina e do sofrimento da deusa é a sacralização da bruxa velha que tem seu poder
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alcançado em níveis de sabedoria que, para a Wicca, só este tempo pode proporcionar. A terceira
face da deusa é a donzela que, depois de velha, recupera a beleza, a virgindade e está pronta para
novamente se casar com o deus sol renascido. Não é de se espantar que ele – o deus sol – é filho
dela, porque a centralidade do corpo feminino e a valorização do empoderamento do corpo da
deusa atribuem a ele o poder sobre a morte, o poder da gestação e o poder da paixão vivida entre
ela e seu „consorte‟, ou „cônjuge-filho‟.
Essa experiência da vida sexual do casal sagrado que é espelho para a natureza é vivido somente
dentro do Círculo Mágico. Este Círculo também revela alguns elementos de corporeidade. A
estrutura circular é uma fórmula concebida que reflete o formato do útero da deusa. A energia
que é produzida determina o espaço sagrado que não pode ser transposto por seres maus. A
segurança deste círculo está nas mãos dos guardiões que representam os quatro elementos, na
figura de muitos deuses de tradições diferentes, mas que „apresentam suas armas‟ para conter as
energias produzidas no círculo e com tais armas trazem sentimentos nobres para os participantes.
Representam coragem, sexualidade, força, amor e muitos outros sentimentos, os guardiões se
personificam em figuras divinas dotadas de características nobres, puras e humanas.
Esse é a corporeidade Wicca. A rede de relações estabelecidas entre o corpo do bruxo e da bruxa,
o corpo do deus e da deusa, o corpo dos guardiões e a natureza, promovem na Roda do Ano, a
corporeificação ecológica que os sabáts e esbáts traduzem na prática. O corpo do bruxo e da
bruxa é o centro da crença wicanna. É empoderado, é sagrado, é a extensão do corpo do deus e da
deusa e, consequentemente é o espelho da natureza. Parece-nos que a corporeidade wiccana tem
muitas questões que, ao final, deste trabalho gostaríamos de pontuar.
A primeira questão relevante de corporeidade é que a Wicca constrói para seus participantes uma
valorização corpórea afirmando que o corpo é sagrado porque é um instrumento de vida das
divindades, que dentro dele mora o self, nas veias correm sangue de bruxa e que todos têm
poderes mágicos porque podem fazer feitiços e operar elementos mágicos.
A segunda questão relevante de corporeidade é que para a Wicca as relações práticas dos
participantes com seus corpos tem mais peso ético e psicológico do que físico. Nas dimensões
éticas a Wicca diz que as bruxas e os bruxos não podem usar sua magia e seu corpo para o mal.
Diz também que as bruxas têm responsabilidades ecológicas e devem canalizar seus corpos e
suas energias para isso e que bruxos e bruxas zelam por seus corpos e por sua sexualidade, que
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são sagrados. No caráter físico, no momento do ritual existem danças, toques, posições dos
braços para orações e roupas próprias para sua realização. No cotidiano, as dimensões éticas e
psicológicas regem a relação dos corpos. Não se pode ver um bruxo pelo jeito de andar ou de
comer. Pode se ver um bruxo por seus colares, sua barba e por seu discurso ecológico regado a
magia.
Assim, o coven assiste ao coito dos deuses que se relacionam como marido e mulher, mãe e filho,
empoderados, coporeificados através da natureza e internalizados para serem vividos de modo
mental, mágico e performático.
A Wicca que pudemos perceber, ao longo desta pesquisa, é uma religião que se fundamenta
nestes elementos performáticos, orais, visuais e cotidianos, relacionados diretamente aos
elementos do corpo. Essa fundamentação cotidiana e oral é a primeira etapa da construção deste
tipo de crença. Os textos, as orações, as práticas de meditações, os feitiços e músicas são sempre
escritos depois de muito usados e entendidos para o grupo, como símbolos que fazem sentido e,
portanto, empoderados.
Falar de Wicca é falar de uma nova religião, que se pretende como uma religião antiga, senão,
para os participantes, “a religião mais antiga”, que se adequa muito bem as novas realidades e
formatações do cotidiano moderno. A roda do ano que traz a vivência do casal sagrado, as
estações do ano, as frutas européias, as cervejas irlandesas e todos os símbolos utilizados que se
remetem ao passado pretendem solidificar esta ponte temporal da crença que sobrevive a cidade e
ao meio urbano de vida. Não temos invernos rigorosos com neve, mas os participantes estocam
comida e sentimentos para o período da estiagem. Não temos uma primavera tão florida, mas os
particiantes cobrem seus altares de flores e trocam os ovos de ostara. Não temos blueberrys como
frutas nativas, mas os participantes as encomendam porque certos feitiços celtas precisam delas.
O trânsito temporal é rompido na Wicca também através do Círculo Mágico. É dentro dele que os
corpos dos participantes são empoderados para viver a sua bruxaria cotidiana. É dentro dele que o
clima sexual dos deuses alcança os corpos dos participantes. Também é dentro do Círculo que os
corpos dos participantes podem experimentar realidades paralelas onde se encontram com as
figuras míticas, assistem a duelos de deuses e por um breve momento sentam à mesa com
ancestrais mortos e podem se observar vivendo as estações do ano com pompa e esplendor.
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Falar de Wicca é também falar de corporeidade. O corpo é o elemento principal que move toda a
produção do conteúdo religioso wiccano. O corpo também é o grande motivador das práticas
wiccanas. Os elementos éticos, as recomendações de vida saudável, os feitiços, o sexo e as
meditações acontecem na Wicca, não só pela sacralidade do corpo, mas também para o cuidado
do corpo. O corpo está nos centro das práticas e é instrumento para a realização da transformação
social que a Wicca pretende alcançar. Transformação ecológica, psicológica e corporal, fazendo
do corpo de seus adeptos e adeptas uma extensão mágica da natureza.
O corpo dos wiccanos é especial porque é ético, sagrado, corre em suas veias o sangue de bruxa e
é um corpo que materializa o desejo do casal sagrado em se relacionar fisicamente.
Encerramos esta pesquisa com um sentimento de satisfação pelo resultado, mas também com a
certeza de que, mesmo com toda a dedicação, não foi possível relatar nestas páginas e no tempo
que tivemos todo o nosso olhar sobre a Wicca e sua corporeidade. Temos consciência também de
que o olhar é restrito e limitado ao ser dispensado ao objeto escolhido. Como diz Umberto Eco,
em sua obra “Os limites da Interpretação, toda a interpretação é divorciada do seu tempo real e
incompleta. Temos ciência das nossas limitações, mas também sabemos que, ao olhar para a
Wicca encontramos uma crença especial, corporeificada e urbana.
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