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RESUMO 

 

Esta pesquisa se compõe no cruzamento entre a conjuração da morte em trabalhos artísticos e 

em práticas de rituais de bruxaria, tendo como ponto de interseção a performance como 

experiência de materialização de uma poética da morte. Aqui, é traçada uma noção acerca da 

morte como ação de desestabilização da noção de identidade do corpo, convergindo o 

pensamento sobre a dinâmica performativa da bruxaria e a arte da performance. Com base 

nessa relação entre a bruxaria e a arte da performance como experiência de desindividuação, 

são analisados os trabalhos artísticos Série Silhuetas (1973-1980) e Chicken Piece/Death of a 

Chicken (1972), ambos da artista cubana Ana Mendieta, e The Burden of Guilt (1995), da 

artista cubana Tania Bruguera. Na performance experienciada pelas artistas nessas obras, 

elementos relevantes para uma investigação sobre o corpo em experiência ritual da morte se 

combinam aos elementos que permeiam o processo de criação artística vivenciado por mim 

no trabalho chamado Ossuário. Nesse processo, proponho a composição de um trabalho 

artístico que se apresenta como experiência ritualística da morte, que se desdobra em imersões 

em “descampados” áridos no Piauí e em dunas no Ceará, e em experimentos coreográficos 

com ossos de animais mortos, cujos relatos compartilhados emergem como uma leitura da 

experiência do corpo no mundo através da morte. 

 

Palavras-chave: Morte. Ritual. Performance. Corpo. Bruxaria. 

 

  



ABSTRACT 

 

This research is composed on the cross between the conjuration of death in artworks and 

witchcraft ritual practices, and the intersection point is the performance as an experience of 

materialization of a poetic of death. Here, a notion about death is drawn as an action of 

destabilizing the body's identity, converging the thinking about the performative dynamic of 

witchcraft and performance art. Based on this relationship between witchcraft and the art of 

performance as a deindividuation experience, the artworks Silueta Series (1973-1980) and 

Chicken Piece / Death of a Chicken (1972), both by the Cuban artist Ana Mendieta, and The 

Burden of Guilt (1995) by the Cuban artist Tania Bruguera, are analyzed. In the performance 

experienced by the artists in these works, relevant elements to the investigation of the body in 

ritual experience of death connect with the elements that permeate the process of artistic 

creation experienced by me in the artwork called Ossuary. In this process I propose the 

composition of a peace that presents itself as a ritualistic experience of death, which  unfolds 

in immersions in arid “open fields” in Piauí and sand dunes in Ceará, and in choreographic 

experiments with dead animals’ bones, whose shared reports emerge as a reading of the body 

experience in the world through death.  

 

Keywords: Death. Ritual. Performance. Body. Witchcraft. 
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1 ENCRUZILHADA 

 

Diante do vazio que têm sido tentar, através da escrita, dar forma à investigação 

apresentada nesta dissertação, pergunto-me de onde partir ou como começar. Pergunto-me se 

há de fato um começo/origem a ser identificado como causa ou efeito do meu desejo de 

investigar, em um processo de criação artística, a relação do corpo em rituais cuja poética 

emerge da morte como potência. Ao convocar a morte nessa pesquisa, faço-o através de 

experiências que contextualizam a escrita que componho. 

Emergindo das minhas experiências pessoais, tanto com a prática de bruxaria 

quanto com a criação artística, essa dissertação reflete sobre a materialização de uma poética 

da morte e seus consequentes efeitos críticos nos discursos contemporâneos sobre o corpo e a 

performance. Trago como referência a minha vivência na Sinagoga Nossa Senhora de Endor, 

um conclave não-iniciático, formado por pessoas que transitam entre os estados do Piauí, 

Maranhão e Ceará, em que se dá a prática ritualística coletiva e individual de uma antiga arte 

sem nome, também conhecida como bruxaria. Paralelo às práticas ritualísticas específicas da 

Sinagoga Nossa Senhora de Endor está o Vodou Haitiano, crença sincrética mágico-religiosa 

em que sou batizado e na qual aponto a minha relação com os Ghedes, espíritos relacionados 

à morte. 

Levando em consideração os meus votos de manter na esfera do oculto as práticas 

vivenciadas nesse conclave, as minhas referências pessoais aqui correspondem apenas ao que 

me é permitido expor. Trata-se de fragmentos de rituais que tensionam as questões específicas 

envolvidas nessa pesquisa. Por isso, para dar mais consistência ao que aqui abordo acerca da 

bruxaria, busco auxílio em livros que tomo como referência nas minhas práticas feiticeiras, 

como “The Dragon Book of Essex”, Chumbley (2014); “Azoëtia”, Chumbley (2002); “Três 

Livros de Filosofia Oculta”, Agrippa (2016), “The Greek Magical Papyri”, Betz (1997); 

assim como livros que remontam uma história sobre a bruxaria, como “Artes da Noite: a 

história da prática da bruxaria”, Frisvold (2010) e “Masks of Misrule: the horned god and his 

cult in Europe”, Jackson (1996). 

No que diz respeito à minha vivência na criação artística contemporânea, tomo 

como referência a minha trajetória nas artes cênicas, mais especificamente na dança e na 

performance. Ressalto o tempo da minha formação em dança como um momento em que 

experimentei de forma mais intensa o trabalho de composição, sendo, a partir daqui, o ponto 

em que todas as questões que trago para essa pesquisa de mestrado são tensionadas. É nos 
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exercícios de composição do Curso Técnico em Dança
1
 que gradualmente uma linha de 

separação entre os meus experimentos artísticos e os meus experimentos feiticeiros vai 

desaparecendo. Da mesma forma, tomo consciência que essas duas formas de experiência 

reverberam juntas nos meus modos de existir socialmente, politicamente, profissionalmente, 

sexualmente, espiritualmente. Passo a acreditar que isso se dá na percepção de que a arte e a 

bruxaria não existem separadamente para mim. Como desdobramento dessa percepção, surge 

o experimento artístico Ossuário, co-criado com o artista Diogo Braga
2
, primeiro como uma 

série de imersões em “descampados” áridos do Piauí e em dunas no Ceará, e depois como um 

espetáculo de dança, uma vídeo-performance e uma dissertação de mestrado. Dessa forma, o 

material que aqui apresento se estrutura como um diário de artes ocultas cujo conteúdo é 

marcado pelo cruzamento entre a conjuração da morte em trabalhos artísticos e em práticas de 

bruxaria, identificando como encruzilhada a experiência do corpo nas performances em que 

percebo a mobilização da potência da morte. 

Componho no primeiro capítulo, “Nota sobre Necromancia”, um plano no qual a 

prática de bruxaria converge com a noção de necromancia, entendida como habilidade de 

invocação dos espíritos dos mortos para práticas de oráculos e de feitiços. Assim, tomando as 

minhas práticas rituais bruxas e a ideia de constituição de um nexo social do corpo morto 

proposto por Nadia C. Seremetakis (1991), traço uma ideia da morte como um encontro 

específico com a materialidade do mundo, que se desdobra, na minha vivência, em 

possibilidades de composição artística. 

Proponho nesse primeiro capítulo, uma percepção material da morte como ação de 

decomposição, de dissolução, como movimento e transformação, cuja matriz de significação é 

o próprio corpo. Assim, provoco, buscando no conceito de performatividade proposto por 

Judith Butler (2000), uma reflexão sobre a dinâmica performativa da bruxaria. Proponho, 

também, articulando o conceito de corpo performativo, elaborado por Eleonora Fabião 

(2010), um pensamento convergente acerca da bruxaria e da arte de performance, do qual a 

performance artístico-ritual emerge como uma experiência de desestabilização da noção de 

identidade do corpo, lida por mim nessa pesquisa como uma ação de morte. Tal percepção 

                                                
1
 Curso realizado pelo Porto Iracema das Artes em parceria com IACC, CDMAC, Secult e Senac, em Fortaleza - 

Ceará.  
2
 Diogo Braga é formado pelo Curso Técnico em Dança - IACC/SENAC/SECULT (2015) e em Artes Visuais - 

Vila das Artes (2012). Colaborou com artistas e grupos como Cia. Flutuante (SP), Aspásia Mariana (CE), 

Fabiano Veríssimo (CE), em projetos apoiados por editais como o Edital das Artes - Secultfor - (2011) e 

Conexões Estéticas - UFC (2012). Desde 2015, Diogo atua comigo no trabalho Ossuário, iniciado no Curso 

Técnico em Dança - Ceará, desdobrando-se na pesquisa que componho no Programa de Pós-Graduação em 

Artes - UFC. 
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está na noção da arte de performance, (PHELAN, 1998), como um acontecimento que marca 

o corpo em si mesmo como perda. 

No segundo capítulo, “Experiências de Morte como Arte de Performance”, faço 

uma análise de algumas obras de arte de performance que lançam mão da morte como 

operação crítica de leitura do mundo e do corpo. Os trabalhos aqui abordados são a Série 

Silhuetas (1973-1980) e Chicken Piece/Death of a Chicken (1972), ambos da artista cubana 

Ana Mendieta, e The Burden of Guilt (1995), da artista cubana Tania Bruguera. Para abordar 

cada uma dessas obras, segmento o texto em três partes ─ “Rastro do corpo”, “Sangue do 

sacrifício” e “Terra dos mortos” ─ correspondendo cada uma delas a um dos trabalhos 

artísticos tratados. Nessas performances, portanto, encontro também uma performatividade da 

bruxaria análoga à apresentada no capítulo inicial. Assim, ao propor uma leitura desses 

trabalhos, faço de modo a relacioná-los com rituais, abordando-os como performances bruxas. 

Em “Rastro do corpo”, dou a ver a Série Silhuetas, trabalho em que Ana Mendieta 

cria, utilizando-se como molde, imagens do próprio corpo a partir de elementos como terra, 

água, fogo, árvores e pedras. A composição de suas múltiplas silhuetas indica uma ação 

ritualística que provoca o revolvimento da energia própria da matéria com que a imagem é 

construída no corpo e a partir do corpo, sendo ele também lido como terra, água, fogo etc. 

Mendieta se multiplica e se dissolve em suas Silhuetas, deixando rastros do seu corpo e 

tornando-se ela própria não mais que esses rastros. Ao tratar desse trabalho, identifico como a 

poética elaborada por Mendieta revela a materialidade dos elementos envolvidos, não os 

limitando apenas a uma mera matéria-prima para a construção de silhuetas. A força nesse 

trabalho se constrói da maneira com que a matéria é moldada e no que emana dela. Cada 

silhueta reverbera distintamente, visto que parte da relação do corpo da artista com elementos 

diversos, com corpos-matérias outros. Assim, apesar da ação ser aparentemente a mesma, 

cada experiência de silhueta é singular. Cada elemento trabalhado afeta singularmente o corpo 

da artista e vice-versa. Nesse encontro, nenhum dos corpos parece sobrepor-se ao outro, pois 

ambos dissolvem-se numa espécie de performance da morte. 

Na performance em Super 8 Chicken Piece e nas fotografias Death of a Chicken, 

Ana Mendieta permanece de pé, posicionando uma galinha agonizante com o pescoço cortado 

na altura da sua vagina, manchando de sangue toda essa região do seu corpo. Assim, em 

“Sangue do sacrifício”, faço uma leitura do sacrifício do animal e do sangue como elementos 

potentes na poética ritual da artista, presentes em vários rituais sacrificiais. As ações 

remetentes aos rituais são: a relação de incorporação com o corpo sacrificado, sua 
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incorporação como gerador de sacrifício, a manipulação do objeto simbólico e a conversão do 

instrumento de sacrifício em outro – nesse caso, a conversão da ave em corpo da artista. 

Tania Bruguera, na performance The Burden of Guilt, veste-se com a carcaça de 

um carneiro e, lentamente, durante uma hora, come terra cubana de um vaso de barro e bebe 

água com sal. Nesse trabalho, a artista reencena uma ação ritual realizada por indígenas 

cubanos que, como forma de resistência diante da colonização espanhola, comeram terra 

como forma de suicídio. Identifico, nessa experiência, numa seção que intitulei “Terra dos 

mortos”, uma forma de Bruguera acessar sua ancestralidade, ao reiterar uma ação vivida pelos 

índios em Cuba, com o intento de estes convocarem os seus ancestrais para um encontro em 

um ritual de morte.  

Percebo, nesses trabalhos, elementos poéticos relevantes para uma investigação 

sobre o corpo em experiência ritual da/com morte, preparando assim uma base conceitual para 

uma leitura dos elementos que permeiam o meu próprio processo de criação artística, o qual 

será tratado no terceiro capítulo, “Trabalho com Ossos”. Aqui, compartilho uma experiência 

estética com a morte através de um relato do processo de criação do trabalho Ossuário. Trata-

se do relato de um processo de composição artística como oportunidade de experimentar no 

corpo as operações críticas mobilizadas pela performatividade da bruxaria e pela leitura do 

mundo através da morte. Ao compor a escrita acerca desse processo de criação artística, que 

se dá na proposta de uma relação ritualística com ossos, volto-me para as minhas imersões no 

interior do Piauí ─ lugar onde nasci ─ e no litoral do Ceará ─ lugar onde vivo atualmente ─ 

em um trabalho de coleta de ossos. Neste capítulo-memorial, utilizo o conceito de limiar de 

Walter Benjamin, trabalhado por Jeanne Marie Gagnebin (2010) e Roger Behrens (2010), a 

interpretação da morte apresentada por Nadia Seremetakis (1991) e uma noção de 

corporeidade trazida por Kuniichi Uno (2012). 

No decorrer dessa pesquisa de mestrado, a experiência do corpo na performance 

como experiência de morte não é discutida como um acontecimento em direção a um fim. 

Como explico no primeiro capítulo, o corpo aqui é percebido ao mesmo tempo como uma 

encruzilhada, o encontro e partida de caminhos. Assim, na conclusão que intitulei “A Foice de 

Saturno”, aponto que essa mesma percepção reverbera no processo da escrita dessa 

dissertação, assumindo que os pensamentos aqui cruzados não se fecham nem se resolvem em 

sua própria escrita, mas ao contrário, decompõem-se em movimentos de morte, abrindo-se em 

outras encruzilhadas.  
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2 NOTA SOBRE NECROMANCIA 

 

A morte, em sua dimensão material, é uma percepção fortemente evidente nas 

minhas experiências mágico-religiosas. Nas práticas necromânticas, que desenvolvo na minha 

vivência de bruxaria, deparo-me com uma vivência imediata da morte que se dá como um 

encontro com a materialidade do mundo e que ultimamente vem se desdobrando em 

possibilidades de composição de movimento. 

Nicholaj de Mattos Frisvold (2010) fala que o poeta e filósofo grego Teócrito 

escreve sobre as strix ─ as muito temidas bruxas da noite ─, descrevendo-as como “seres que 

eram necromantes e que usavam a adivinhação, domínios relacionados originalmente aos 

goes” (FRISVOLD, 2010, p. 82), além de sentirem-se “livres para exumar corpos e plantas 

venenosas no cemitério” (FRISVOLD, 2010, p. 83). 

Nessa passagem, é interessante notar o goes como um mago praticante de Goeteia, 

Goetia ou Goecia, habilidade relacionada ao processo de rituais funerários e lamentações 

oraculares aos mortos: “Estes praticantes eram intimamente ligados com tipos mais 

cerimoniais de magia, e, etimologicamente, o termo é relacionado às lamentações fúnebres, ao 

luto ritual aos mortos, e, através disto, surgem os rituais necromânticos” (FRISVOLD, 2010, 

p. 77). 

Poderíamos dizer que é então, pela apropriação dessa habilidade mágica que a 

necromancia se compõe como ação divinatória e/ou feiticeira pela invocação dos mortos ou 

dos espíritos do mundo subterrâneo para conselho e oráculo. Tais práticas são importantes nas 

linhagens de bruxaria ainda hoje, no entanto, cruzadas com crenças antigas diversas como a 

dos lares
3
 romanos. Considerada um culto ancestral, a relação com os lares se dá como uma 

forma de manter os espíritos dos familiares falecidos próximos aos entes ainda vivos. 

Na bruxaria, eu aprendo que, quando não se tem o auxílio dos vivos, são os 

mortos a quem eu posso recorrer. Apropriando-me de fórmulas rituais para a conjuração de 

espíritos, combinadas a outros ritos de aproximação com meus ancestrais, experimento uma 

prática necromante como meio de, a partir do contato com os mortos, solicitar a presença 

deles como guardiões, conselheiros e mestres no caminho que sigo em vida. 

                                                
3
 “Estas são classes espirituais [...] vistos como as divindades do Hades [o submundo] e antepassados da 

família.” (FRISVOLD, 2010, p. 113). 
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Ao longo dos anos, venho estabelecendo também uma relação de proximidade 

com os mortos na minha vivência com o Vodou Haitiano
4
. Nesse caso, ressalto os ritos e 

oferendas que faço para os Ghedes, espíritos da morte, aos quais Maya Deren (1983, p. 37) se 

refere da seguinte forma: 

 

Ghede é a figura obscura que aparece no encontro dos vivos e dos mortos. Este é o 

loa [entidade Vodou] que, repositório de todos os conhecimentos da morte, é sábio 

além de todos os outros. E se as almas dos mortos entrarem nas profundezas pela 

passagem dos quais Ghede é guardião, o loa e as forças da vida surgem a partir dessa 

mesma profundeza pela mesma estrada.
5
 

 

A relevância dos Ghedes no culto Vodou mostra uma percepção desses espíritos 

como detentores dos conhecimentos da morte e, assim, espíritos para quem recorro em 

trabalhos de feitiçaria que envolvem uma relação com os mortos para fins diversos. Isso 

mostra, também, a relevância com que a morte é tratada no Vodou, em um sentido não de 

tabu, mas na apropriação da potência que aí se faz presente como forma de existência no 

mundo.
6
 

Sobre essa mesma percepção acerca da morte e dos mortos, recorro à teoria do 

novo corpo abordada por Robert Hertz (1960), a qual Seremetakis (1991) toma como 

                                                
4
 O Vodou Haitiano é uma religião que emerge do sincretismo entre crenças dos africanos da África Ocidental, 

levados como escravos para a região que hoje é a República do Haiti durante a colonização da América, 

elementos das crenças cristãs dos colonizadores predominantemente franceses e influências dos nativos 

americanos. A palavra Vodou desdobra-se do Vodun ─ vocábulo africano que significa espírito ─, uma 

tradição africana que se espalhou por várias regiões do continente americano, fundindo-se com outras crenças e 

tradições e se reconfigurando de forma variada. Utilizo a expressão “Haitiano” para esclarecer a procedência 

da tradição na qual sou iniciado, contextualizando, assim, as minhas práticas. Mesmo sendo uma crença que 

parte da existência de um único deus, Bom Deus ─ Bondye ─, criador do universo, existem também os Loas ─ 

Lwas ─, os “espíritos do cosmos” (DEREN, 1983, p. 86), mais acessíveis para se manter uma conexão. “Um 

lwa contém ambos sujeito e objeto, ambos o que olha e a coisa vista. No Vodou, nem o homem nem a matéria 

são divinos. Um lwa é uma inteligência, uma relação do homem com a matéria.” (DEREN, 1983, p. 91). No 

meu ritual de iniciação em Vodou ─ kanzo ou kouche ─ sou apresentado aos Loas para que eles se manifestem 

e assim eu conheça qual deles será o meu guia ─ maite-tete. Após Erzulie Freda ─ espírito que materializa a 

beleza, o amor e a luxúria ─ ter se apresentado como minha maite-tete, inicio uma série de práticas para 

intensificar minha relação com esse Loa e assim ter a sua guarda e o seu auxílio em qualquer questão da minha 

vida. No entanto, essa condição não me impede de trabalhar com outro Loa do meu interesse ou mesmo que 

um Loa peça pela minha atenção. Das muitas possibilidades de relação entre uma pessoa ─ iniciada ou não ─ e 

os Loas, estão as orações, as oferendas ─ sevi ─ acompanhadas de músicas e danças, e até os feitiços. Os Loas, 

por sua vez, apresentam-se comumente através de sonhos, de delírios e da possessão, quando estes pedem 

passagem e “montam” em mim durante algum ritual. 
5
 “Ghede is the dark figure which attends the meeting of the quick and the dead. This is the loa who, repository 

of all the knowlodges of the death, is wise beyond all the others. And if the souls of the dead enter the depths by 

the passage of which ghede is guardian, the loa and the life forces emerge from that same depth by the same 

road.” (DEREN, 1983, p. 37). 
6
  Entre outros rituais Vodous centrados na morte, existe a cerimônia retirer d'en bas de l'eau ─ a recuperação da 

alma do defunto das águas do abismo, o mundo dos les invisibles ─ e o culto do espírito Marassa como 

primeiro ancestral. No entanto, nessa pesquisa, não proponho me aprofundar nesses dois casos, visto que são 

experiências as quais ainda não vivi nas minhas práticas de Vodou. 
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referência para falar sobre os rituais maniatas de sepultamento e exumação de cadáveres na 

Grécia: 

Hertz afirma que as práticas mortuárias não são destinadas a facilitar a desintegração 

física, exclusão ou apagamento do corpo, mas sim a transformação do caráter do 

cadáver, reinscrevendo-o com uma nova semiologia que “o transforma em um novo 

corpo” (SEREMETAKIS, 1991, p. 177, grifo da autora).
7
 

 

Tomando a morte como uma passagem/transformação de caráter material, o corpo 

morto em decomposição se apresenta como componente de uma zona limiar, diversa da 

unidade física e social comum do corpo vivo. Assim, acredito que, através de ações rituais 

necromânticas, é construída uma nova relação entre vivos e mortos. Tal relação é uma 

ressignificação do cadáver cujo valor e significado não se detêm a sentimentos de perda, 

separação e exclusão, mas sim a uma reatualização de um contato sensível entre os corpos. 

Um ponto de contato, de cruzamento, uma encruzilhada, que emerge como uma zona de 

possibilidades: 

 

O que aparece como uma separação é de fato uma série de transformações graduais 

que mantêm a eficácia do corpo como nexo social, como centro significante, 

enquanto o dota de um novo valor. O corpo aqui funciona como uma dobradiça, 

como um limiar, em si e por si, e se mantém assim, mesmo na forma de ossos [que 

depois são “lidos” em rituais de exumação] (SEREMETAKIS, 1991, p. 177).
8
 

 

Cruzo esses caminhos que se apresentam como parte da minha vivência espiritual, 

concentrando-me nos trabalhos necromânticos como ações que permeiam os próprios 

conceitos acerca da bruxaria. Aqui, chamo atenção para as formas de elaboração dos rituais, 

no que diz respeito aos artefatos utilizados em atos de combinação, dissolução e 

transformação como meios de materialização da morte. Água, rum, cachaça, café, cigarro, 

charuto, tabaco, mirra, farinha de trigo, terra de cemitério, sangue, vísceras, ossos. A 

apropriação desses materiais em trabalhos mágicos movimenta uma energia fúnebre que, para 

além de sua simbologia, emana da constituição material de cada elemento. 

A abordagem que faço do ritual mágico convoca um pensamento fortemente 

material sobre a energia que circula na ação. Para que a magia aconteça, é necessária uma 

relação de cruzamento do corpo com elementos cuja potência ─ concentrada na sua 

                                                
7
 “Hertz asserts that mortuary practices are not aimed at facilitating physical disintegration, exclusion, or 

erasure of the body, but rather at transforming the character of the corpse, reinscribing it with a new 

semiology that 'turns it into a new body'.” (SEREMETAKIS, 1991, p. 177). 
8
 “What appears as a separation is in effect a series of gradual transformations that maintain the efficacy of the 

body as social nexus, as signifying center, while endowing it with a new value. The body here functions as a 

hinge, as a threshold in and of itself, and it remains so, even in the form of bones.” (SEREMETAKIS, 1991, p. 

177). 
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constituição material ─ estimula a canalização de uma determinada qualidade de energia que 

se compõe, transforma-se e se dissolve. Assim, neste trabalho, ao falar sobre necromancia, 

trato da percepção material de uma ação de decomposição, de dissolução, da morte como 

movimento e transformação cuja matriz de significação é o próprio corpo. 

A materialidade do movimento da morte parte de, ao mesmo tempo em que 

provoca, um fluxo emotivo experienciado de forma tangível, física: 

 

Emoções são tangíveis porque os sentidos corporais são matrizes de sentimento 

[templates of feeling]. [...] A incorporação do sentimento é substância 

compartilhada. Substância compartilhada não é apenas o compartilhamento de 

objetos, mas sim a troca de artefatos de emoções (SEREMETAKIS, 1991, p. 216).
9
 

 

Dessa forma, sou levado a considerar a dimensão física e a materialidade dos 

corpos e da energia que se movimentam nas experiências com a morte como dispositivos de 

criação artística. Para isso, parto da experiência que vivencio na bruxaria, apontada como 

questão de intenso interesse nessa investigação a percepção do corpo feiticeiro necromante 

como uma encruzilhada. Para desdobrar a discussão sobre o conceito de encruzilhada que 

trato neste trabalho, provoco uma discussão sobre a bruxaria como uma experiência em que 

percebo o meu corpo no cruzamento de múltiplas possibilidades de existência. 

Proponho, através do compartilhamento de rituais da minha prática bruxa, 

identificar elementos que refletem as seguintes questões mobilizadas nessa pesquisa: o ritual 

de necromancia como uma experiência liminar de disrupção da individualidade; o corpo no 

ritual de necromancia como uma zona que, tendo o senso de identidade desestabilizado, 

apresenta fissuras das quais vaza um fluxo energético unívoco e nas quais cruzam fluxos 

energéticos múltiplos. 

Trago, nesse momento, um trabalho ritual que envolve o desencadeamento de um 

movimento de incorporação do espírito do Diabo pelo feiticeiro. Conhecido como o Ritual 

dos Chifres do Desgoverno, esse trabalho é experienciado por mim em minhas práticas 

pessoais ─ solitário ou acompanhado ─ elaborado a partir de invocações e orações 

compartilhadas por Nigel Jackson (1996, p. 66-68), no livro Masks of Misrule, no qual ele 

expõe algumas referências correspondentes às linhagens e tradições de bruxaria nas quais é 

iniciado. 

                                                
9
 “Emotions are tangible because the senses of the body are templates of feeling. [...] The embodiment of feeling 

is shared substance. Shared substance is not merely the sharing of objects but rather the exchange of artifacts 

of emotions.” (SEREMETAKIS, 1991, p. 216). 



19 

 

Nesse ritual, fico completamente nu, de pé, diante do crânio de um animal de 

chifres, tocando um sino enquanto solicito aos espíritos presentes que me conduzam à 

encruzilhada dos mundos na qual eu posso encontrar o Diabo: 

“A Sentença do Entre-Mundos foi lançada 

O Sino do Desgoverno já soou 

Reverberando os Treze Ângulos 

Ecoando através das Nove Esferas 

Despertando as Antigas Profundezas do Abismo Estelar de UR-KHAOS. 

Encantada seja a Palavra Impronunciável 

A Signácula do Desgoverno na Fenda entre os Tempos 

Em meio a fumaça cinzenta e o pôr do sol, Eu Sussurro 

Através da Velha Escada de Pedra 

Através do murmurante Recanto-do-Mundo.” 

 

Faço, então, as minhas oferendas de velas e tabaco queimado em um pote com 

brasas. Aqui, começo a invocação do Diabo: 

 

“Tu, antigo Cão-Bode do Sabbat 

Gaiteiro Camuflado na Sombra dos Caminhos dos Cadáveres 

Concessor e Mestre, eu estou arrebatado 

No Mistério das Sombras, do Silêncio e da Serpente. 

“Coroado com os retorcidos Chifres do Desgoverno 

Mascarado em Êxtase Ancestral 

E envolvido na Escuridão da Noite.” 

 

Uma última oferta de sangue é dada ao Diabo, ao cortar com uma faca a minha 

mão esquerda e derramar o sangue em uma taça, misturando em seguida com vinho. Após 

pedir as bênçãos ao Mestre Negro do Sabbath, tomo um gole do vinho misturado com sangue 

e deixo o resto ao lado do crânio. O ritual segue quando começo a dançar, girando no sentido 

anti-horário ao redor do crânio chifrudo e rezando a seguinte oração: 

 

“Ó Rei do Desgoverno 

Tu que és o Reversor do Mundo, 

Ó Bode de Saturnus, cuja Lei é a Perpétua Revolta, 
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Ó Louco Divino, Arruinador do Reinado Profano, 

Destruindo e Criando Tudo no Rito da Grande Reversão! 

Teu são os Chifres Erguidos, 

Tua é a Sabedoria da Luxúria, 

Teus são os Ossos Vermelhos 

Tua é a Poeira do Cemitério.” 

 

Repito incessantemente a dança e a oração até que eu caia no chão tomado pelo 

transe ou pelo cansaço. Quando consigo levantar, derramo o resto do vinho na taça no chão 

para selar e encerrar o ritual. 

Ao expor essa experiência ritual, abordo ao longo deste capítulo a prática da 

bruxaria como uma habilidade que parte da percepção da existência como processo de 

composição, decomposição e recomposição. Quando me refiro à prática ritual como uma 

habilidade, proponho uma reflexão sobre sua dinâmica performativa. Como Butler (2000, p. 

152, grifo da autora) coloca, “a performatividade deve ser compreendida não como um ‘ato’ 

singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional pela qual o 

discurso produz efeitos que ela nomeia.” 

A bruxaria, enquanto ato performativo que gera efeitos, depende da 

movimentação dos rituais. Por sua vez, os rituais mobilizam tipos de energia por meio dos 

quais se dá o processo extático. O que chamo de “êxtase” aqui é o movimento/momento em 

que saio de mim. É a suspensão do eu ─ indivíduo ─ em decorrência do trânsito de energias 

que são movimentadas num dado momento. Tomo como referência aqui uma descrição sobre 

o êxtase dionisíaco tratada por Nietzsche (2005, p. 8): 

 

A arte dionisíaca [...] repousa no jogo com a embriaguez, com o arrebatamento. Seus 

efeitos são simbolizados na figura de Dionísio. O principium individuationis 

[princípio de individuação] é rompido, [...] o subjetivo desaparece inteiramente 

diante do poder irruptivo [...] do natural universal. 

 

A imagem de Dionísio trazida por Nietzsche (2005) apresenta-se como o 

extravasamento do princípio de individuação. É nessa/dessa irrupção que emerge o corpo 

como um espaço cujos limites se desmancham em detrimento do trânsito de energias 

múltiplas: 

 

O arrebatamento do estado dionisíaco, com a sua aniquilação das barreiras e limites 

habituais da existência, contém, enquanto dura, um elemento letárgico no qual 
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mergulha tudo o que foi vivenciado [...]. Assim, se separam, por meio desse abismo 

do esquecimento, o mundo da realidade cotidiana e o mundo da realidade dionisíaca 

(NIETZSCHE, 2005, p. 24). 

 

O início do processo de suspensão é marcado pelo início do próprio ritual em que, 

ao tocar o sino, conjuro o espaço “entre-mundos” e a “fenda entre os tempos”. Estas figuras 

evocadas verbalmente nos rituais já denunciam que trabalhos de bruxaria são experienciados 

nas encruzilhadas. No entanto, o sentido de encruzilhada nessas práticas transborda a sua 

mera noção de espaço físico. 

A encruzilhada é o ponto que materializa oportunidades, caminhos diversos, 

pouco possíveis de serem percebidos e trilhados quando se está preso a um fluxo unívoco. 

Assim, é criada uma zona ─ um limiar ─ em que a experiência bruxa é vivenciada. Noto, 

ainda, esse plano do limiar que é a encruzilhada emergindo como meio transitorial em que se 

dá uma comunicação ou aliança do bruxo com esses fluxos ─ multiplicidades ─ que se 

cruzam: 

 

A principal forma de “comunicação” e de mudança ou troca entre estas 

multiplicidades é através de contágio, por infecção ou transformação de uma 

multiplicidade por outra, através das fronteiras. Estas fronteiras formam uma série 

de bordas em constante mutação, que desenham linhas de comunicação rápida de 

uma área para outra, e é nestas fronteiras onde encontramos o bruxo e onde se deve 

ir para se tornar um bruxo. Fronteiras constantemente estão se tornando áreas 

críticas. A razão para o estabelecimento de uma aliança é que a fronteira aumenta a 

necessidade de estar em ambos os lados ao mesmo tempo (LEE; FISHER, 2009, p. 

47, grifo dos autores).
10

 

 

A encruzilhada dá-se tanto como meio para a prática de bruxaria quanto é a 

própria prática de bruxaria em sua materialidade/performatividade. Além disso, a 

materialização da encruzilhada acontece tanto no ambiente em que o ritual é vivenciado 

quanto no corpo bruxo, corpo que compõe e experimenta tal acontecimento. Dessa forma, 

percebo na composição do corpo bruxo uma chave para compor um conceito sobre o corpo 

como encruzilhada, que é fronteiriço, marginal, liminar, transitorial. 

No ritual compartilhado, ao fazer um corte na minha mão, provoco uma fissura da 

qual flui, através do sangue, minha energia vital. Esse corte é o rompimento de uma fronteira, 

                                                
10

 “La forma primaria de 'comunicacion' y cambio o intercambio entre estas multiplicidades es vía contagio, 

mediante infección o transformación de una multiplicidad por la otra, a través de fronteras. Estas fronteras 

forman una serie continuamente cambiante de bordes, que trazan líneas de veloz comunicación de una área 

a otra, y es en estas fronteras en donde encontramos al brujo y a donde uno debe dirigirse para convertirse 

en brujo. Las fronteras son las áreas constantemente críticas del devenir. La razón para establecer una 

alianza es que la frontera plantea la necessidad de estar a ambos lados a la vê.” (LEE; FISHER, 2009, p. 

47). 
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a abertura de um portal ─ limiar ─ que desvia uma corrente cujo circuito é, até então, 

previsível. O sangue, nesse momento, transborda os limites do corpo. Ao erguer a taça de 

vinho contaminado com o sangue pedindo pelas bênçãos e, em seguida, beber um gole, estou 

comungando, embriagando-me com a energia vital desviada, trabalhada nas ações e nas 

orações anteriores. 

Na poética do ritual descrito acima por mim, essa embriaguez segue na finalização 

do ritual ao andar em círculos cantando. A dança circular é a materialização do poder que 

desfecha desse ritual: o desgoverno advindo do movimento contra o curso solar. O crânio com 

chifres disposto no centro do altar formaliza a energia que é movida durante todo o ritual. 

Uma força dissonante é convocada ─ o desgoverno ─ para então reverberar no meu corpo, 

que será arrebatado. 

Com isso, o que reverbera no corpo é a revolta, a loucura, o silêncio, a ruína, a 

sombra, sussurrados do “recanto do mundo”. Sob os epítetos de rei do desgoverno, reversor 

do mundo, sabedoria da luxúria, ossos vermelhos e pó do cemitério, a bruxaria incorpora 

degradação como oposição, movimento desviante da ordem. Sentindo isso no corpo, aproprio-

me nesse instante de um conceito presente entre os Maniatas na Grécia referente ao que eles 

conhecem como pessoa de luz sombria: 

 

A pessoa de luz sombria (alafroískiotos), em contraste, é alguém que é periférico à 

vida social secular, uma personalidade que parece desprendida e marginalizada. 

Entre os Maniatas, a figura xamânica dos mághos, a bruxa, o adivinho e o 

curandeiro, tem de ser uma pessoa de “luz sombria” (SEREMETAKIS, 1991, p. 219, 

grifo da autora).
11

 

 

No contexto cultural descrito por Seremetakis, o sentido de sombra está 

relacionado à cores que emanam de um cadáver no momento da sua exumação. O corpo, 

nesse momento, revela os resíduos sociais que identificam a pessoa falecida, ao mesmo tempo 

em que revela o inevitável apagamento da sua identidade por meio do processo de 

decomposição. Assim, o conceito de sombra funciona como uma fronteira/encruzilhada entre 

o que ainda existe e o que já é decomposto, entre o passado e o presente que se dá pela 

ausência da identidade. 

Apontando a minha percepção da bruxaria como uma experiência que compõe luz 

sombria, sendo própria dessa sombra uma característica liminal, assumo o corpo bruxo como 

                                                
11

  “The light shadow person (alafroískiotos), in contrast, is someone who is peripherical to secular social life, a 

personality that appears disengaged and marginalized. Among the Inner Maniats, the shamanistic figure of 

the mághos, the witch, diviner, and healer, has to be a “light shadow” person.” (SEREMETAKIS, 1991, p. 

219). 
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um corpo à margem, que se dá a ver “quase invisível, ainda assim presente” 

(SEREMETAKIS, 1991, p. 218).
12

 Dessa forma, acredito que cruzado a essa noção de corpo 

está o movimento de olhar “para fora da ordem simbólica da sociedade, além da presença para 

aquilo que está ausente.” (SEREMETAKIS, 1991, p. 220).
13

 

Em decorrência desse pensamento acerca da bruxaria como uma corporeidade 

marginal que encarno, convoco também o conceito de abjeto, designando aquelas zonas 

“inóspitas” e “inabitáveis” da vida social ─ o recanto do mundo ─ ocupados pelos que não 

estão amparados pelo status de sujeito. Butler (2000, p. 153, grifo da autora) afirma que “o 

sujeito é constituído através da força da exclusão e da abjeção, uma força que produz um 

exterior constitutivo relativamente ao sujeito, um exterior abjeto que está, afinal, ‘dentro’ do 

sujeito, como seu próprio e fundante repúdio”. Ocupando, então, esse espaço “inabitável”, 

como uma espécie de exílio, torna-se possível a delimitação do domínio do sujeito, ou seja, o 

domínio da identidade e da ordem. 

A performance da bruxaria no meu corpo parte, em muitos aspectos ─ esses que 

trato aqui ─, da apropriação também de conceitos construídos pelo outro sobre o que é ser 

bruxo para, então, delimitar o que é não ser bruxo. Em um ponto de vista prático, refiro-me à 

bruxaria como uma vivência espiritual mágica centrada em conhecimentos religiosos e 

populares que variam de tradição para tradição, sem, no entanto, submeter-me a um 

dogmatismo próprio das instituições religiosas e científicas. Essa não-submissão parte da 

forma como percebo forças que se movimentam no mundo e fora dele, apresentando-se, 

assim, no meu corpo como uma habilidade que não é uma norma a ser seguida à risca, e sim 

um meio de experimentação: “A pragmática inerente à bruxaria teve de lidar, ao longo dos 

séculos, com rivais por demais invejosos do seu informalismo experimental, por demais 

desconfiados de suas simpatias umbralicias antinaturais.” (LEE; FISHER, 2009, p. 9).
14

 

Do ponto de vista dos que buscam a ordem, eu sou identificado como o Outro ─ 

aquele que segue o caminho desviado ─ por me apropriar de habilidades que desvirtuam a 

estabilidade religiosa e cósmica. Fica assim evidente que tal identificação serve como um 

modelo oposto para delimitar aquele que segue a retidão. 

Seguir um caminho desviado é entortar o caminho reto, desviando-se dos 

obstáculos, trapaceando por meio de feitiços e, assim, depravando o próprio caminho. No 

                                                
12

  “Almost invisible yet ever present.” (SEREMETAKIS, 1991, p. 218). 
13

  “Outside the symbolic order of society, beyond presence to that which is absent.” (SEREMETAKIS, 1991, p. 

220). 
14

 “La pragmática inherente a la brujaria ha tenido que lidiar, a lo largo de los siglos, con rivales demasiados 

celosos de su informalismo experimental, demasiado recelosos de sus simpatías umbralicias por lo contra 

natura.” (LEE; FISHER, 2009, p. 9). 
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entanto, não acredito que se trata de sair do caminho ou de se procurar ou desejar sair do 

caminho, e sim caminhar pela margem, pelo limiar, em que a energia mobilizada não opera 

com tanta rigidez e homogeneidade. 

É posicionando-me na fronteira que percebo os caminhos seguirem em múltiplos 

sentidos, muitas vezes cruzando-se. Aí, múltiplas transformações por meio dos feitiços são 

possíveis de serem operadas. Um caminho perigoso e, por isso, necessário de ser nomeado 

pelos os olhos daquele que estabelece a ordem. 

De acordo com Butler (2015), a construção de conceitos binários de interno e 

externo como referências ao que está dentro e fora do sujeito dão-se mediante uma fronteira 

criada para manter a regulamentação e o controle social. Tentar instaurar a impermeabilidade 

dessa fronteira entre o sujeito e o não-sujeito é a fórmula constantemente repetida para 

distinguir completamente os conceitos de interno e externo. Essa tentativa justifica-se na ideia 

de que essa fronteira existe e só tem sentido em função de mediar a luta pela estabilidade, pela 

ordem. 

É nesse sentido, por exemplo, que vejo o filósofo Cornélio Agrippa tratar da 

goétia ─ abordada no início deste capítulo ─ dentre as práticas mágicas as quais ele se refere 

nos seus Três Livros de Filosofia Oculta. Para Agrippa, goétia é considerada uma prática que 

agride a ordem legal: 

 

Goétia é desafortunada, feita pelo intercâmbio com espíritos impuros, consistindo de 

ritos de pérfidas curiosidades, encantamentos ilícitos e deprecações, e é rechaçada e 

execrada por todas as leis. Seus praticantes são aqueles que chamamos hoje de 

necromantes e bruxos (AGRIPPA, 2016, p. 884). 

 

Na instituição de uma fronteira que segrega o sujeito, dotado de identidade fixa, a 

bruxaria se constitui como alteridade que o corpo do sujeito reto, estável, repulsa. É, no 

entanto, rearticulando-me, apropriando-me dessa repetição do corpo bruxo como o Outro, que 

rematerializo a bruxaria. Esse processo de rematerialização, próprio a todo ato linguístico 

performativo, emerge da necessidade contínua de reiteração como: 

 

[...] um sinal de que a materialização não é nunca totalmente completa, que os 

corpos não se conformam, nunca, completamente às normas pelas quais sua 

materialização é imposta. Na verdade, são as instabilidades, as possibilidades de 

rematerialização, abertas por esse processo, que marcam um domínio no qual a força 

da lei regulatória pode se voltar contra ela mesma para gerar rearticulações que 

colocam em questão a força hegemônica daquela lei regulatória (BUTLER, 2000, p. 

152). 
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Ao tratar da minha vivência na bruxaria como uma experiência liminar, cito a 

instabilidade, a incapacidade da completude da materialização do meu corpo como um corpo 

circunscrito, estável e fixo. A bruxaria provoca, assim, um movimento disruptivo que 

desarticula processos de solidificação das fronteiras que materializam uma identidade fixa, 

unívoca, em meu corpo. Curiosamente, essa natureza fronteiriça, de ser muitos ao mesmo 

tempo, é uma característica definidora do corpo do artista de performance.  

É nesse ponto que faço convergir o pensamento que traço acerca da bruxaria e a 

arte contemporânea, mais especificamente a arte de performance. Através da performance 

(ritual e artística), experiencio uma ação que faz do meu corpo uma fronteira com suas 

rachaduras. Experiencio uma ação que faz do meu corpo uma encruzilhada. Torno-me, nas 

palavras de Eleonora Fabião, um “corpo performativo”: 

 

Um corpo performativo porque flexibiliza a noção de indivíduo ao evidenciar que 

corpo não é separável de mundo, que o corpo e o mundo são multidões de relações. 

Um corpo performativo porque destabiliza a noção dura de identidade que passa a 

ser compreendida como conjunto de atos (inclusive atos de fala) ─ “identidade” 

como ato performativo e, assim sendo, em permanente formação e desformação 

(FABIÃO, 2010, p. 26, grifo da autora). 

 

Voltando ao ritual que trouxe inicialmente, aponto a incorporação do abismo de 

Ur-Khaos-Khaos ─ do grego bocejo, hiato, abertura, referindo-se à lacuna, à brecha, ao 

campo vazio e potente no início das coisas (JACKSON, 1996, p. 59) ─ como a fenda liminar 

no tempo e no espaço. O vazio, o abismo do caos é carregado com possibilidades infinitas. 

Essa dimensão do possível, no entanto, faz-se presente pela noção do corpo que experiencio 

nesse ritual, como lacuna, um corpo aberto, que se compõe ao mesmo tempo em que perece, 

que morre. 

Depois de apresentar as questões que envolvem a minha prática feiticeira e o 

corpo que emerge nessa vivência, passo a traçar um conceito do ritual de bruxaria como uma 

ação de morte. Isso parte da percepção da performance como experiência que marca o corpo 

em si mesmo como perda. Assim, pensar na performance ritual bruxa ─ referindo-me à 

própria prática necromântica ─ é pensar no próprio conceito de performance, que proponho 

aqui, seguindo as pistas de Phelan (1998, p. 179), como um ensaio para a morte: 

“Performance invoca o testemunho da singularidade da morte do indivíduo e pede ao 

espectador que ele faça o impossível: que partilhe dessa morte durante o seu ensaio. (É por 

esse motivo que a performance mantém um laço fundamental com o ritual.)”.  



26 

 

No início deste capítulo, falo sobre a existência de uma relação de cruzamento do 

corpo com os artefatos ritualísticos na performance bruxa. Tal movimento de cruzamento 

emerge como processo de dissolução, apontado como uma ação de morte cuja matriz de 

significação é o corpo. É partindo dessa ideia que proponho ao longo deste capítulo uma 

percepção da experiência ritual da bruxaria convergente à experiência da arte de performance. 

A performance tanto feiticeira quanto artística atuam como uma chave em que é acessado 

uma vivência de fronteira e de trânsito, um corpo que emerge como uma encruzilhada. É na 

performance em que o meu corpo como bruxo e como artista - ou como bruxo-artista – 

desarticula-se  do sentido de indivíduo. O corpo que se perde, desfaz-se e morre. 

O sentido de morte está relacionado aqui ao movimento de desestabilização da 

ideia de identidade, ao caminhar para a fronteira ─ o limite ─ em que o conceito de indivíduo 

que se inscreve no meu corpo é suspendido. Essa suspensão desdobra um corpo que é 

encruzilhada. Um corpo que é o encontro e a partida de caminhos, de possibilidades de 

diferenciação, possibilidades estas que ressaltam a própria potência da performance como 

experiência de desmecanização, por “buscar alternativas de lidar com o estabelecido, de 

experimentar estados psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam dissonâncias 

diversas” (FABIÃO, 2008, p. 237). 

Sob essa perspectiva, compartilho no capítulo a seguir três obras de arte de 

performance que lançam mão da morte como operação crítica de leitura do mundo e do corpo. 

Nessas performances, encontro a dinâmica performativa da bruxaria sendo movimentada e 

convergindo, o que me permite dar continuidade às questões já apresentadas aqui. Proponho 

que de modo específico, cada uma dessas obras pode ser lida performance ritual 

necromântica.  
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3 EXPERIÊNCIAS DE MORTE COMO ARTE DE PERFORMANCE 

 

No grimório “Azoëtia: a Grimoire of the Sabbatic Craft”, Andrew D. Chumbley 

(2002), escritor, filósofo, artista e magister ─ até o momento da sua morte em 2004 ─ da 

tradição iniciática de bruxaria Cultus Sabbati, propõe a experiência do que ele apresenta como 

Arte Sabática, referindo-se à prática ritual na bruxaria conhecida como o Sabbat das bruxas. 

Sobre tal prática ritual, o autor propõe: 

 

Pelo Sabbat das Bruxas ─ empíreo e infernal ─ ligado no único círculo terrestre da 

arte, que está além de todos os tempos e no entanto é o eterno agora, nós atualmente 

percebemos nos ritos sagrados e nos mistérios de iniciação o arcano quintessencial 

de toda magia; e em nossa celebração desses segredos, nós nos tornaremos sua 

própria corporificação: a feitiçaria primordial encarnada (CHUMBLEY, 2002, p. 

3).
15

 

 

A experiência do Sabbat das bruxas é proposta por Chumbley nesse grimório por 

meio da realização de três rituais que ele designa como o ritual de ingresso, no qual os 

caminhos sãos abertos e as divindades são conjuradas; o ritual de congresso, que marca a 

comunhão entre o feiticeiro e a divindade; e o ritual de egresso, em que “o feiticeiro segue 

adiante através do Portal do Caminho Aberto ─ ele é libertado de todas as circunstâncias,” 

(CHUMBLEY, 2002, p. 4)
16

. Na convocação do rito de egresso (CHUMBLEY, 2002, p. 50), 

compartilho aqui o seguinte fragmento: 

 

“Eu, de pé no Coração do Círculo da Terra, [...]  

na Tripla Encruzilhada do Alto, de Baixo  

e do Sabá Terrestre, para atravessar as Portas da Morte, penetrar  

os Segredos da Sacrificada e da Ressuscitada Esfinge,  

E pelo Sacramento derramado do Cálice do Sangue da Esfinge  

para reivindicar o Poder de Toda a Transmutabilidade.”
17

 

                                                
15

  “By the Witches' Sabbat - Empyrean and Infernal - bound in the One Earthly Circle of Arte that is beyond all 

Time and yet is the Eternal Now We presently realise in Holy Rites and in Mysteries of Initiation the 

Quintessential Arcana of all Magick; and in our Celebration of these Secrets we will become their Very 

Embodiment: the Primal Sorcery Incarnate.” (CHUMBLEY, 2002, p. 3). 
16

 “The sorcerer goeth forth through the Gate of the Open Way - he is from all circumstance freed.” 

(CHUMBLEY, 2002, p. 4). 
17

 “I, standing at the Earthen Circle's Heart, do adjure Thee and do challenge Thee at the Triple Crossroads of 

the High, Low and Earthly Sabbat, to pass through the Very Gates of Death, to fathom the Secrets of the 

Sacrificed and the Resurrected Sphinx, and by the Sacrament pour'd from the Chalice of the Sphinx's Blood 

to claim the Power of All Transmutability.” 
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Neste momento no Sabbat em que o feiticeiro cruza os portais e transborda-se em 

êxtase, o corpo assume o triplo caminho do alto, de baixo e do meio, através dos quais uma 

encruzilhada tripla se forma. Percebo que Chumbley, ao tratar do Sabbat das bruxas, 

estabelece um sentido similar entre a feitiçaria e a performance, em que ambos bruxo e 

performer fazem transbordar no corpo todos os tempos ao mesmo tempo que corporificam o 

eterno agora. Esse estado de presença, esse estar presente na tripla encruzilhada, se dá no 

sentido que aqui apresento como morte, como desarticulação individual do corpo: o corpo 

feiticeiro emerge como veículo do arcano quintessencial enquanto o corpo performer emerge 

como veículo da ação e discurso poético. Sobre o triplo cruzamento, Chumbley (2002, p. 10) 

ainda afirma: “no ponto de encontro dos três caminhos, os Poderes da Deusa entram em todos 

os estados do ser do Artista Divino”
18

. Aqui encontro Ela, o espírito inominável e ao mesmo 

tempo chamado por muitos nomes, variando a cada tradição de bruxaria e a cada corpo dos 

seus múltiplos corpos.  

Assim, ao encontrá-la na encruzilhada que emerge nas obras de arte de 

performance “Série Silhuetas” (1973-1980) e “Chicken Piece/Death of a Chicken” (1972), 

ambos da artista cubana Ana Mendieta, e “The Burden of Guilt” (1995), da artista cubana 

Tania Bruguera, traço uma relação com alguns rituais vivenciados por mim na minha prática 

de bruxaria em que Ela aparece com os nomes de Liliya-Devala, a deusa negra, Yemeloi 

Lucífera, a guia do sacrifício no círculo da iniciação, e Lilis-Zahriel, a sombra da 

ancestralidade. Com cada uma dessas três faces da Deusa das bruxas, sigo aqui em três 

caminhos que convergem a um ponto no qual me deparo com a performatividade da morte. 

 

3.1 Rastro do corpo 

 

“O que aconteceria se descêssemos no corpo colocando uma escada até a sua 

profundeza?” (HIJIKATA, 1969 apud UNO, 2012, p. 56). 

Essa pergunta feita por Hijikata soa semelhante à pergunta feita para mim quando 

me encontrei pela primeira vez na entrada do círculo das bruxas. A pergunta feita na ocasião 

específica não me é permitido revelar. A minha resposta tampouco. Mas trata-se de uma 

resposta que não soa como resposta, e sim como o silêncio afirmativo de quem aceita um 

desafio a ser vivido. Os desdobramentos que partem dessa pergunta ─ e da pergunta 

                                                
18

 “At the meeting-place of the three roads the Powers of the Goddess enter into all states of the Divine Artist's 

Being.” (CHUMBLEY, 2002, p. 10). 



29 

 

semelhante mantida em segredo por juramento ─, mais do que respostas precisas, são as 

bênçãos e maldições que marcam a minha experiência com o aspecto boreal
19

 de Lilith. 

Percebida em vislumbres noturnos, indefinível, indiscernível e inapreensível, a 

percepção de Lilith parece se contrapor ao do Deus soberano onipotente, onipresente, 

onisciente. À medida que tento materializar o corpo que ela mobiliza, qualificando suas 

influências, percebo que Lilith se faz ausente. O que fica dessas tentativas arriscadas são 

apenas rastros de corpo, formas, nomes por breves instantes materializados.  

Ao buscar uma possível origem para essa divindade contraditória, Michael 

Howard e Nigel Jackson (2008, p. 152, grifo dos autores) supõem uma interpretação partindo 

de traduções acerca do nome dela: 

 

A palavra Lilith vem da palavra hebraica Layil, que significa “noite”, e a palavra 

suméria Lil, que significa ‘vento’ ou ‘morte’. Quase literalmente, ela é a Dama do 

Ar e ‘a morte que vem no vento da noite’ [...]. Uma derivação alternativa para o 

nome dela vem do termo sumérico-acadiano para ‘tempestade de areia’. Esse era o 

termo usado para os incansáveis espíritos presos à terra que viajavam ao vento e 

eram o ‘pó da terra’. 

 

Frisvold (2010) parte também da perspectiva sobre a origem de Lilith com base na 

tradução do nome, no entanto, é mais preciso ao pontuar as confusões e fragilidades no que 

diz respeito à assimilação e ao sincretismo da divindade em diversos tempos e espaços: 

 

Lilith era um espírito assírio do vento, Lilitu, alada e selvagem, e, na realidade, 

muito mais para um anjo ambíguo do que um demônio sórdido. Uma má tradução no 

período talmúdico confundiu Lilith com Layil, noite, que a transformou na imagem 

popular de estranguladora demoníaca que vaga à noite para causar confusão e 

miséria (FRISVOLD, 2010, p. 52). 

 

De espírito assírio dos ventos à primeira mulher de Adão, a demônio assassino de 

crianças, a demônio sugador de esperma, à deusa das bruxas. Nos meus insistentes chamados 

a esse espírito, acredito conseguir acessá-lo ─ mesmo sem apreendê-lo ─ na percepção da 

                                                
19

Nas minhas práticas de bruxaria, o círculo da terra é composto pela companhia dos dezesseis espíritos antigos 

que emanam as múltiplas influências do poder que encarna a Mãe-Bruxa e o Pai-Bruxo, também chamados 

como Lilith e o Diabo. O norte é a direção do círculo para a qual me volto para conjurar os espíritos feiticeiros 

em seu aspecto abissal e consequentemente de maior escuridão, como na sacralização do círculo da terra no 

ritual de Transvocação de Az’ra Lumial (adaptado por Andrew D. Chumbley (2014) do seu grimório The 

Dragon-Book of Essex): “No Norte eu invoco a Ti, no Brilho da Meia-Noite: A Escuridão Brilhante! Por 

Liliya-Devala e Mahazhael-Deval, seja Convocado!”. A relação do Hemisfério Norte com influências que 

convocam a escuridão e a morte se dá também na oração da meia-noite para o sol, rezada por mim ao me voltar 

para o norte à meia-noite: “Salve à Ti, ó, Poderoso Sol em teu Abismo! Mais Santo és Tu na Morte: um 

poderoso deus na Companhia dos Ancestrais, um deus oculto no Palácio da Noite. [...] Assim forte Eu sou na 

Morte! [...] Oculto é meu Espírito no Palácio da Noite. [...] Coroado és Tu com o Esplendor da Hora da Meia-

Noite! Coberto Tu estás com o manto do Céu Noturno.” (oração adaptada das orações de adoração ao sol 

escritas por Andrew D. Chumbley (2002, p. 251) em Azoëtia: a grimoire of the sabbatic craft). 
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efemeridade do meu corpo refletido nesse instável movimento sob a máscara da Senhora da 

Morte. Trata-se de uma visão sobre a morte, em que se cruzam vislumbres de identidades e 

nomes que a desdizem: Lilith, Liliya, Lilitu, Lâmia, Inana, Ereshkigal, Isthar, Baalat, 

Astarote, Sophia, Sucubo, Hiwwah Kasia, Devala, Lua Negra, Vênus Negra, Virgem Negra.  

No ritual chamado Pacto de Sangue e Lua, performado no clã de bruxaria no qual 

sou juramentado, encontro a conjuração da Senhora da Lua Negra que segue: 

 

“Ó, Lua Mais Escura, porém Sempre Brilhante!  

Nossa Deusa jaz morta! 

No sepulcro do sono opaco, exilada da memória iluminada pelo Sol, 

Sepultada na câmara inferior do Crânio 

Ó, Lua Mais Escura, porém Sempre Brilhante! 

Eu Te peço, despertai! 

De Tua Tumba Nacarada de Estrelas Eu Te peço, levantai! 

Eu em Tua Sombra me inclino, para beber o veneno  

Rainha do Anel de Terra e Pedra das Florestas! 

Rainha dos Mortos, cujo Êxtase está oculto em todos os Locais de Medo Mortal, 

Pelos Teus Nomes, conhecidos e desconhecidos, Eu te chamo!” 

 

Na minha prática feiticeira, a noite de maior escuridão ─ a noite de lua negra, a 

transição da última noite de lua minguante (fim do ciclo lunar) para a lua nova (início do ciclo 

lunar) ─ encarna o corpo da morte, cuja materialidade é a quase imperceptível sombra que 

intercede os turvos instantes das rupturas e os turvos instantes das retomadas. Acredito poder 

dizer que a materialidade desse corpo é a do túmulo em que esse próprio corpo se decompõe, 

não havendo, assim, distinção entre a forma sepultura e o conteúdo cadáver. Dessa forma, 

ambos ─ sepultura e cadáver ─ traduzem o corpo da morte como uma zona intersticial, ou 

seja, como lacuna entre o momento de um tempo e o lugar de um espaço que não tem começo 

nem fim.  

Gostaria de ressaltar o caráter produtivo/performativo desse processo através do 

qual um pensamento de corpo é materializado na/pela bruxaria e seus signos e conjurações. 

Esse pensamento de corpo me é perceptível também quando noto partes da conjuração inicial 

do ritual chamado A Invocação de Nossa Senhora da Meia-noite, adaptado por Andrew D. 

Chumbley (2014, p. 368-369) a partir do grimório The Dragon Book of Essex, também escrito 

por ele quando foi magister da tradição de bruxaria conhecida como Cultus Sabbati: 
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“Ó, Liliya! Nos ouça!  

Em toda maldição nós adoramos a Ti como a Guardiã-dos-Ossos,  

entronada dentro de cada cemitério da terra,  

a mais terrível das faces entre as Legiões dos Mortos  

que caminham dentro da noite. 

O Teu corpo é o cemitério estéril, o campo coberto de neve da terra.  

Tu és o palácio cintilante de nosso sepultamento  

e o jardim luminoso de nossa liberdade e alegria 

Salve a Ti como a Rainha-Cadáver” 

 

Aqui, Liliya é o ossuário ─ Guardiã-dos-Ossos e palácio cintilante de nosso 

sepultamento ─ e ao mesmo tempo os ossos ─ Rainha-Cadáver. Os discursos sobre ela estão 

sempre em aberto, confundindo-se, contradizendo-se, dando formas incomensuráveis. Esse 

espírito assume na bruxaria um corpo que nunca se fecha, não conseguindo assim permanecer 

como corpo, mas apenas como rastro, que nas palavras de Derrida (1973, p. 75): “Não é 

somente a desaparição da origem, ele quer dizer aqui [...] que a origem não desapareceu 

sequer, que ela jamais foi retroconstituída a não ser por uma não-origem, o rastro, que se 

torna, assim, a origem da origem.” 

A noção de origem convocada pelo rastro está aqui como a “origem absoluta do 

sentido geral” (DERRIDA, 1973, p. 79). Assim, ao se referir ao rastro, Derrida afirma “que 

não há origem absoluta do sentido em geral. O rastro é a diferência [différance] que abre o 

aparecer e a significação” (DERRIDA, 1973, p. 80). Ao anunciar e ao mesmo tempo diferir, o 

conceito de rastro está imbricado ao movimento da différance. A cada rastro, uma 

materialidade outra, uma perspectiva outra, que, como rastro, nunca se firma, apenas se faz 

como vislumbre, articulando assim a différance, que: 

 

[...] nunca se apresenta como tal. Jamais se oferece ao presente. A ninguém. 

Reservando-se e não se expondo, ela excede neste ponto preciso e de um modo 

controlado a ordem da verdade, sem por isso se dissimular, como alguma coisa, 

como um ente misterioso, na ocultação de um não-saber ou num buraco cuja orla 

seria determinável. [...] Em qualquer exposição ela expor-se-ia a desaparecer como 

desaparecimento. Arriscar-se-ia a aparecer: a desaparecer (DERRIDA, 1991, p. 36-

37). 

 

A cada encontro com Lilya na escuridão da lua, oferto involuntariamente minha 

energia vital. Sou tomado por uma ânsia de vômito, sensação de diarreia, choro compulsivo, 
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que, em seguida, dá lugar a excitação sexual, risos e gemidos. Na encruzilhada, anuncio a 

oferta recitando o salmo 22, versículos 14 e 15 (A BÍBLIA..., 1993, p. 482): 

 

“Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu 

coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou 

como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte”. 

É um momento de entrega que se dá na dissolução do meu corpo na forma de 

vômito, merda, lágrimas, e, mesmo me inflando em instantes de êxtase, dissolvo-me em gozo. 

No ápice de entrega, no clímax reverso do ritual, o que eu chamo de “corpo feiticeiro” toma 

forma e se intensifica através do trabalho de incorporação de Liliya. Ao descrever a 

“crueldade” em Artaud, Kuniichi Uno (2012, p. 40) utiliza termos que descrevem bem a 

performatividade que pretendo ressaltar aqui: “trata-se de redescobrir e inventar um corpo [...] 

no jogo terrível entre as forças da vida e da morte. Trata-se de fazer vibrar o corpo além de 

seus limites orgânicos, social, historicamente organizados.” 

Ao incorporar esse espírito, sou tomado por uma sensação de abandono da minha 

individualidade. Sinto cada elemento que me constitui enquanto identidade se dissolver e se 

tornar sombra. Aqui, a sombra é uma materialidade específica, que pode ser percebida como 

uma silhueta a vislumbrar o corpo feiticeiro. O meu corpo, uma subjetividade outra, estranho 

ao corpo formalizado pelo discurso do organismo, da sociedade ordenada, da história 

organizada. 

Partindo dessa percepção de corpo como propriedade emergente, convoco o que 

considero ser uma poética ritual feiticeira articulada por Ana Mendieta na composição de 

silhuetas em materialidades diversas. Nessa série de trabalhos, vejo um desdobramento de 

ações cuja aparição do corpo se dá no seu próprio desaparecimento. 

A série Silhuetas (Silueta Series), composta por performances que se desdobram 

em fotografias, filmes em Super 8 e instalações, marca o mais extenso trabalho artístico de 

Ana Mendieta. A obra se dá nas imersões da artista, entre os anos de 1973 e 1980, em fontes 

de água, riachos, rochas, campinas, praias, ruínas, sítio arqueológicos predominantemente em 

Iowa ─ nos Estados Unidos da América ─ e no México. 

Nessa série, Mendieta cria, utilizando-se como molde, imagens do próprio corpo a 

partir de elementos como terra, água, fogo, fumaça, árvores, flores, pedras. A composição de 

silhuetas indica uma ação ritualística que provoca o revolvimento da energia própria da 

matéria com que a imagem é construída no corpo e a partir do corpo, sendo este também lido 

como terra, água, fogo etc.  
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Imagem 1 ─ Registro da composição de silhueta, Ana Mendieta (1975) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/Afl7ON>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

Imagem 2 ─ Registro da composição de silhueta, Ana Mendieta (1975) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/CSGZyF>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

Imagem 3 ─ Registro da composição de silhueta, Ana Mendieta (1975) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/oJInIM>. Acesso em: 11 nov. 2016.  
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Imagem 4 ─ Coração de rocha com sangue - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1975) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/r5M3r2>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

  

As medidas da artista indicam o seu corpo, mas a forma que emerge não é sua 

pele, sua carne, seus ossos. As silhuetas são compostas a partir de elementos que não 

correspondem a uma ideia de corpo humano. No entanto, também não correspondem a uma 

ideia pura de matéria não-humana, consequentemente se configurando como corpos impuros 

─ nem humanos nem não-humanos. Trata-se da matéria infectada pelo corpo de Mendieta, ou 

melhor, da fusão de ambas as partes, fazendo emergir um corpo híbrido. 

María Ruido (2002) se refere a obra de Mendieta como a construção de corpos 

que subvertem estruturas polarizadas ─ como a ideia de natureza e cultura ─ relatando isto 

como estratégia que contextualiza o trabalho:  

a fusão corpo/natureza, a con-fusão de seu corpo com a terra, com a água, com o 

fogo, resolvendo desta forma a dicotomia lógica em sua mesma negação e 

inscrevendo seu trabalho em uma linha que destaca as diferenças, utilizando a 

situação do rito e outras formas de história não linear como estruturas eficazes de 

oposição à narrativa (teleo)lógica da História única, homogeneizadora (RUIDO, 

2002, p. 20).
20

 

 

Ao tratar desse trabalho, identifico como a poética elaborada revela a 

materialidade dos elementos envolvidos, não os limitando apenas a uma mera matéria-prima 

para a construção de imagem. A força da imagem está na maneira que se dá o encontro das 

materialidades ─ humanas e não humanas ─ e no que emerge desse encontro. 

                                                
20

 “La fusión cuerpo/naturaleza, la con-fusión de su cuerpo con la tierra, con el agua, con el fuego, resolviendo 

de esta forma la dicotomía lógica en su misma negación e inscribiendo su trabajo en una línea que subraya 

las diferencias, utilizando el escenario del rito y otras formas de relato no lineal como eficaces estructuras 

de oposición a la narrativa (teleo)lógica de la Historia única, homogeneizadora.” (RUIDO, 2002, p. 20). 
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Dessa forma, cada silhueta que se compõe da ação se desdobra de forma distinta, 

visto que é parte da relação do corpo da artista com elementos diversos, com matérias 

diversas, com corpos diversos. Assim, apesar da ação ser aparentemente a mesma, cada 

experiência de silhueta é singular. Cada elemento trabalhado afeta singularmente o corpo da 

artista e vice-versa. Nesse encontro, nenhum dos corpos parece se sobrepor um ao outro, pois 

ambos dissolvem-se numa espécie de performance da morte: 

 

Precisamente no México, durante uma de suas viagens quase anuais a Oaxaca, 

constrói (e destrói) Ânima (1976), novamente sua imagem, sua silhueta consumida 

pelo fogo em uma celebração [...] que lembra os fogos de artifícios festivos e o 

mexicano culto à morte (RUIDO, 2002, p. 45).
21

 

 

Imagem 5 ─  Ânima, Silhueta de foguetes - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1976) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/mZ535I>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

Quando assumo tratar desse trabalho como uma performance, levo em 

consideração uma sequência de experiências que se caracterizam como efêmeras: a ação de 

composição das silhuetas no encontro de materialidade humana e materialidade não humana, 

e a aparição das silhuetas como um acontecimento que se dá na sua própria desaparição ─ a 

materialidade orgânica e perecível das silhuetas implica a sua não durabilidade. 

A performance sob um ponto de vista ontológico, de acordo com Peggy Phelan 

(1998), configurase como um acontecimento que se dá no presente, em um tempo que nunca 

mais será repetido. Pensar em performance como um acontecimento da ordem do instante, do 

efêmero, é considerá-la uma experiência que “nada poupa, apenas gasta” (PHELAN, 1998, p. 

173), não deixando, posteriormente, nenhum traço: “A performance [...] mergulha na 

                                                
21

 “Precisamente en México, durante uno de sus viajes casi anuales por Oaxaca construye (y destruye) Ánima 

(1976), nuevamente su imagen, su silueta consumida por el fuego en una celebración [...] que rememora las 

artificios festivos y el mexicano culto a la muerte”. (RUIDO, 2002, p. 45). 
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visibilidade num presente maniacamente carregado e desaparece na memória, no reino da 

invisibilidade e do inconsciente, onde escapa à regulamentação e ao controle.” (PHELAN, 

1998, p. 173). 

Proponho aqui um olhar sobre as silhuetas como rastros não direcionados a 

produzir um corpo que se fixa, ou seja, que se inscreve ao controle da forma. Como já dito, 

esses rastros também estão fadados a se desmancharem. Assim, a sua existência como matéria 

em dissolução corresponde ao momento de desgaste compartilhado no pensamento sobre 

performance. Mendieta se multiplica e se dissolve nas silhuetas, deixando rastros do seu 

corpo no tempo e na imagem, e tornando-se ela própria não mais que esses rastros também em 

dissolução. 

Isso me é claramente perceptível na silhueta composta em terra e pólvora 

(Imagem 6) que, ao entrar em combustão, produz uma fumaça que consome a imagem. 

Também vejo esse movimento de decomposição na silhueta na terra contendo outro material 

inflamável da qual emerge uma chama que em instantes se apaga (Imagem 7). Da mesma 

forma, outra silhueta na areia da praia (Imagens 9 e 10), que se desmancha em água com a 

passagem de uma onda. 

 

Imagem 6 ─  Frame de Vulcão - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1979) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/zOtKvC>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
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Imagem 7 ─  Frame de Alma silhueta em fogo (Silhueta de Cinzas) - Série Silhuetas, Ana 

Mendieta (1975) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/Vw05rE>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

Imagem 8 ─ Frame de Silhueta Sangrenta - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1975) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/U9fdAj>. Acesso em: 11 nov. 2016.  
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Imagem 9 ─ Sem título - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1976) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/uCqI39>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

Imagem 10 ─ Sem título - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1976) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/QkRJ0c>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
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Percebo nesses movimentos efêmeros ─ a ação de composição das silhuetas e o 

perecimento delas no tempo e no espaço ─ uma poética feiticeira que compartilha o mesmo 

movimento agenciado na minha experiência com Liliya-Devala. A experiência feiticeira, no 

trabalho de Ana Mendieta, está no desmanche de cada um dos corpos que se encontram, está 

na morte da artista na sua condição de um corpo socialmente, politicamente, sexualmente, 

religiosamente e economicamente formalizado enquanto indivíduo, fazendo emergir, nessa 

performance ritual de morte, novos corpos híbridos. Não é a artista que está nas silhuetas. 

Existe algo dela lá, como a sua implicação na composição de outros corpos acontecendo 

simultaneamente a um trabalho de escuta e contaminação dos demais elementos envolvidos e 

da materialidade deles. Como na designação do corpo para Artaud, trazido por Uno (2012), 

Mendieta 

 

opõe seu corpo ao corpo orgânico como objeto biológico, médico, higiênico, etc., o 

corpo, para [ela], é algo que sempre se distingue do corpo como objeto determinado, 

contornável. O corpo designa uma diferença que se evidencia, que se espessa 

constantemente em matéria flutuante, abrindo-se aos agenciamentos e às conexões, a 

todas as crueldades que lhe atravessam (UNO, 2012, p. 43). 

 

Acredito existir, no movimento desses corpos, algo que está além de Mendieta, 

algo que diz respeito à terra, ao fogo, à água, à fumaça, às flores, às pedras, à materialidade 

destes corpos. Henrique Cornélio Agrippa, no primeiro dos seus Três Livros de Filosofia 

Oculta, grimório escrito por ele datando do século XVI, escreve sobre as virtudes ocultas das 

coisas: 

 

Há ainda outras virtudes nas coisas que não são extraídas de elemento algum [...]; e 

essas virtudes são sequelas da espécie e forma dessa ou daquela coisa; de onde, 

embora em pequena quantidade, são de grande eficácia [...]. Elas são chamadas de 

qualidades ocultas, porque suas causas se escondem e o intelecto do homem não as 

pode alcançar ou descobrir. Os filósofos chegaram à maior parte delas por meio de 

longa experiência, e não por busca por meio da razão (AGRIPPA, 2016, p. 109). 

 

Esse pensamento sobre as qualidades ocultas das coisas compõe uma das bases 

das minhas práticas mágicas astrológica, talismânica, teúrgica, necromântica. Entendo essas 

propriedades como espíritos ou inteligências que consigo acessar através de rituais cuja 

energia movimentada parte da relação que se instaura entre mim e os corpos que emanam 

essas inteligências. Assumo, dessa forma, as práticas mágicas correspondentes a minha 

experiência na bruxaria como um meio de trabalho não centrado e não esgotado na imposição 

do meu intento. A elas cabe também o meu trabalho de escuta, que torna perceptível ─ mais 

até que visível com os olhos da visão clara e racional ─ a potência oculta das matérias que 



40 

 

possibilita a experiência da magia. É nesse sentido que também percebo as silhuetas de Ana 

Mendieta, de acordo com as suas próprias palavras: “Na arte, o ponto de virada foi [...] 

quando eu percebi que minhas pinturas não eram reais o suficiente para o que eu queria 

transmitir na imagem, e quando eu digo real, queria dizer que minhas imagens tivessem força, 

que fossem mágicas” (MENDIETA, 1996 apud MEREWETHER, 1996, p. 90). 

Ressalto, aqui, a influência de práticas afrocubanas, como a Santeria, como 

relevante para a poética criada por Ana Mendieta nos seus trabalhos. Sendo a Santeria um 

culto que se forma do cruzamento cultural de elementos étnicos e religiosos tanto dos 

africanos escravizados em Cuba quanto dos nativos americanos e dos colonizadores 

espanhóis, ela emerge como elemento de significância no processo de formação da 

nacionalidade cubana: 

 

O processo de evangelização a que se viram impelidos os donos dos escravos pelas 

leis coloniais levou aqueles escravos a aceitarem deidades alienígenas, com as quais 

se relacionavam diariamente e de cuja vida e significado eram informados, para, em 

um processo sincrético, aceitar como semelhantes, não em substituição e sim em 

aparente adoção, alguns santos que tinham características similares aos orishas 

africanos. Esta relação sincrética deu lugar a Santeria (LINARES, 1993, p. 2).
22

 

 

Convocando a sua etnicidade cubana ─ e certamente tomando suas recordações de 

infância com sua família em Cuba antes de ser enviada para os Estados Unidos ─, Mendieta 

se apropria de referências presentes em práticas ritualísticas de santeria e de outros cultos 

mágicos com os quais teve contato em suas viagens pelos Estados Unidos e pelo México, 

compondo parte de sua própria performance. Contudo, não tenho como não reparar no quão 

evidente são suas referências e em como elas operam para além de sua representação, levando 

em consideração a carga energeticamente mágica como elemento chave para o trabalho. 

Identifico, aqui, a silhueta (Imagem 11) formada por “47 velas negras [...] consumidas 

paulatinamente durante os sete dias que durou a instalação no espaço 112 Greene Street de 

Nova York” (RUIDO, 2002, p. 43).
23

 

 

  

                                                
22

 “El proceso de evangelización a que se vieron impelidos los dueños de esclavos por las leyes coloniales llevó 

a aquellos esclavos a aceptar deidades ajenas, con las cuales se relacionaban a diario y de cuya vida y 

significación eran informados, para, en un proceso sincrético, aceptar como similares, no en sustitución 

pero sí en aparente adopción, a unos santos que tenían rasgos característicos similares a los orishas 

africanos. Esta relación sincrética dio lugar a la santería.” (LINARES,1993, p. 2). 
23

 “47 velas negras [...] consumidas paulatinamente durante los siete días que duró la instalación en el espacio 

112 Greene Street de Nueva York” (RUIDO, 2002, p. 43). 
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Imagem 11 ─ Sepultamento Ñáñigo - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1976) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/xIdeTp>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

A composição de imagens feitas com velas, como essa que a artista cria, é comum 

em feitiços de descarrego em que a pessoa que deseja se limpar energeticamente se deita no 

chão e velas são acesas ao seu redor formando uma silhueta do seu corpo ─ a silhueta também 

pode ser reforçada com giz ou pemba branca. Após o feiticeiro rezar uma oração de 

exorcismo para que as energias nocivas fiquem presas na silhueta no chão, a pessoa 

exorcizada se levanta, derrama álcool e ateia fogo na silhueta.
24

  

 

De acordo, além disso, com algumas crenças afrocubanas [...] a reduplicação do 

corpo podia ser imbuída com o poder da divindade ou do espírito e adicionar esta 

força à da própria matéria da qual foi feita: é, portanto, um ritual de reforço, de 

incorporação de poder (RUIDO, 2002, p. 21).
25

 

 

  

                                                
24

 Um feitiço similar de limpeza com fogo é ensinado por Danilo Coppini (2016) no seu livro “Quimbanda: 

fundamentos e práticas ocultas”.  
25

 “De acuerdo, además, con algunas creencias afrocubanas [...] la reduplicación del cuerpo podía ser imbuida 

con el poder de la divinidad o de un espíritu y añadir esta fuerza a la de la propia materia de la que estviera 

hecha: es, por lo tanto, un ritual de reforzamiento, de incorporación de poder.” (RUIDO, 2002, p. 21). 
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Imagem 12 ─ Sem título - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1976) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/b74hgW>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

Imagem 13 ─ Sem título - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1977) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/0G0yOK>. Acesso em: 11 nov. 2016.  
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Imagem 14 ─ Sem título - Série Silhuetas, Ana Mendieta (1976) 

 

Fonte: Disponível em: <https://whimsylph.files.wordpress.com/2015/09/image2.jpg>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

. 

Ana Mendieta incorpora nesse trabalho o espírito oculto das matérias. Nesse 

processo de incorporação, ela vivencia outro corpo, outra materialidade, outra corporeidade 

diferente da que a circunscreve e a constitui identitariamente: “trata-se do corpo mais do que 

do ser” (UNO, 2012, p. 42). Para isso, ela se desfaz em instantes, perdendo-se enquanto corpo 

individualizado nessa performance ritual. Nesse entrega, vejo a silhueta que se forma como 

uma zona visível ─ um corpo ─ que se apresenta, faz ser percebida, como o rastro que 

denuncia uma ação que, apesar de material, é invisível: 

 

Um corpo destacado de todas as determinações sensório-motoras, expressivas, 

práticas, pode se encontrar constituído unicamente pelo tempo puro, virtual e 

invisível que se tornou, a despeito de tudo, um pouco sensível. Esse corpo e esse 

tempo estão sob a fronteira do visível e do invisível (UNO, 2012, p. 57). 

 

A ideia das silhuetas como rastros surge da dissolução provocada pelo encontro de 

matérias ─ humano, terra, água, fogo, fumaça, velas, flores, pedras. Desse cruzamento, dá-se 

a morte da percepção de corpos puros, pois todos, ao se encontrarem, contaminam-se uns com 

os outros, e, nessa contaminação, materializam as virtudes ocultas, esse poder mágico não 

visível. As silhuetas materializam o que é da ordem da invisibilidade, isto é, a coimplicação 

radical entre o corpo humano e os elementos ao seu redor. Seria, então, devido a isso que não 
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conseguem se sustentar por muito tempo? Arrisco dizer que é nesse movimento de desmanche 

que as silhuetas possibilitam a percepção do invisível. Ao mesmo tempo, é no 

desaparecimento ─ no seu processo de invisibilização ─ que elas existem. 

 

3.2 Sangue do sacrifício 

 

“Comecei a usar sangue porque, suponho, é algo de grande poder mágico” 

(MENDIETA, 1996 apud MEREWETHER, 1996, p. 90).
26

 

Exponho, inicialmente, essa fala de Ana Mendieta como uma provocação que me 

leva a pensar sobre a performatividade do ritual feiticeiro no trabalho da artista no qual o 

sangue está presente explicitamente como materialidade de uma experiência de morte. Aqui, 

refiro-me ao trabalho Sem título (Death of a Chicken), peformance que se desdobra no filme 

colorido em super-8 de 6:20 Sem título (Chicken Piece) e nas fotografias Sem título (Death of 

a Chicken). A performance, realizada na Universidade de Iowa, Estados Unidos da América, 

em 1972, consiste nas seguintes ações: dois homens cortam o pescoço de um galo branco com 

um machado, em seguida entregam o galo ainda vivo para a artista. Mendieta permanece de 

pé, nua, parada na frente de uma parede branca. Ela segura o galo, posicionando o animal na 

altura da sua vagina. À medida que o galo morre, o sangue dele jorra do pescoço manchando a 

região genital do corpo da artista e parte da parede branca logo atrás dela. A performance 

encerra quando o galo está morto. 

Proponho olhar para esse trabalho como uma performance ritual sacrificial 

decorrente do encontro entre o corpo sacrificador e corpo sacrificado. Percebo que, através da 

ação do sacrifício, única ação ativa do programa da performance, concentra-se o ponto de 

potência que delibera toda a energia que movimenta a experiência. Partindo desse ponto, 

busco, por meio de alguns trabalhos de bruxaria, referência para tratar da performance de 

Mendieta. 

 

  

                                                
26

 “Empecé a usar sangre porque, supongo, es algo con un gran poder mágico” (MENDIETA, 1996 apud 

MEREWETHER, 1996, p. 90). 
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Imagem 15 ─ Frame de Sem título (Chicken Piece), Ana Mendieta (1972) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/oc3otp>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

 

Imagem 16 ─ Sem título (Death of a Chicken), Ana Mendieta (1972) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/JhgOeE>. Acesso em: 24 nov. 2015. 
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Imagem 17 ─ Sem título (Death of a Chicken), Ana Mendieta (1972) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/JhgOeE>. Acesso em: 24 nov. 2015. 

 

Nas minhas práticas de bruxaria, rituais de sacrifício estão relacionados a 

processos de iniciação ou à abertura de caminhos para se acessar uma qualidade de força a ser 

incorporada pelo feiticeiro. Esses trabalhos também não deixam de serem formas de iniciação 

ou de transmissão de poder decorrente de um espírito e divindade. O que identifico nesses 

trabalhos de sacrifício é a mobilização da energia advinda da morte como fator que 

potencializa a composição de uma corporeidade vivenciada pelo feiticeiro. 

De acordo com algumas tradições de bruxaria, um espaço circular deve ser criado 

para que nele os rituais sejam realizados. Nesse círculo, o ponto que marca o espaço entre o 

Norte e o Leste ─ ponto no qual a espada e o bastão são dispostos em forma de cruz ─ 

corresponde ao lugar de entrada de todos aqueles que prestam juramento aos deuses das 

bruxas: “O Nordeste é o ponto habitual de entrada e saída do círculo. Seu ponto, atribuído à 

hora entre meia-noite e o amanhecer, significa o lugar para o surgimento da luz.” 

(CHUMBLEY, 2014, p. 66).
27

 

Ressalto esse ponto específico do Círculo, pois é na conjuração do espírito que 

guarda esse ponto de entrada que se concentra o poder sacrificial da bruxaria. Para isso, 

compartilho do meu grimório pessoal a conjuração do ponto colateral do nordeste, uma 

adaptação do chamado dos dezesseis deuses fiéis do acre do sangue elaborado por Chumbley: 

                                                
27

“For the North-east is the customary point of entry to and from the circle. Its point, being attributed to the hour 

between Midnight and Dawn, signifies the place for the coming forth of light.” (CHUMBLEY, 2014, p. 66). 
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“No Nordeste eu conjuro a Ti, na Luz Escarlate de todo Sacrifício, 

 

Na Entrada do Caminho Iniciático que conduz ao Círculo do “Sangue- Bruxo” 

 

Por Yemeloi Lucífera, seja Convocado!” 

 

Aqui encontro Yemeloi Lúcifera, a iniciadora, o espírito que habita a entrada do 

caminho de sangue que me conduz ao centro do círculo de poder. Como Chumbley se refere 

no Dragon Book: “Por meio da Saudação dos Feiticeiros, o Guardião do Norte ─ como a 

incorporação de Mahazhael ─ eleva o Guardião Oriental à estação de Lucífera, assim 

revelando a corrente da genealogia iniciática.” (CHUMBLEY, 2014, p. 374).
28

 

Como segue a conjuração de Lucífera, encontro também nessa estação o caminho 

do sacrifício. O mistério correspondente ao caminho iniciático está diretamente envolvido 

com o sangue e a experiência sacrificial. Para tentar compreender a relação que traço entre o 

espírito de Yemeloi Lucífera e a noção de sacrifício na bruxaria, identifico uma das suas 

máscaras advindas do sincretismo das minhas práticas com o catolicismo: Santa Luzia, a 

Virgem da Luz. Trago, então, o chamado de Santa Luzia correspondente ao ritual chamado 

“A Novena do Vaso de Luz”: 

 

“Ó, Santa Luzia, 

Luz que habita oculta na Escuridão, 

Espírito Caído dos Céus, 

Tua Face oculta brilha antes da Aurora 

Ó, Santa Luzia, 

Que preferiste que Vossos olhos fossem vazados e arrancados 

Tu és o Espírito que navega o Imenso Oceano de Nosso Sangue” 

 

Assim, como santa protetora da visão para os católicos, Santa Luzia ─ aqui 

chamada de Yemeloi Lucífera ─ ilumina as incontáveis vias da iniciação feiticeira, 

despertando o olho da visão que transborda a percepção da materialidade condensada. Como 

                                                
28

 “By means of the Sorcerers' Salute, the Northern Guardian - as the embodiment of Mahazhael - raises the 

Eastern Guardian to the station of Lucifera, thus revealing the chain of initiatic genealogy.” (CHUMBLEY, 

2014, p. 374). 
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espírito cuja luz está na entrada do círculo, Yemeloi Lucífera habita o portal entre a visão 

própria pelos olhos do corpo e o os sentidos extrassensoriais.  

Sua correspondência astrológica é Vênus brilhando no céu do amanhecer sob o 

título de Estrela da Manhã. Daqui da Terra, Vênus não é capaz de ser vista a olho nu durante o 

dia nem durante a noite. Esse corpo celeste se dá a ver no céu do planeta Terra em dois 

momentos de transição: o crepúsculo e a aurora. 

Materializada nesses corpos, santo e celeste, percebo em Lucífera uma 

corporeiade fronteiriça entre mundos que movimentam materialidades diversas. Ao alcançar a 

estação de Yemeloi Lucífera, incorporo esse corpo fronteira. Para isso, para ser e estar nessa 

fronteira e alcançar a estação de Lucífera, devo ofertar a mim mesmo num trabalho de 

sacrifício. Descrevo melhor essa ideia de me ofertar em sacrifício ao trazer o fragmento de 

outro ritual em que o espírito de Yemeloi Lucífera é conjurado à noite, iniciando, assim, uma 

vigília até o amanhecer do dia seguinte: 

 

“Mãe do Sangue Sábio e Protetora dos Portais! 

Eu te chamo! 

Diante de Ti eu faço minha oferta para despertar o sangue da terra  

Ofereço o sacrifício que alimentará meu corpo e espírito! 

Todo Louvor a Ti, Yemeloi Lucífera!” 

 

Após esse chamado, com o meu próprio punhal, faço um corte no polegar ─ dedo 

através do qual flui a energia venusiana de acordo com a quiromancia, a arte de ler a sorte na 

mão das pessoas ─ e derramo um pouco do meu sangue em uma taça com vinho tinto. 

Derramo posteriormente um pouco da mistura de vinho e sangue no chão como uma oferenda 

aos espíritos da terra. A parte da mistura que sobra dou para um galo branco beber. A partir de 

então permaneço acordado e em silêncio durante toda a noite. 

Na aurora, quando Vênus brilha no céu, aguardo o galo branco cantar algumas 

vezes. Segurando então o meu punhal, sacrifico o galo com um corte no seu pescoço. Colho o 

seu sangue em um vaso e derramo parte dele no chão nas quatro direções do círculo ─ leste, 

sul, oeste e norte. Deixo o vaso com o resto de sangue no chão, na direção do ponto nordeste, 

juntamente com um pequeno prato contendo os olhos do galo arrancados por mim da sua 

cabeça. Em pé, virado para o ponto no qual estão as oferendas, faço marcas com o sangue na 

minha testa e no meu peito, recitando a seguinte oração: 
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“Que o sangue arda sobre minha testa na Luz Escarlate Ressuscitada da Estrela da Manhã! 

Que o Sangue dos Espíritos das Estrelas corra sempre no Santuário do meu Coração!” 

 

Na minha relação com Yemeloi Lucífera, noto que a energia que circula nesse 

espírito feiticeiro indica um discurso performativo sobre o sacrifício como um meio de criar 

uma cisão no meu próprio corpo. Percebo essa cisão como um espaço/tempo interrompido 

pelo qual consigo desviar movimentos que desestabilizam percepções sensoriais 

automatizadas. Esse processo de transbordamento sensorial demarca os momentos de 

transmissão de poder como experiência que, ao ser vivenciada por mim, reinventa o meu 

corpo na bruxaria. Como expõe Agrippa (2016) acerca do sacrifício ritual: “sacrifícios são 

chaves que abrem o portão dos elementos e dos céus; por meio deles um homem pode 

ascender aos supercelestiais; e as inteligências dos céus; e os demônios dos elementos podem 

descer a ele.” (AGRIPPA, 2016, p. 839). 

O galo ofertado em sacrifício para Lucífera é o corpo-chave através do qual 

acesso o caminho de encontro com esse espírito. O galo, ao beber o vinho com o meu sangue, 

incorpora minha energia vital, criando, assim, uma conexão sanguínea entre nós. 

Simultaneamente, incorporo o galo como corpo-oferenda. Dessa forma, o sacrifício do galo 

apresenta-se como um sacrifício de mim mesmo e tal incorporação é reforçada no momento 

em que o sacrifício é performado por mim. Para que o meu encontro com esse espírito 

aconteça, há anteriormente o meu encontro com o corpo para o qual me transponho ─ o corpo 

do animal sacrificado ─ no momento do ritual. 

Aqui ressalto a relação de encontro entre o oficiante do rito e o corpo ofertado em 

sacrifício, apontando a semelhança existente entre o ritual performado por mim e a 

performance de Ana Mendieta. Nesse trabalho da artista, é possível lermos a instauração de 

um encontro entre Mendieta, performando a oficiante do ritual, e o galo. Nesse encontro, a 

artista sacrificadora incorpora o corpo do animal, deixando-se tomar por ele enquanto o 

segura e é manchada com o seu sangue. Sobre essa ideia do cruzamento de corpos na atuação 

do rito, trago uma passagem de Borderland/La frontera: The new mestiza, de Gloria Anzaldúa 

(1999, p. 102): 

 

Uma galinha está sendo sacrificada / em uma encruzilhada, um simples monte de 

terra / um santuário de lama para Eshu / deus iorubá da indeterminação, / que 
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abençoa sua escolha de caminho. / Ela inicia sua jornada. Seu corpo é uma 

interseção de caminhos.
29

 

 

O sentido do ritual aqui se apresenta como a composição de um lugar e tempo de 

encontro em que oficiante e vítima confundem seus significados, existindo, dessa forma, uma 

relação cruzada do corpo do sacrificador e o corpo do sacrificado. Com isso, vejo a ação da 

performance de Ana Mendieta como uma experiência de abertura de corpo por meio de um 

corte que deixa escapar energia vital. Tal energia materializada no sangue se apresenta como 

um ponto de contato/toque através do qual os corpos se misturam. Traço, nesse momento, 

uma ligação com o que Michel Serres (2001, p. 19) diz acerca do toque em Os Cinco 

Sentidos: 

 

Quando a alma entra em um órgão, ele adquire consciência e a perde. Se o dedo toca 

o lábio e se diz eu, a boca torna-se objeto, mas na verdade o dedo se perde. Quando 

a alma se coloca nele, ela o rouba. Quando levanto estes tijolos, estas pedras, estes 

concretos, estou todo inteiro em minhas mãos e meus braços, minha alma está ali, 

densa, mas, de repente, minha mão se perde no corpo granuloso dos cascalhos. 

 

Partindo dessa perspectiva, não percebo a ação do corte do sacrifício e a ação do 

sangue jorrando do corte feito apenas como acontecimentos de causa e consequência, e sim 

como acontecimentos da composição de um encontro que emerge da performance ritual. O 

corte não é apenas a causa do derramamento de sangue, e sim o que viabiliza o encontro, e, a 

partir dele, o que faz Ana Mendieta tomar o lugar do corpo do animal sacrificado por meio do 

seu contato com o seu sangue. Os jorros de sangue contaminam o corpo da artista, mancham 

sua pele como tatuagens que se dão como marcas, indícios, mapas da experiência do rito. 

Assim: 

 

O mapa na epiderme exprime certamente mais que o toque, mergulha 

profundamente no sentido interno, mas começa no tato. Assim, o invisível diz mais 

que o visível. Não há palavra de ordem do contato para designar um intocável, um 

intangível, em um sentido próximo desse invisível presente ou ausente no visto e 

complementar a ele, abstrato a ele, encarnado em sua carne (SERRES, 2001, p. 20). 

 

O sangue, inscrevendo-se na pele de Mendieta, materializa visivelmente a 

incorporação invisível do corpo do animal no corpo da artista. Dessa forma, no momento em 

que o galo morre, a artista, tendo encarnado o animal, vivencia a morte também do seu 

próprio corpo. O corte que marca a ação de sacrifício materializa o perecimento de um corpo 

                                                
29

 “A chicken is being sacrificed / at a crossroads, a simple mound of earth / a mud shrine for Eshu, / Yoruba 

god of indeterminacy / who blesses her choice of path. / She begins her journey. Su cuerpo es una bocacalle.” 

(ANZALDÚA, 1999, p. 102). 
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que se esvai em sangue como oferta a uma divindade. Esse corte é também a ação que articula 

uma poética da morte como obra de arte de performance, apresentando-se como uma 

experiência que mobiliza a morte no corpo da artista. No entrecruzamento desses dois corpos, 

a morte não se dá a ver como finitude, mas sim o ponto de disrupção do qual emerge um 

movimento de continuidade, mudança, transformação. 

Contido nessa lógica do sacrifício, o corte materializa também a criação de uma 

zona intersticial em que ambos, sacrificador e sacrificado, cruzam-se. O que emerge é uma 

zona liminar, um espaço indeterminado regido por um tempo indefinível ─ o umbral. 

Percebo, nesse ponto, o tempo e o espaço que materializa a morte. O sentido de morte que 

percebo nesse trabalho está relacionado a uma ideia de desindividuação, tratada por Bataille 

(1987, p. 78) ao se referir à experiência de continuidade: “Os seres descontínuos que são os 

homens se esforçam para continuar na descontinuidade. Mas a morte, pelo menos a 

contemplação da morte, entrega-os à experiência da continuidade.” 

A morte, então, é alcançada como uma experiência de continuidade, posto por 

Bataille como a superação do limite que faz de nós seres descontínuos. Ainda para o autor, o 

erotismo se apresenta como esse movimento de disrupção do indivíduo e é possível de ser 

vivido pela experiência sexual. O sexo se dá, então, como materialidade do erotismo que, ao 

se movimentar na experiência do êxtase, provoca perda de controle da autoconsciência. 

Coloco aqui, como um ponto interessante da performance de Ana Mendieta, o 

fato de ela estar nua segurando o galo cujo pescoço cortado está em uma posição paralela a 

sua vagina. Essa posição estabelece um contato direto entre o sangue que sai do corte no 

pescoço do animal sacrificado e o órgão sexual da artista. Identifico, nesse caso, um 

cruzamento conceitual no qual o sexo se apresenta como fator relevante. Trata-se, partindo da 

posição que a artista assume ao segurar o galo na altura da sua vagina, da movimentação de 

uma energia libidinal cujo sentido pode ser vislumbrado na noção do transe dionisíaco 

abordado por Weiss (1989, p. 5, grifo do autor) em que: “O objetivo de tal gasto de energia 

libidinal, de tal vontade de potência, é alcançar o “homem por inteiro”, superando a 

individualidade fragmentada; o pricipium individuationis é superado dentro do frenesi 

dionisíaco.”
30

 

Essa vontade de poder e de busca por alcançar a completude do ser ─ o homem 

por inteiro ─ está relacionada ao que Nietzsche, em Vontade de Potência, também trata ao 

                                                
30

 “The goal of such expenditure of libidinal energy, of such a will to power, is to attain the “whole man”, by 

overcoming fragmented individuality; the pricipium individuationis is overcome within Dionysian frenzy” 

(WEISS, 1989, p. 5). 
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corresponder o êxtase dionisíaco ao “frenesi da excitação sexual, esta forma mais antiga e 

original de frenesi” (WEISS, 1989, p. 5)
31

, e à ideia de que “o que é essencial nesse frenesi é o 

sentimento de maior força e plenitude” (WEISS, 1989, p. 5).
32

 Percebo essa sensação de força 

e completude como o que emerge na experiência de disrupção dos limites individualizadores 

do corpo, visto que, no transe dionisíaco, “a distinção entre o eu e o outro é apagada” 

(WEISS, 1989, p. 6).
33

 

Vejo, dessa forma, na ação de permanecer com o galo numa posição de 

equivalência ao órgão sexual, um cruzamento criado por Ana Mendieta em que convergem 

ambos, o sentido da liberação da energia libidinal acessado pela sua vagina e liberação da 

energia vital acessado pela morte. Os corpos aqui se apresentam como uma encruzilhada, em 

um processo de sacrifício do ego cujo sentido de completude se materializa no desgaste, no 

exaurimento do próprio corpo. 

Ao propor pensar esse trabalho como um movimento cuja qualidade de tensão se 

concentra no sentido de desgaste, assumo a minha percepção de que o que faz dessa 

experiência um acontecimento potente é o próprio movimento de morte. Em outras palavras, 

ao compor uma performance em que um sacrifício animal é efetuado, o perecimento do corpo 

sacrificado se dá como o movimento que emana da experiência, sendo tal experiência da 

ordem do dispêndio. Com relação a isso, tomo o entendimento trazido por Bataille (2013, p. 

21) ao falar sobre certas atividades que ele categoriza como atividades da ordem do 

dispêndio: “o luxo, os enterros, as guerras, os cultos, as construções de monumentos 

suntuários, os jogos, os espetáculos, as artes, a atividade sexual perversa [...] representam 

atividades que, pelo menos nas condições primitivas, têm em si mesmas seu fim”. 

Noto nessa colocação de Bataille que determinadas atividades, entre elas os cultos 

e as artes, não têm na sua vivência, na sua ação, sentido outro a não ser o do próprio 

perecimento. Dessa forma, a potência máxima de sentido emergido nessas experiências 

concentra-se na energia gasta, na dissolução. Não percebo o sentido de fim aqui posto pelo 

autor relacionado à finalidade no sentido de objetivo, mas sim o fim enquanto o sentido de 

desgaste próprio da experiência. Especificamente, sobre o sacrifício ritual Bataille (2015, p. 

39) diz: 

 

O princípio do sacrifício é a destruição [...]. O sacrifício destrói os laços de 

subordinação reais de um objeto, arranca a vítima do mundo da utilidade e a devolve 

                                                
31

 “The frenzy of sexual excitement, this most ancient and original form of frenzy” (WEISS, 1989, p. 5). 
32

 “What is essential in such frenzy is the feeling of increased strength and fullness” (WEISS, 1989, p. 5). 
33

 “The distiction between self and other is effaced” (WEISS, 1989, p. 6). 
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àquele do capricho ininteligível. Quando o animal ofertado entra no círculo onde o 

sacerdote o imolará, ele passa do mundo das coisas ─ fechadas ao homem e que não 

são nada para ele, que ele conhece apenas de fora ─ para o mundo que lhe é 

imanente, íntimo. 

 

É a materialidade desse sentido de perda, de decomposição, enquanto 

acontecimento que dá sentido à experiência, que aponto como relevante ao tratar do ritual de 

sacrifício na performance de Ana Mendieta. A morte do corpo sacrificado se apresenta como 

a ação de esvaziamento do corpo, emergindo daí, no seu sentido de perda, de perecimento. 

Mas Ana Mendieta também se deixa ser manchada pelo sangue do galo, apropria-se da morte 

do animal como meio de potencializar o trabalho, de dar a ele poder através da tomada de 

poder para si. Tal tomada de poder está na incorporação do galo. Trata-se, portanto, de uma 

poética da morte como transbordamento de si, viabilizado por uma experiência extática de 

desindividualização do seu próprio corpo. 

 

3.3 Terra dos mortos 

 

“Há acontecimentos que são falados em sussurros” (BRUGUERA, 1999, p. 

153).
34

 

Tania Bruguera está descalça, vestida de branco e com a carcaça de um cordeiro 

sobre o seu corpo como uma armadura que se sobrepõe à sua roupa. Atrás dela há uma 

bandeira nacional de Cuba tecida com fios de cabelo humano. Na sua frente, um pote com 

terra do solo cubano e outro pote com água salgada. A artista se inclina lentamente e, com as 

mãos, mistura um pouco da água salgada com a terra. À medida que faz essa mistura, ela 

come a terra molhada com a água salgada por aproximadamente uma hora. Essa é a 

performance The Burden of Guilt [O Peso da Culpa], apresentada por Bruguera na VI Bienal 

de Havana, no ano de 1995. Mesmo a artista não estando oficialmente autorizada a apresentar 

esse trabalho na Bienal, ela recebe o público e faz a performance em sua própria casa em 

Havana. 

Noto, inicialmente, a forma ritualística como Tania Bruguera come a terra cubana 

nessa performance. O ponto de partida tomado pela artista na composição desse rito é, 

segundo sua carta para José Muñoz (2003, p. 403), o suicídio em massa dos indígenas em 

Cuba no período da colonização espanhola: 

 

                                                
34

 “There are events that are talked about in whispers.” (BRUGUERA, 1999, p. 153). 
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Nesta obra, eu me refiro especificamente aos suicídios coletivos de indígenas 

cubanos durante a ocupação espanhola. A única maneira de alguns deles se rebelar ─ 

como eles não tinham armas e não eram naturalmente guerreiros ─ era comer terra 

até morrerem.
35

 

 

Através da apropriação desse acontecimento histórico, Bruguera parece tentar se 

conectar com Cuba, o país onde nasceu, reivindicando, na vivência de uma experiência 

similar ao dos seus antepassados indígenas, uma ancestralidade própria. Vejo essa busca de 

conexão na relação entre a artista e a terra. A relação está na ação lenta e contínua da artista 

de pegar a terra com as próprias mãos, levar essa terra até a sua própria boca e ingerir essa 

terra, inserindo esse elemento dentro do seu próprio corpo. 

 

Imagem 18 ─ The Burden of Guilt, Tania Bruguera (1995) 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.taniabruguera.com/cms/files/being_cuban.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

 

  

                                                
35

 In this piece I specifically refer to the collective suicides of indigenous Cuban people during the Spanish 

occupation. The only way that some of them could rebel – as they didn’t have any weapons and they weren’t 

warriors by nature – was to eat dirt until they died. 
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Imagem 19 ─ The Burden of Guilt, Tania Bruguera (1995) 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.taniabruguera.com/cms/files/being_cuban.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

 

Imagem 20 ─ The Burden of Guilt, Tania Bruguera (1995) 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.taniabruguera.com/cms/files/being_cuban.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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Imagem 21 ─ The Burden of Guilt, Tania Bruguera (1995) 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.taniabruguera.com/cms/files/being_cuban.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

 

Imagem 22 ─ The Burden of Guilt, Tania Bruguera (1995) 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.taniabruguera.com/cms/files/being_cuban.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

 

Imagem 23 ─ The Burden of Guilt, Tania Bruguera (1995) 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/84liIn>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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Ao perceber isso como relevante na performance de Tania Bruguera, traço, 

simultaneamente, um pensamento convergente acerca do elemento terra e da noção de 

ancestralidade. Esse pensamento, no entanto, tem como fundamento a minha relação com a 

terra em trabalhos ritualísticos de necromancia. Aqui, esse elemento ─ a terra ─ atua como 

uma chave com a qual o meu corpo consegue acessar os mortos enterrados, decompostos e, 

muitas vezes, esquecidos sob os meus pés. Assim, para tratar dessas experiências, convoco 

Agrippa (2016), que, no primeiro dos seus Três Livros de Filosofia Oculta, ao tratar sobre os 

elementos de trabalho alquímico, diz sobre as propriedades do elemento terra: 

 

a base, a fundação de todos os elementos, é a terra, pois ela é o objeto, sujeito e 

receptáculo de todos os raios e influências celestiais; nela estão contidas as sementes 

e as virtudes seminais de todas as coisas, e por isso se diz que ela é animal, vegetal e 

mineral. Frutificada pelos outros elementos e pelos céus, ela gera tudo de si; recebe 

a abundância de todas as coisas e, sendo a primeira fonte, é dela que brotam todas as 

coisas. Ela é o centro, a fundação, a mãe de todas as coisas [...]. Nela se encerram 

grandes segredos (AGRIPPA, 2016, p. 89). 

 

Ao compartilhar esse ponto de vista sobre a terra, percebo um movimento 

discursivo que materializa esse elemento como uma zona de experiência de morte e de 

nascimento. A terra, nesse sentido, apresenta-se como o túmulo que sepulta os corpos e como 

o útero que gera os corpos. Acredito ser nesse movimento de sepultamento, decomposição, 

incubação e gestação que segredos são encerrados, segredos estes a partir dos quais as bruxas 

compõem seus experimentos mágicos, os quais aqui venho tomando como atos performativos.  

Vejo isso no poema Metamorfoses, escrito por Ovídio no primeiro século da era 

cristã, no qual ele se refere a um ritual feito pela feiticeira Medéia para conjurar Hécate, a 

divindade da encruzilhada do mundo dos vivos e dos mortos: 

 

[...] então dois altares na relva [ela] construiu, / O da direita para Hécate, o da 

esquerda para Hebe, / Envolvidos pela folhagem mística da floresta, / E cavou duas 

valas ao lado no chão / E então realizou seus ritos. Mergulhando uma faca / na 

garganta de uma ovelha negra ela encharcou as amplas / Valas com sangue 

(OVÍDIO, 1996, p. 245).
36

 

 

As valas cavadas nesse ritual servem como portas por onde Medéia derrama o 

sangue do sacrifício para, assim, alimentar as divindades do mundo dos mortos, para que estes 

a auxiliem no seu feitiço. Esses mesmos buracos que são preenchidos com o sangue da ovelha 

negra, são também os pontos nos quais o feitiço de Medéia é germinado. Ela lava a terra com 

                                                
36

 “then two turf altars [she] built, / The right to Hecate, the left to Youth, / Wreathed with the forests mystic 

foliage, / And dug two trenches in the ground beside/ And then performed her rites. Plunging a knife / into a 

black sheep’s throat she drenched the wide / Ditches with blood” (OVÍDIO, 1996, p. 245). 
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sangue, carregando esse solo com a energia vital materializada no sangue e, assim, 

mobilizando os deuses para que eles ajam em seu favor. 

O que percebo aqui como relevante é a potência da terra ─ no sentido de solo ─ 

como um corpo ativo, dotado de movimento capaz de fazer emergir uma energia decorrente 

dos mortos que ali habitam. Não me refiro aqui a uma ideia de mundo dos mortos como um 

mundo à parte, abaixo da superfície terrestre, no qual se legitima o mundo dos vivos, e sim 

sobre a terra que devora, decompõe e efetivamente se mistura com os corpos dos mortos. 

Trata-se, assim, de um corpo-terra cuja materialidade se compõe da/na/com a morte.  

Acredito que tal percepção da terra como composição entre corpo e morte 

desdobra múltiplas possibilidades de experimentarmos a materialidade da terra na criação de 

trabalhos de necromancia. Como diz Kim Huggens (2011, p. 158) sobre o uso da terra de 

cemitério: 

 

Você pode pegar a terra do túmulo de um ente querido ou membro da família e usá-

la para magia de proteção para si mesmo. Mas você também pode pegar a terra do 

túmulo de um ladrão, assassino ou estuprador para enfeitiçar maleficamente alguém; 

você pode pegar a terra do túmulo de uma jovem mulher para atrair um homem para 

você ou a terra do túmulo de um jovem rapaz para atrair uma mulher. Pode-se 

sugerir que a terra simplesmente carrega com ela a essência simbólica do que seu 

falecido dono representa e é, portanto, usado na magia contagiosa e simpática.
37

  

 

Uma forma inicial de operar esses trabalhos de magia simpática é semelhante ao 

rito de Medéia, em que o feiticeiro estabelece uma relação com os mortos que existem na 

terra. No entanto, ao contrário de Medéia, que firma o seu feitiço no próprio solo, criando 

portas de acesso às divindades do submundo e encaminhando o seu intento a eles, nos 

trabalhos anteriormente propostos por Huggens, a terra se apresenta como um elemento 

fetichizado auxiliar no processo de composição de um trabalho. Aqui não é mais apenas a 

terra-solo como portal de entrada e saída do espaço da morte, é também a terra fetiche 

carregada com os próprios mortos e capaz de contaminar outros espaços, outros corpos. 

Além disso, identifico nessas possibilidades de trabalho mágico com a terra 

algumas especificidades com relação ao espaço do cemitério como uma terra-solo carregada 

com o corpo de todos os mortos sepultados e o espaço de um túmulo específico ─ “familiar”, 

“assassino”, “jovem rapaz”, etc. ─, como uma terra-solo carregada pela força específica 

                                                
37

 “You may take the dirt from the grave of a loved one or family member and use it for protective magic towards 

yourself. But you may also take the dirt from the grave of a thief, murderer or rapist to hex somebody; you may 

take the dirt from a young woman’s grave to attract a man to you or the dirt from a young man’s grave to 

attract a woman. It can be suggested that the gravedirt simply carries with it the symbolic essence of what its 

dead owner represents, and is therefore used in contagious or sympathetic magic” (HUGGENS, 2011, p. 158). 
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daquele morto sepultado. Aponto, nesse sentido, uma noção teórica avançada pela visão 

mágica do mundo: de que a história de um determinado corpo em vida, feito marcas inscritas 

nesse mesmo corpo, contamina a terra que o decompõe após a sua morte. Isso faz com que 

essa terra carregue e emane uma influência específica potente e favorável na composição de 

um feitiço. 

Noto o mesmo sentido das ideias que aqui traço ao recorrer aos Papiros Mágicos 

Gregos, em uma passagem que contém um feitiço de magnetização amorosa feito com o 

auxílio da terra de um lugar marcado por mortes violentas: 

 

E ide até onde heróis e gladiadores e aqueles que morreram de morte violenta foram 

mortos. / Dizei o feitiço aos pedaços de pão e jogai eles. E apanhai um pouco de 

terra contaminada do lugar onde tu realizares o ritual e jogai ela dentro da casa da 

mulher a quem tu desejas, ide para casa e que tu durmas (BETZ, 1997, p. 1390).
38

 

 

Na terra constam os registros da morte, o sangue derramado, a violência com que 

a morte se deu, o perecimento dos corpos. O trabalho performativo do feiticeiro está em atiçar 

a morte que existe na terra, mobilizar essa energia subterrânea e buscar nela amparo. Puxando 

minha experiência pessoal com a bruxaria, é exatamente sob essa perspectiva que me 

posiciono em um ritual de oferenda para os mortos da terra, no qual alimento os meus mortos 

familiares. Nesse trabalho, direciono-me, na escuridão da noite, até um lugar em que eu tenha 

contato direto com a terra e que eu perceba intuitivamente como um lugar de poder. Ao 

chegar nesse lugar, fico de joelhos e bato uma das minhas mãos no solo algumas vezes, 

despertando os mortos que possam esse lugar ocupar. Em seguida, faço a seguinte conjuração: 

 

“Acordem de seu sono, Mortos desta Terra! 

Levantem dos Túmulos nas profundezas do mundo 

Venham em meu auxílio, Belos e Feios, 

Exército de Demônios e Noivas da Morte, 

Os que mudam de pele, os Mortos-Vivos, 

Todos vós, que um dia pisaram seus pés sobre esta terra! 

 Caminhem mais uma vez sobre este solo! 

Saiam do centro da terra, 

E venham para que eu me torne Um com o Sangue Ancestral! 

                                                
38

 “And go to where heroes and gladiators and those who have died a violent death were slain. / Say the spell to 

the pieces of bread and throw them. And pick up some polluted dirt from the place where you perform the 

ritual and throw it inside the house of the woman whom you desire, go home and go to sleep.” (BETZ, 1997, p. 

1390). 
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Eu alimento o solo para despertá-los, para que se ergam da morte 

Sussurrem-me as respostas que busco e concedam-me os remédios que necessito! 

Venham ao meu auxílio neste momento de Necessidade! 

Despertem! Despertem! Despertem! 

 

Após esse chamado, ainda imerso na escuridão da noite, com as mãos, toco o solo 

ao meu redor, tateando a terra na busca intuitiva de sedimentos que, em seguida, ao serem 

encontrados, utilizo para a composição de um vaso para os mortos em um ritual chamado Vas 

Mortis. Nesse rito, misturo os sedimentos colhidos no ritual anterior com terra de cemitério e 

terra de encruzilhada em um vaso no qual, periodicamente, preencho com outras oferendas. 

As ofertas feitas para esse vaso se constituem também de velas acesas, incensos queimados e 

orações. Os vasos passam a ser, a partir desse momento, a escada que me leva aos mortos 

dessas terras para que eles me auxiliem nos meus feitiços. 

Por meio desses rituais, convoco os espíritos que guardam o mundo dos mortos 

nos nomes de Lilis Zahriel, também chamada de Noctífera, e Qinaya Noctifer. Sãos eles, 

como expõe Chumbley (2014, p. 409) no Dragon Book of Essex, as estrelas referentes aos pés 

do Dragão na constelação de Draco. Nos manuais de bruxaria, os pés representam a ligação 

aos ancestrais, os membros que pisam e buscam estabilidade na terra. No ritual chamado Os 

Sete Encantamentos do Chamado na Encruzilhada, compartilhado por Chumbley (2014, p. 

728), há o sexto encantamento, chamado de Encantamento do Crânio e da Espada, no qual 

Lilis e Qinaya são conjurados da seguinte forma: 

 

“Eis o Crânio do Primeiro a morrer: o Vaso Matrimonial de Ka;  

A cabeça cortada de Habif, a Imagem do profanador sacrificado!  

Eis o crânio do último nascido: o vaso de Huka-Azha-I;  

A cabeça ressuscitada de Qinaya-Lilis, a Imagem da Transmutação! 

Eis o Crânio, o Espelho do Peregrino, erguido em memória de Nossa Descendência Infernal: 

Nossa Exaltação do Vazio através do Domínio da Morte!”
39

 

 

Ao trazer esse fragmento do texto ritual, ressalto como esses espíritos são 

percebidos como correspondendo à ancestralidade feiticeira em algumas tradições de 

                                                
39

 Behold the Skull of the First-to-die:the Marriage-vessel of Ka; the sever'd head of Habif, the Image of the 

sacrificed profaner! Behold the Skull of the Last-born: the Vessel of Huka-Azha-I; the resurrected head of 

Qinaya-Lilis, the Image of Transmutation! Behold the Skull, the Mirror of the Seeker, raised in remembrance 

of Our Infernal Descent: Our Voidwise Exaltation through the Mastery of Death! 
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bruxaria. Na minha vivência, chamo por Lilis Zahriel como minha ancestral bruxa, ao fazer 

orações para o vaso que contém a terra dos mortos: 

 

“Lilis Zahriel, 

Sombra Desperta da Ancestralidade. 

Eu te chamo, pelos Meus Antepassados, do Mundo dos Espíritos 

Que Eles, tendo passado pela Morte, estejam com os Santos, Daemons e Espíritos  

E quando o momento chegar, ressuscitem para que sejam reunidos como meus Irmãos. 

Eu conjuro a Companhia Oculta,  

para cruzar o Cemitério da Minha Própria Carnalidade,  

trilhando o caminho solitário dos domínios da Morte,  

e rezar sobre os túmulos de meus Ancestrais, para que despertem dentro de mim.” 

 

Nesse trabalho, eu trago os meus ancestrais da terra e, simultaneamente, vou à 

terra para que ela me devore como devora um cadáver, permitindo-me incorporar os meus 

mortos. É nesse sentido de incorporação dos espíritos ancestrais que, cruzando as referências 

feiticeiras sobre a terra e os mortos com a performance de Tania Bruguera, aproximo-me 

dessa obra. Sobre a ação de comer terra, a artista diz:  

 

A prática de comer terra é encontrada principalmente na África e América Latina, 

onde é usada tanto como um meio para estar perto do lugar de onde você é, como 

quando você viaja para um novo lugar, para complementar vitaminas e proteínas 

necessárias na dieta, para nutrir (física e metaforicamente) o feto que está prestes a 

nascer. Os índios cubanos, no entanto, comeram a terra como uma arma de 

resistência. Eles são da terra de onde nasceram, ou seja, eles comeram seus 

antepassados, eles mesmos, sua história, sua memória, como se estivessem 

cometendo um suicídio cultural (BRUGUERA, 1999, p. 153).
40

 

 

Ao trazer para a performance a experiência de morte vivida pelos seus 

antepassados indígenas, percebo Bruguera convocando das sombras da morte esses espíritos 

que, ao devorarem a terra, foram consequentemente devorados por ela. A artista, em sua ação 

necromântica, ressuscita os mortos da terra e assume, de acordo com as referências que trago, 

o equivalente ao espírito de Lilis Zahriel, ao carregar em seu corpo o peso da sua 

                                                
40

 The practice of eating dirt is found primarily in Africa and Latin America, where it is used as a means to be 

close to the place where you are from as you travel to a new destination, to supplement necessary vitamins and 

proteins in the diet, to feed (physically and metaphorically) the fetus that is about to be born. But the Cuban 

Indians, however, ate dirt as a weapon of resistance. They are from earth where they had been born, which is 

to say, they ate their ancestors, them-selves, their history, their memory, as if they were committing a cultural 

suicide (BRUGUERA, 1999, p. 153). 
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ancestralidade. A força que se concentra nessa terra, ao ser ingerida por Tania Bruguera, 

compõe um corpo em experiência de incorporação da morte materializada na terra. 

No entanto, não vejo que essa experiência se dê como um meio de validação de 

um corpo em uma relação de pertencimento a um lugar que constitui sua identidade. Trata-se 

de um movimento que desorganiza uma ideia normativa de identidade, uma ideia de si como 

sujeito-objeto que pertence a algo. Como os índios, ela devora a sua tradição, a sua memória, 

a sua ancestralidade, e, como os índios, ela é também devorada pela terra. Identifico, assim, 

uma reconfiguração da experiência de comer terra como uma ação que leva o corpo ao limite 

do seu sentido de construção identitária e social. A relação estabelecida aqui não é referencial, 

representacional. Como um corpo em contato com esses mortos, ela os incorpora e assim eles 

ressuscitam através dela. Ressuscitar aqui não está no sentido de reestabelecimento da vida 

que havia antes da morte, e sim no sentido de mobilização da própria morte, da energia da 

morte, energia esta que existe por esses corpos terem passado pela morte, por estarem mortos.  

Assim como Lilis Zahriel, que permanece “toda coberta em sua superfície com as 

peles esfoladas dos mortos ancestrais” (CHUMBLEY, 2014, p. 570), Bruguera carrega “o 

cordeiro abatido pendurado no pescoço como um escudo, como uma ferida aberta que revela 

o que está dentro” (BRUGUERA, 1999, p. 153). E o que está dentro é o que se esvai, em um 

movimento disruptivo, que desestrutura a noção do interno, do particular, do pessoal. O 

corpo, na fronteira da interioridade pela pele esfolada, emana a morte. Através dessa obra, a 

artista compõe um corpo que performa a morte por meio de uma dramaturgia cujos sentidos 

são assegurados por uma visão mágica do mundo, assentados nos procedimentos da magia 

simpática e na conjuração de uma ancestralidade materialmente palpável através da terra. 

Kuniichi Uno (2012, p. 58) afirma: “o corpo muitas vezes é vivido como 

experiência catastrófica”. Assim, na performance The Burden of Guilt, Bruguera organiza um 

corpo em experiência de catástrofe, ao ingerir os seus mortos materializados na terra. A terra, 

ao ser incorporada na artista, condu-la ao encontro com a morte, abrindo-se como um 

caminho para a destruição de si. Dessa forma, em um movimento catastrófico e irreversível, o 

corpo se encontra na fronteira da individualidade, aqui sendo devorada pela terra e emergindo 

como um corpo morto-vivo: 

 

O corpo é essa ruptura inqualificável. Ele é esse estranho começo e recomeço que 

pode colocar em questão um pouco de tudo, o pensamento, a narração, a 

significação, a comunicação, a história: ele introduz uma catástrofe no tempo que 

flui. O corpo como ruptura implica um aspecto partido do tempo, da história. Ele 

não é mais surpreendente que certas artes ligadas intensamente ao corpo evocando 
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uma imagem rompida, barroco da história ou, em resumo, um aspecto catastrófico 

do tempo (UNO, 2012, p. 56). 

 

Nesse sentido, a performance de Bruguera questiona a ideia de movimento 

contínuo, linear e homogêneo da própria condição de existência do corpo e, 

consequentemente, de um pensamento sobre a história do corpo. Quando o corpo vivo cede 

espaço para a morte, ele rompe também uma noção de tempo e, nesse caso, reinventa a 

história e a ancestralidade.  

A reinvenção aqui se dá como interferência na reprodução normativa do 

colonialismo. Vejo na obra a reorganização da história colonial que aponta a morte por 

suicídio dos índios como desistência, assim como o sentido de morte como sinônimo de 

anulação. Ao traçar elementos de práticas de bruxaria na performance The Burden of Guilt, 

identifico na obra uma poética da morte lida como movimento através do qual a artista 

partilha no comum histórias e visões de mundo silenciadas e desautorizadas. 

Assim, percebo Tania Bruguera ressuscitar com a terra corpos que pereceram, 

sendo o perecimento experiência de resistência. O sentido de resistir então se transforma 

como experiência de sucumbir e re-existir de outra forma, como terra. É nesse ponto que se 

encontra a artista na sua performance ritual. É a morte, e, sobretudo, os mortos, que ela traz 

para a carne, tornando esta uma matéria repleta de potência política, pois reescreve no 

presente a resistência (re-existência) à violência colonial que, como sabemos, não cessa de 

perpetuar crimes contra povos originários e seus modos e olhar e interpretar o mundo.  
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4 TRABALHO COM OSSOS 

 

No capítulo anterior, discuto os trabalhos “Série Silhuetas”, “Chicken 

Peace/Death of a Chicken” e “The Burden of Guilt” como obras de performance que 

articulam experiências de morte que geram muitas possibilidades de compreensão do corpo e 

da performatividade do corpo. Na Série Silhuetas, vejo Mendieta vivenciando, no processo de 

fusão entre seu corpo e as diversas materialidades encontradas no meio ambiente, 

corporeidades diferentes da que a circunscreve e a constitui identitariamente. Ao se dissolver 

nas silhuetas que cria, a artista aparece no seu próprio processo de desaparecimento, tornando-

se os rastros deixados pelas silhuetas que também desaparecem. Em “Chicken Peace/Death of 

a Chicken”, leio a ação de sacrifício e o sangue do sacrifício como o encontro entre a artista e 

o animal sacrificado, o qual ela incorpora. Nesse movimento disruptivo, o corpo de Mendieta 

se abre como o corpo do animal sacrificado, assim perecendo.  Em “The Burden of Guilt”, 

percebo que Bruguera, ao ingerir a terra, tem a experiência de incorporação dos mortos 

materializados na terra, ressuscitando esses mortos em seu corpo. O sentido de ressuscitar que 

trago para tratar dessa performance está na mobilização da própria morte, da energia da 

morte, que existe por esses corpos terem passado pela morte, por estarem mortos. De forma 

recíproca, Bruguera é devorada pela terra, e ao ser devorada por essa terra que contem os 

mortos, o seu corpo performa um corpo morto-vivo. 

A forma ritualística como a morte é performada nessas obras se apresenta como 

referencia para o meu trabalho de criação artística como parte dessa pesquisa. A composição 

de um trabalho artístico que se apresenta como experiência mágica de um ritual é o ponto de 

partida que tomo para a vivência de Ossuário. Pontuo também, como elemento comum entre 

as obras de performance discutidas no capítulo anterior e que também tomo como referência 

no meu processo de criação, a relação de cruzamento estabelecida entre o corpo das artistas e 

as demais materialidades que com elas compõem a performance. Seja a relação do corpo com 

fogo, com lama, com água, com flores, com pedras, com animais sacrificados, com o sangue 

de animais sacrificados, com terra, etc.: esse cruzamento que aqui percebo existir acontece de 

forma que o corpo no seu sentido de indivíduo se dissolva, como num processo de morte.   

Ao compor um discurso acerca desse movimento de desindividuação, faço de 

forma a dar a vê-lo como movimento que é comum à performance e à bruxaria. É assim, 

mobilizado por essas questões, que inicio a pesquisa do trabalho artístico Ossuário em 2014, 
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sendo apenas em 2015, em parceria com outro artista - Diogo Braga -, que o processo de 

criação consegue expandir significativamente. 

Observo, tanto nas minhas práticas feiticeiras quanto no vodou, a existência de 

uma forte relação com a morte e a ancestralidade, materializada nos diversos ritos que 

envolvem ossos de animais e de humanos como artefatos vinculados à morte através de uma 

relação tanto metafórica quanto metonímica. Portanto, é, primeiramente com referência a essa 

vivência pessoal que mantenho com tal elemento, que surge o desejo de investigar, dentro de 

um processo de criação artística, uma relação ritualística com ossos.  

A etapa inicial para a experimentação das ações na composição de Ossuário se dá 

na coleta dos ossos. Para isso, mapeio lugares nos quais posso encontrar ossos de animais e, 

assim, viabilizar a coleta. A primeira imagem que me vem à mente é a de carcaças de animais 

abandonadas nos campos desérticos por onde caminhei inúmeras vezes no interior do Piauí, 

durante a minha infância. Voltar a esses lugares seria a oportunidade de recolher os ossos que 

preciso para seguir os experimentos. 

No feriado da Semana Santa de 2015, entre os dias 2 e 5 de abril, viajo para a 

cidade de Bocaina, no estado do Piauí. A cidade de Bocaina, cidade natal dos meus ancestrais, 

com 268,576 km² e 4.369 habitantes
41

, está localizada a 22 km da cidade de Picos, minha 

cidade natal, e 330 km de Teresina, capital do estado do Piauí. Percorrer 532 km da faixa 

litorânea cearense até uma região quente e semiárida, típica da Caatinga do sudoeste do Piauí, 

é adentrar em outra zona cujo espaço está inscrito no meu corpo através de lembranças 

nostálgicas da minha infância. Ao tratar sobre a relação da nostalgia com os sentidos e a 

história, Seremetakis (1994) traz da palavra grega nostalghía o verbo nostalghó, composto 

pelos substantivos nostó, que significa retorno e jornada, e o substantivo álgho, que significa 

“a própria dor na alma e no corpo, dor ardente” (SEREMETAKIS, 1994, p. 4). Assim: 

 

Nostalghía é o desejo ou anseio com dor ardente para viagem. Ela também evoca a 

dimensão sensorial da memória em exílio e estranhamento; ela mistura a dor física e 

emocional e vincula dolorosas experiências de exílio espiritual e físico à noção de 

maturação e amadurecimento. Nesse sentido, nostalghía está ligada às 

consequências pessoais de historicizar a experiência sensorial, que é concebida 

como uma jornada corporal e emocional dolorosa (SEREMETAKIS, 1994, p. 4).
42

 

                                                
41

 Os dados da área da unidade territorial correspondem ao ano de 2015 e os da população correspondem ao 

censo de 2010, ambos publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e disponíveis em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=220180&search=piaui|bocaina>. 
42

 “Nostalghía is the desire or longing with burning pain to journey. It also evokes the sensory dimension of 

memory in exile and estrangement; it mixes bodily and emotional pain and ties painful experiences of 

spiritual and somatic exile to the notion of maturation and ripening. In this sense, nostalghía is linked to the 
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Tomado por esse sentido de nostalgia, a jornada rumo ao lugar ao qual estou 

conectado pelos meus ancestrais e pela fase primitiva da minha vida, minha infância, não é o 

retorno a uma zona cristalizada no passado. Trata-se de uma viagem que faz da própria 

viagem ─ o retorno ─ um meio de me relacionar dinamicamente com inscrições, marcas, 

memórias de um passado em transformação no presente. 

 

Imagem 24 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 

 

Ao chegar lá, inicio o processo de encontro com os familiares, que, aos poucos, 

chegam à casa da minha avó, na qual estou hospedado. Conversando com eles sobre o 

trabalho que estou criando, pergunto ao João ─ um dos meus poucos tios que ainda trabalha 

como agricultor e que, por isso, transita com mais frequência na zona rural daquela região ─ 

se ele poderia me levar a um matadouro no qual eu poderia encontrar ossos de boi ou de bode. 

João, imediatamente, responde-me que os matadouros, como aqueles nos quais eu e os meus 

primos costumávamos brincar quando crianças, não funcionam mais. Ele, no entanto, fala-me 

sobre a existência de lugares, “uns descampados”, como ele diz, em que muitos animais 

criados soltos ou, provavelmente, sem donos, costumam habitar e, por falta de cuidados, 

morrem de fome e de sede. 

Assim, no dia seguinte, manhã da sexta-feira santa, 3 de abril de 2015, vou com o 

meu tio até um dos “descampados” que ele havia me falado. Trata-se de um campo atrás da 

                                                                                                                                                   
personal consequences of historicizing sensory experience which is conceived as a painful bodily and 

emotional journey.” (SEREMETAKIS, 1994, p. 4). 
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Igreja, na saída da cidade. Esse campo isolado, que fica fora do caminho de passagem das 

pessoas, está ocupado por alguns bois, cachorros, porcos e cavalos, todos bem magros e 

cadavéricos. Eles são minoria viva diante da quantidade de carcaças, algumas já bem secas, 

outras de animais recém-mortos, além de muitos ossos. 

Diferente de um matadouro, em que os animais são levados para serem mortos e a 

sua carne então retirada para o consumo, nesse campo, os animais permanecem até a morte e, 

também, após a morte. Todos se decompõem sobre a terra. O ar desse campo, apesar da 

quantidade de cadáveres, não tem cheiro de carne podre, mas sim de terra seca. Essa terra tem 

uma espécie de brilho, produzido pela gordura da carne e da pele que, ao se decompor, 

escorre e se funde ao chão ─ à terra ─, deixando apenas os ossos expostos na superfície. 

Em um processo de inversão, os ossos daqueles animais, que eram antes cobertos 

por camadas de vísceras, músculos, nervos, revestidos pela pele, expõem-se como corpos, ou 

melhor, rastro de corpos. Parto da percepção desses corpos enquanto rastros para pensar, 

também, nesses rastros enquanto possibilidades de corpos. À medida que o corpo se 

decompõe, as características que me permitem identificar cada um deles enquanto 

determinada espécie animal vai se desmanchando. 

Em algumas carcaças, ainda consigo identificar elementos referentes à espécie 

bovina, no entanto, é ainda uma identificação deformada. Olho alguns crânios grandes e, pela 

ausência de chifres, percebo que não se tratam de bois, por outro lado, não consigo identificá-

los como sendo cavalos ou jumentos. Em outras carcaças, mesmo que ainda com restos de 

pele, não consigo identificar um cachorro ou um porco. 

Nessas identificações incertas, percebo que a minha ação nesse momento é 

contrária à ação que se dá no lugar. O movimento que se dá no “descampado” flui no sentido 

da dissolução dos corpos dos animais na terra, não apenas sob um ponto de vista do corpo 

enquanto organismo. Esses corpos dissolvem-se também enquanto espécies, perdendo suas 

qualidades de boi, cavalo, jumento, porco, cachorro ou qualquer outro animal que pudesse ter 

passado e morrido por ali. 
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Imagem 25 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 

 

Imagem 26 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 
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Imagem 27 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 

 

Imagem 28 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 
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Imagem 29 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 

 

Imagem 30 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 
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Imagem 31 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 

 

Imagem 32 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 

 

Imagem 33 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 
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Imagem 34 ─ Imersão nos “descampados”, Piauí - Registro do processo de composição do 

trabalho Ossuário 

 

Fonte: Foto de Thales Luz (2015). 

 

O que enxergo nesses restos, enquanto rastros, são as muitas possibilidades dos 

ossos comporem, decomporem e recomporem outros corpos, fazendo daquele campo, e dos 

próprios ossos, zonas não de inércia ou de um movimento de esgotamento como um fim, mas 

sim zonas limiares: 

 

[...] mundo intermediário, entremundo, talvez também semi-mundo ─ não se trata de 

um aqui e agora, nem de um u-topos (sentido de não lugar), mas antes de um lugar 

nenhum que oscila entre o now-here e um no-where. É um entremundo da periferia, 

que, de maneira alguma, se encontra no centro, mas na margem dos acontecimentos. 

Ele revela, também no momento da morte, algo grotesco; possui, apesar de trágico, 

algo cômico, apesar do desespero, alguma esperança (BEHRENS, 2010, p. 96). 

 

A morte, que paira dos ossos nesse campo seco, zona entre mundos, é o ponto de 

disrupção da energia que flui no sentido da identificação e circunscrição dos corpos. Dessa 

forma, a quebra e o transbordamento da corrente de identificação possibilita outras percepções 

de corpos. Estar nesse campo seco, no meio desses ossos e corpos em decomposição, é estar 

em um campo de possibilidades, uma encruzilhada com suas múltiplas possibilidades de 

direção.  

No meio dessa encruzilhada, inicio a ação de colheita dos ossos, enquanto, 

simultaneamente, deposito-os em um grande saco que trago comigo. É inevitável a inicial 

hesitação em tocar aqueles ossos diretamente com a mão. É uma mistura de nojo, medo e 

estranhamento, que toma o meu corpo, mesmo sabendo que esse mesmo corpo já havia feito 

essa mesma ação muitos anos atrás, quando criança. Pergunto-me, então, se trata-se mesmo 
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do mesmo corpo. Questiono-me se o corpo criança que brincava com ossos nos matadouros é 

o mesmo corpo que ali tenta tocar essas carcaças no meio de um campo aberto. 

Com a ajuda de João, levo o saco com ossos para a casa da minha avó. Ao chegar 

lá, empilho todos os ossos no quintal da casa e convido minha mãe, algumas tias e primas, 

que nessa hora estão na cozinha preparando o almoço da sexta-feira santa, para limpar os 

ossos. Com duas bacias com água e sabão, escovas e esponjas, damos início à ação de limpeza 

dos ossos, eu e as mulheres da minha família. Enquanto, na cozinha, arroz, feijão, pirão de 

abóbora e peixe continuam sendo preparados por uma das tias que resiste em participar da 

ação. No quintal, lavamos restos de animais, os corpos semicomidos pela terra. Corpos 

próximos aos que negamos comer nesse feriado cristão. 

Limpamos os ossos com o cuidado de deixar o mínimo possível de restos de carne 

e terra e de matar os besouros e as aranhas que moravam dentro dos crânios de cavalo e de 

boi. À medida que essa ação de limpeza acontece, como um ritual de descarrego, 

descarregamos, também, os conflitos familiares gerados com o inventário da minha avó, 

descarregamos os temores sobre o que nós ─ os descendentes dela ─ faríamos com as terras 

secas que iríamos herdar, descarregamos a lembrança da vez em que ela quase morreu ao ser 

chifrada e pisoteada por alguns bois que passavam soltos pela rua, descarregamos a nossa 

imaginação sobre como ela acharia estranho ver todos aqueles ossos no quintal da sua casa. 

As conversas que emergem daquela situação giram em torno de questões que 

envolvem a morte da minha avó e de lembranças sobre quando ela ainda estava viva. Vejo a 

aparente casualidade do tema das conversas como ações discursivas que emergem enquanto 

sensações provocadas pela energia que flui nos e dos ossos. Manipulamos certa materialidade 

da morte (significada nos ossos), enquanto partilhamos a vida de um familiar morto 

(significada nas memórias verbalizadas). Como aponta Seremetakis (1994), no que se refere 

ao modo de operar das relações sensoriais: 

 

A sensorialidade não é apenas encapsulada dentro do corpo como uma capacidade 

interna ou um poder, mas também dispersa fora dele, na superfície das coisas, como 

características autônomas delas, que podem invadir o corpo como uma experiência 

perceptiva. Aqui, sensorialidades interiores e exteriores passam constantemente uma 

para outra na criação de significados extra-pessoais (SEREMETAKIS, 1994, p. 6).
43

  

 

                                                
43

 “The sensory is not only encapsulated within the body as an internal capacity or power, but also dispersed out 

there on the surface of things as the latter's autonomous characteristics, which the can invade the body as 

perceptual experience. Here, sensory interiors and exteriors constantly pass into each other in the creation of 

extra-personal significance.” (SEREMETAKIS, 1994, p. 6). 
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Essas conversas não são lembranças transpostas intencionalmente para o presente 

como consequência de um desejo de reviver situações que acreditamos estar estáticas no 

passado. Falar sobre assuntos familiares que envolvem a ausência de um ente já morto 

apresenta-se, nesse momento, como um desdobramento da experiência sensorial com os 

ossos.  

Ao tocarmos os ossos, eles também nos tocam e nos afetam por meio de suas 

possíveis sensorialidades. Desse cruzamento, sensações tomam nosso corpo, sensações que se 

materializam através de lembranças pessoais compartilhadas, mas cujo ponto de partida se dá 

na superfície dos ossos em contato com a superfície do nosso corpo.  

Desde a morte da minha avó, há dez anos, e a subsequente morte dos meus dois 

tios que moravam com ela, a casa só tem sido habitada pela família em encontros decorrentes 

de comemorações e em feriados como o Carnaval, a Semana Santa e o Natal. Após a Semana 

Santa, a casa deveria voltar a ficar vazia, porém, devido à impossibilidade de levar comigo os 

ossos para Fortaleza naquela mesma viagem, essa casa passa, assim, a ser, momentaneamente, 

o espaço no qual os ossos são depositados, como um ossuário. 

Apesar da quantidade considerável de ossos coletados e armazenados no Piauí, eu 

e Diogo continuamos mapeando possíveis lugares nos quais podemos conseguir mais ossos 

para o nosso trabalho. Procurando um lugar mais próximo, descobrimos um na própria cidade 

de Fortaleza. Não se trata, no entanto, de um campo abandonado com animais mortos, nem 

um matadouro, e sim um açougue, ou melhor, um pavilhão com vários açougues no Mercado 

São Sebastião. 

Entre os meses de abril e maio de 2015, fazemos algumas visitas ao Mercado, 

recolhendo ossos nos lixos dos açougues, ou pedindo aos próprios açougueiros que nos 

doassem ossos. Diferente dos campos pelos quais passei no Piauí, os ossos adquiridos no 

Mercado São Sebastião exalam, na área em que estão dispostos os açougues, um cheiro de 

carne crua e sangue. Se, por um lado, percebo os campos secos como um cemitério com 

aqueles ossos quase se fundindo com a terra, os açougues do Mercado me parecem 

necrotérios, com aquelas carcaças frescas expostas em um ambiente branco manchado de 

sangue e aqueles homens com roupas brancas também manchadas de sangue. 

Nesse intervalo de tempo, eu e Diogo conseguimos 27 sacos de ossos frescos. 

Todos os sacos foram transportados e enterrados por nós em dunas na Sabiaguaba, um bairro 

periférico localizado no litoral leste da cidade de Fortaleza. Em caminhadas em momentos 

anteriores ao período desse trabalho, encontramos nessa região um campo, na verdade uma 

grande área com dunas na beira do mar completamente abandonada. No meio dessas dunas, 
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há uma casa em ruínas, sem demarcação ou qualquer outro indício de propriedade privada. É, 

então, para essas dunas, ao lado dessa ruína, que carregamos os sacos de ossos e os 

enterramos. 

Enterrar os ossos que buscamos no Mercado São Sebastião é uma ação que 

possibilita a decomposição do resto de carne que ainda resta neles. Após algum tempo 

enterrados, nós os desenterramos e os limpamos para, então, colocarmos juntos com os ossos 

coletados no Piauí. No entanto, uma ação que funciona apenas como um meio de preparação 

do material para posteriormente ser utilizado na composição do trabalho, torna-se uma 

experiência potente para a composição. Carregar todos esses sacos de ossos de um mercado 

no centro da cidade para o meio de dunas na periferia da cidade e cavar buracos para depositá-

los, apresenta-se como uma experiência de ritual funerário, um sepultamento. Percebo, então, 

que a ideia de morte aqui transborda a materialidade dos ossos, dando-se a ver também na 

própria ação de enterrar os ossos. 

Partindo da ideia da morte como um “movimento topológico de um status 

classificatório para outro” (SEREMETAKIS, 1991, p. 177)
44

, percebo emergir um conceito de 

morte como transição e não como término. Dessa forma, associo a ação de trânsito, ao me 

referir à morte, ao conceito de limiar já apontado anteriormente, levando em consideração a 

ideia do entre mundo da periferia. Assim, como o descampado do Piauí, as dunas na 

Sabiaguaba estão fora do trajeto cotidiano das pessoas que moram por lá. Sem ruas asfaltadas, 

sem casas habitadas, sem iluminação pública, atravessar esse espaço é permear uma zona na 

marginalidade dos acontecimentos mundanos. Como na colocação de Gagnebin (2014, p. 14): 

“O limiar [...] aponta para um lugar e um tempo intermediários e, nesse sentido, 

indeterminados, que podem, portanto, ter uma extensão variável, mesmo indefinida.” 

A cada viagem que fazemos até as dunas na Sabiaguaba, cavamos novos buracos 

nos quais os ossos são enterrados. Sepultar todos os ossos ali, em um rito de passagem, é 

possibilitar que se dissolva a carne fresca e o sangue que os envolvem e os remetem aos 

corpos que eram. Dessa forma, à medida que os ossos são enterrados, o espaço das dunas se 

transforma em um cemitério, e materializando com mais intensidade a indeterminabilidade e 

indefinibilidade dessa zona pela força de morte que se instaura. 

Além de estar nesse espaço percebido como limiar, o próprio ritual de passagem, 

experienciado ali no sepultamento, apresenta-se como um conjunto de ações ─ cavar buracos, 

depositar os ossos nos buracos, cobrir os buracos com terra ─ no qual “são transpostos os 
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 “The topological movement from one classificatory status to another” (SEREMETAKIS, 1991, p. 177). 
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limiares entre dois estados, espaços ou tempos” (MENNINGHAUS, 1986 apud BEHRENS, 

2010, p. 95). 

Para a ação de transposição dos ossos do espaço sobre a superfície para o espaço 

sob a superfície há a ruptura de uma fronteira. Essa ação de ruptura, de abertura de buracos 

com a pá, cria uma zona limiar, na qual me movimento com os ossos. Assim, conduzo esses 

corpos mortos através da fronteira para o espaço que viabiliza o seu movimento de 

decomposição, em um tempo diverso do tempo sobre a superfície. 

 

Imagem 35 ─ Imersão nas dunas, Ceará - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 

 

Imagem 36 ─ Imersão nas dunas, Ceará - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 



77 

 

Passado um mês após o sepultamento dos ossos, eu e Diogo voltamos às dunas 

para desenterrá-los. À medida que tiramos os ossos de dentro da terra, um cheiro forte de 

carne podre exala da terra e dos ossos, espalhando-se pelo ambiente com a ajuda do vento. A 

sensação de desenterrar aqueles corpos assemelha-se, fisicamente, ao momento de enterrá-los, 

pelas fortes dores nas costas devido ao movimento repetido de se voltar para o chão. Por outro 

lado, o cheiro de carne crua e o sangue manchando nossas roupas dá lugar ao cheiro de carne 

podre e aos vermes que, junto com terra, criam uma camada que reveste os ossos.
45

 

Depois de retirarmos todos os ossos, deixamos em cada uma das covas uma 

moeda e derramamos dentro do chão um pouco de cachaça. Esse pagamento é um gesto de 

agradecimento à terra por ter abrigado em seu interior os ossos durante esse tempo de 

incubação. Lugares que, de alguma forma, sugerem o acesso a espaços subterrâneos, como a 

entrada de grutas, cavernas, beira de rios e do mar, cemitérios, são zonas às quais recorro nas 

minhas práticas de bruxaria. Percebo esses lugares também como zonas limiares, em que 

múltiplas forças transitam e se cruzam, e, devido a esse cruzamento, múltiplas possibilidades 

emergem, potencializando os trabalhos, os rituais, ali realizados. Estando na encruzilhada 

entre os mundos, aproprio-me da potência subterrânea e, como retribuição, algo deve ser dado 

em troca por mim aos espíritos que guardam essas passagens. Assim afirma Behrens (2010, p. 

102): “O limiar é uma passagem pela qual não se pode passar sem nada nem menos ─ apesar 

de o limiar não ser um muro, nem uma grade fechada, nem uma grade intransponível.” 

Durante a época do processo de composição de Ossuário, vivencio a iniciação em 

uma casa de Vodou. Aqui recordo que, em certo momento do rito, sou conduzido a um quarto 

escuro, com apenas uma esteira no chão, e permaneço trancado lá durante 24 horas. Por todo 

o tempo de reclusão, eu fico deitado na esteira, dormindo, para que os espíritos vodous ─ os 

Loas ─ que me guiam, apresentem-se para mim através de sonhos. 

Em um dos delírios que tenho durante as horas de reclusão, vejo-me caminhando 

em direção a um grande buraco escuro na terra que se apresenta para mim como um portal 

para outro mundo. No instante em que estou parcialmente dentro do buraco, ouço um homem 

me dizendo que eu não poderia entrar lá, pois eu não tinha permissão para atravessar o portal. 

Imediatamente, a voz de uma mulher responde ao homem, dizendo que os caminhos de baixo 

estavam abertos para mim, pois lá eu faria os trabalhos que poderia, desejaria e deveria fazer, 

e, caso não fizesse, eu pagaria com a minha vida. Em um desdobramento desse delírio, vejo-
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 O vídeo registro de um instante da ação de desenterrar os ossos se encontra no seguinte link: 

https://vimeo.com/166198621. 
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me novamente encontrando uma mulher com um véu negro. Ao nos encontrarmos, nos 

beijamos e uma serpente negra sai da sua boca entrando na minha boca, dentro de mim. 

Segundo os houngans ─ sacerdotes do Vodou Haitiano ─, essa mulher trata-se de 

Mama Brigitte, mulher de Baron Samedi, ambos Ghedes, espíritos vodous que guardam os 

mortos e o submundo. Mama Brigitte não só permite, como solicita a minha entrada no 

mundo subterrâneo para que eu seja o seu consorte em um rito de Marriage
46

. O homem que 

resistiu a minha entrada no buraco trata-se de Azaka, Loa da terra e da agricultura. Apesar de 

Legba ser o Loa das encruzilhadas, intermediário entre os humanos e os Loas vodous, estando 

ele presente em todos os batismos incorporado no sacerdote, Azaka, como espírito da terra, 

tem forte relação com o mundo dos Gedhes. 

No vodou, passar para o submundo, o mundo dos espíritos, da morte, é passar 

antes pela superfície da terra e, portanto, pedir permissão de passagem ao seu espírito 

guardião, Azaka, Loa que rege os trabalhos do solo ─ plantação e colheita. Receber um 

convite de Mama Brigitte talvez tenha despertado certo incômodo em Azaka, tendo ele me 

exigido atenção. Dado esse acontecimento, os houngans da casa me solicitaram fazer uma 

grande oferenda para Azaka e enterrá-la em uma plantação qualquer, ou praça, ou parque que 

houvesse muitas árvores. 

Assim como na bruxaria, uma oferenda é feita à terra como pagamento pela 

energia partilhada do submundo na execução de um trabalho, no vodou, os trabalhos que 

envolvem o solo e o seu atravessamento no cruzamento do portal para o reino dos Ghedes é 

de interesse também de Azaka. Partindo dessa referência, agradecemos à terra por ter operado 

na decomposição dos ossos que enterramos e também para que a sua contribuição continue 

favorecendo o nosso trabalho. 

Iniciamos, então, o processo de limpeza. Primeiramente, raspamos o resto de 

carne podre com uma faca, depois, assim como fiz com os meus familiares no Piauí, lavamos 

os ossos com água e sabão. Porém, diferente da ação na sexta-feira santa, eu e Diogo nos 

mantemos em um silêncio quase monástico. O som produzido naquela ação é apenas o das 

escovas esfregando os ossos, intervindo no som da brisa que ressoava pelas dunas e pela casa 

em ruínas. 

Inicialmente, optamos por não conversar para sermos o mais eficiente possível, 

diante da grande quantidade de ossos a serem limpos. Manter-me calado e abster qualquer 

pensamento que me desviasse da ação ─ na realidade duas ações: raspar e esfregar os ossos 
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  “No Vodou existe a união mística entre divindade e devoto. Tais casamentos podem ser solicitados, e mesmo 

necessários, pelos Espíritos.” (DEREN, 1983, p. 263). 
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repedidas vezes ─ mostra-se, á medida que a ação vai sendo feita, como um movimento de 

concentração para assim expandir a vibração sensorial do meu corpo. 

Os meus movimentos começam a ser conduzidos pela intensidade do som e do 

toque do vento, pois, além de ensurdecedor, ele atravessa as minhas roupas e a minha pele 

com sua força veloz. Já não há mais resistência ao cheiro de carne podre, pois ele já está 

impregnado no meu corpo, passando a ser o meu cheiro também. A energia que emana de 

todos os ossos fora das suas sepulturas me faz perceber a intensidade das diversas forças que 

existem e que se movimentam nesse lugar aparentemente vazio. 

Ao tratar dos rituais funerários dos Maniatas na Grécia, Seremetakis (1991, p. 

179) expõe o sentido do sepultamento a da exumação, trabalhos estes feitos pelas carpideiras: 

 

Se a morte e o sepultamento invocam um movimento de dentro para fora, então a 

exumação é uma inversão dessa passagem. Ela traz o que estava embaixo para cima, 

a escuridão para a luz [...]. Essa imagética natal pode ser entendida como uma 

tentativa consciente de socializar a morte na sua mais obscura, inacessível etapa, 

quando o corpo está enterrado na sepultura.
47

 

 

A etapa de sepultamento marca o momento de decomposição do corpo do cadáver 

que se desdobra com a exumação, em que o resto de carne é separado dos ossos. A separação 

entre carne e ossos, assim como a própria relação com os ossos exumados, é tratada por 

Seremetakis como a manutenção de uma relação, entre seres ─ os vivos e os mortos ─ que 

habitam domínios diferentes. 

Partindo dessa ideia, percebo a ação que eu e Diogo realizamos repetidas vezes 

como a composição de um plano limiar. Ressalto, ainda, que a composição de tal plano não se 

limita apenas à ação ─ o movimento de raspar o resto de carne e lavar os ossos ─, mas se 

expande também aos próprios ossos limpos, secos, exumados, que funcionam como “um 

dispositivo de comunicação entre duas ordens topológicas e duas classes de existência” 

(SEREMETAKIS, 1991, p. 178). Portanto, a composição de um plano limiar desta ordem 

depende da correlação entre a ação do corpo e os objetos que se entrecruzam a este num rito. 
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 “If Death and burial invoke a movement from inside to outside, then exhumation is a reversal of the passage. It 

brings what was down up, the dark into the light. This natal imagery can be understood as a concerted attempt 

to socialize death at its most obscure, unapproachable stage, when the body lies buried in the grave.” 

(SEREMETAKIS, 1991, p. 179). 



80 

 

Imagem 37 ─ Imersão nas dunas, Ceará - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 

 

Imagem 38 ─ Imersão nas dunas, Ceará - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 
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Imagem 39 ─ Imersão nas dunas, Ceará - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 

 

Ao conseguirmos juntar a quantidade de ossos que acreditamos ser necessária para 

o trabalho, iniciamos os encontros para a experimentação de movimentos para compor o 

programa da performance. Noto, como uma ação que marca o momento inicial dos nossos 

encontros, a defumação do espaço e do nosso próprio corpo com cigarros acesos. Cigarros são 

utilizados como oferenda em rituais direcionados aos espíritos ancestrais ou a divindades 

ctônicas ─ subterrâneas ─ e divindades liminares, habitando entre o mundo dos vivos e o 

mundo dos mortos, devido ao tabaco ─ matéria que compõe esse artefato: 

 

A folha do tabaco representa o poder do mundo vegetal composta de água, luz e 

terra. Quando seca, está apta para a combustão e, ao ser consumida como fumo, 

proporciona uma fumaça sagrada. [...] quando o adepto a sopra, o hálito (sangue 

branco) é aquecido e capacita a relação de respeito e serenidade entre vivos e mortos 

(COPPINI, 2016, p. 165). 

 

Instaurar um ambiente liminar no espaço de experimentação de Ossuário e nos 

corpos que vivem a experiência, dá-se como uma ação contínua apropriada da nossa vivência 

na preparação dos ossos. A própria experimentação de Ossuário dá-se como a instauração de 

corpos liminares em um espaço liminar. Uma encruzilhada. 

Perceber que o processo de criação de Ossuário inicia-se no momento de 

preparação dos ossos é importante para compreender que as ações vivenciadas até o momento 
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são materiais a serem retrabalhados na composição do programa final. Em decorrência disso, 

trazemos para esse momento do processo elementos e proposições que consideramos potentes 

para seguir o desdobramento da pesquisa. 

A partir da ação de enterrar os ossos, por exemplo, resolvemos propor a nós 

mesmos um exercício que invertesse a ação original, isto é, experimentarmos a sensação de 

sermos enterrados pelos ossos, por esse mar de ossos que se forma no chão. Tal ação 

configura-se como uma proposta de tocar de forma diferente esses corpos-ossos. Um 

exercício também de se deixar ser tocados por eles.  

Nesse exercício, notamos tratar-se também de sentir de forma diferente o peso dos 

ossos. Se antes esse peso é sentido na ação de carregá-los para os mais diversos lugares em 

que transitamos com eles, agora sentimos o peso deles sobre o nosso corpo. Nesse momento, 

a sensação do peso não está em carregar, e sim em ser pressionado, soterrado. 

 

Imagem 40 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Desenho de Diogo Braga (2015). 
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Imagem 41 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Desenho de Diogo Braga (2015). 

 

Durante os dias em que praticamos esse exercício de sentir a pressão dos ossos 

sobre o nosso corpo, Diogo compartilha um sonho tido por ele em que, de dentro de um mar 

de ossos, corpos emergem lentamente. O sonho de Diogo mostra-se como um desdobramento 

dos exercícios realizados durante esses dias. Um caminho que se abre em decorrência da 

experiência tida por ele. Diante disso, tomamos a ação do sonho como próximo exercício.  

Se estamos cobertos pelos ossos, como compor formas, criar movimentos que nos 

façam ser expostos? Se o sonho apresenta-se para nós como um caminho que se abre para a 

continuidade da ação, apropriamos-nos dessa ideia de abertura para abrirmos um campo em 

que novas possibilidades de ação emerjam. Tomo um movimento experienciado por mim em 

rituais de bruxaria, em que um círculo é formado a partir da conjuração dos espíritos dos 

quatro cantos do mundo para a concentração de uma determinada qualidade de energia. 

Partindo disso, sugiro que nossos movimentos sejam circulares. Como corpos 

submersos que retornam à superfície em um movimento ascendente. Esse movimento circular 

deve ser em sentido anti-horário, ou seja, contra o fluxo do tempo cronológico. Assim, como 

os ponteiros de um relógio contando o tempo de trás pra frente, eu e Diogo experimentamos 

emergir das profundezas dos ossos. Assim como convoca Uno (2012), referindo-se à forma 
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como Hijikata define a sua própria dança ─ o butô ─, eu e Diogo experimentamos emergir 

dos ossos como “o cadáver que se coloca de pé arriscando a vida” (UNO, 2012, p. 60). 

Além disso, estabelecemos como condição para o desempenho dessa ação, a 

instauração de um equilíbrio precário: para levantar-se, um deve usar o corpo do outro como 

suporte. A pressão dos ossos sobre os nossos corpos dá lugar à pressão de um corpo contra o 

outro. Inicialmente, com os corpos em sentido horizontal, a pressão do meu corpo contra o de 

Diogo ─ e vice-versa ─ o ajuda a alcançar a verticalidade. Porém, à medida que ascendemos e 

tomamos uma posição mais vertical, essa mesma pressão transforma-se em um obstáculo para 

a continuidade do movimento. A desestabilização dos corpos está presente durante toda a 

ação, deslocando-se de uma zona para outra do movimento, mas, ainda assim, sempre ali, 

sempre presente, impedindo-nos de nos acomodarmos e cessar o fluxo de energia. 

Enquanto ascendemos, girando e pressionando um ao outro, os ossos espalham-se 

desordenadamente pelo espaço. A sonoridade que eles produzem, colidindo uns com os outros 

e com o chão, ecoa pelo ambiente como um desmoronamento. Algo que desmorona, que se 

desfaz enquanto nos erguemos. Ao ouvirmos esse barulho caótico e distorcido, percebemos o 

quanto o som dos ossos no chão potencializa as ações e, por isso, voltamo-nos para a pesquisa 

de outras possibilidades sonoras capazes de serem produzidas pelo contato entre os ossos e o 

solo. 

Partindo da ação de corpos que ascendem do chão e da energia que ascende nesse 

movimento, apropriamo-nos dos movimentos de batida dos pés e das mãos no chão para 

despertar os mortos, os ancestrais, a própria força da morte, para estes se fazerem presentes. 

Experimentamos criar, então, formas de bater os ossos no chão para a produção de diversas 

intensidades de sons, convocando, assim, como no movimento circular anti-horário, as forças 

que vêm de baixo da terra. 

A repetição frenética das batidas dos ossos no chão é seguida por uma sequência 

de movimentos compostos com os crânios de cavalo que se encontram no meio dos ossos. A 

lentidão agoniante com a qual experimentamos a sequência de movimentos nos faz perceber, 

de forma bem literal, a tensão do nosso corpo. A pele vibra com a energia que flui no corpo. 

Toda a tensão do corpo está na superfície, na pele. O meu rosto é ocultado pelo 

crânio animal, perdendo minha referência inteiramente humana. Vivencio, nesse momento, 

um corpo, cuja energia circula e se esvai em suor, movendo-me contraído e lentamente, 

cruzando-me com ossos e me desindividualizando. Sobre essa percepção do corpo, Uno 

(2012) afirma: 
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Um corpo destacado de todas as determinações sensório-motoras, expressivas, 

práticas, pode se encontrar constituído unicamente pelo tempo puro, virtual e 

invisível que se tornou, a despeito de tudo, um pouco sensível. Esse corpo e esse 

tempo estão sob a fronteira do visível e do invisível (UNO, 2012, p. 57). 

 

Cada experimento que propomos para nós mesmos nesse processo revela uma 

intensidade ainda maior de exaurimento físico. O peso dos ossos sobre o corpo, a tensão do 

corpo em equilíbrio precário, que, sob determinadas condições, busca ficar de pé sem 

escorregar e cair, e a repetição eufórica de bater os ossos no chão compõem um plano de 

movimento de desgaste energético. Assim, percebendo o desgaste como movimento que opera 

nos corpos cruzados, traço uma noção de corpo emergindo como morte. Trata-se de um 

movimento que se faz presente e potente na fronteira do invisível que se faz visível no corpo 

em perecimento. 

 

Imagem 42 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 
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Imagem 43 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 

 

Imagem 44 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 
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Imagem 45 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 

 

Imagem 46 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 
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Imagem 47 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 

 

Imagem 48 ─ Experimento coreográfico - Registro do processo de composição do trabalho 

Ossuário 

 

Fonte: Foto de Filipe Acácio (2015). 

 

Outro experimento proposto, a partir das ações percebidas no momento de 

preparação dos ossos, é o de carregar os ossos. Tomados pelos momentos em que sempre 

temos que carregar sacos de ossos para serem enterrados e desenterrados, além de carregar 

caixas com os mesmos ossos de uma sala de ensaio para outra, percebemos a relevância dessa 

ação para o trabalho. 
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Tentar carregar com os braços o máximo de ossos que conseguir. Uma ação para 

ser realizada incessantemente. Mais uma vez o peso dos ossos. Mais uma vez o corpo 

cruzando-se e perdendo-se nos ossos. Os arranhões dos ossos no corpo deixam a pele 

vermelha, cheia de rasgos que ardem com o suor. Quanto mais ossos eu consigo segurar, 

quanto maior o peso deles em mim e quanto maior os cortes no meu corpo, menos eu me sinto 

em mim, pois grande é a energia que dele transborda. 

Com base nas sensações que reverberam desses experimentos, acredito ser 

interessante trazer o conceito de Eleonora Fabião (2011) sobre vibração paradoxal: “O corpo 

performativo não para de oscilar entre a cena e a não-cena, entre arte e não arte, e é 

justamente na vibração paradoxal que este corpo se faz e se fortalece.” (FABIÃO, 2011, p. 

76). 

Desde a caminhada por um campo com ossos de animais mortos no interior do 

Piauí até os exercícios de exaustão numa sala de ensaio. O que emerge enquanto questão na 

experiência do trabalho é a intensidade com a qual o corpo abre-se e é cruzado por uma 

multiplicidade de sensações. 

Assim, nesses pontos de disrupção, a noção de identidade é paradoxalmente 

apropriada, através das minhas vivências espirituais e familiares, e desestabilizada, buscando 

ser levada ao limite com sua desaparição. Na encruzilhada que busco partilhar em Ossuário, o 

corpo do sujeito dá lugar ao “corpo-em-experiência [que] cria relações, associações, modos, 

velocidades e afetos” (FABIÃO, 2011, p. 77, grifo da autora). 

Nesse sentido, Ossuário transborda os seus sentidos iniciais associados a 

experimentos ritualísticos direcionados ao mágico e à ancestralidade na feitiçaria e no vodou. 

Mas as experiências vividas apontam uma discussão sobre a própria ação de criação artística 

associada ao delírio ritualístico marcado pelo sacrifício do ego e pela superação da 

individualidade. Antonin Artaud (2006, p. 28-29), ao se referir ao teatro, diz que este é uma 

espécie de “mal” que revigora: 

 

Também o teatro é um mal porque é o equilíbrio supremo que não se adquire sem 

destruição. Ele convoca o espírito a um delírio que exalta suas energias; e para 

terminar pode-se observar que, do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a 

da peste, é benfazeja, pois, levando os homens a se verem como são, faz cair a 

máscara, põe a descoberto a mentira, a tibieza, a baixeza, o engodo; sacode a inércia 

asfixiante da matéria que atinge até os dados mais claros dos sentidos; e, revelando 

para coletividades o poder obscuro delas, sua força oculta, convida-as a assumir 

diante do destino uma atitude heróica [sic] e superior que, sem isso, nunca 

assumiriam. 
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Em delírio, o corpo não consegue sustentar mais o sujeito inscrito pelas 

discursividades sociais. Fendas se abrem, e a energia, que até então flui de forma unívoca, 

explode, produz faíscas, e desvia-se em múltiplos caminhos. Nessa deformação, o corpo 

assume-se enquanto uma encruzilhada, ou, ainda, ressaltando o pensamento exposto por Uno 

(2012) sobre o corpo: 

 

O corpo é esse entrecruzamento do visível e do invisível, do dentro e do fora, do que 

se toca e do que é tocado. Ele não é uma coisa, nem uma ideia, mas o que faz existir 

uma coisa e uma ideia para nós. O corpo é essa espiral, essa circulação, esse 

enlaçamento, a dobra de meu interior e de meu exterior, entre o mundo e o eu, a 

visibilidade e a opacidade (UNO, 2012, p. 58). 

 

A individualidade do corpo é aqui desarticulada com intensidade extrema, 

compondo, dessa forma, um plano que “desenreda conflitos, libera forças, desencadeia 

possibilidades” (ARTAUD, 2006, p. 28). Ainda como uma percepção, a indefinição do corpo 

como encruzilhada ─ encontro e partilha de caminhos diversos possíveis de serem seguidos ─ 

que faz da possibilidade o “poder ser” como um movimento potente, algo da zona da morte. 
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5 A FOICE DE SATURNO 

 

“Minha destruição permanente abre a porta 

para a criação constante. Se não há um fim, 

não há começo” (JODOROWSKY; COSTA, 

2004, p. 230).
48

 

 

Mais uma vez me encontro na encruzilhada, esvaziado, tentando dar forma à 

investigação apresentada nessa dissertação. Dessa vez, perguntando-me em que ponto 

finalizar e como finalizar. Pergunto-me se há de fato um fim a ser identificado nessa pesquisa, 

que encontra na morte o seu ponto de partida. Compartilhando essa sensação vivida nos 

momentos de transição identificados como começos e fins, trago a afirmação de Alejandro 

Jodorowsky e Marianne Costa (2004) em seu livro La Vía del Tarot, no momento em que eles 

discutem o Arcano XIII, comumente conhecido como A Morte, tratando-o como uma carta 

que carrega uma influência liminar. Proponho, então, ser essa carta de tarot o início do fim da 

escrita desta dissertação. 

Nas minhas leituras de Tarot, quando o Arcano XIII aparece, ele aponta um 

momento de transição correspondente à situação sobre a qual o jogo ─ leitura ─ é tratado. No 

entanto, essa carta implica-se de forma diferente da roda da fortuna e do oito de paus, em que 

o movimento transitório se coloca de forma mais neutra, ou seja, não apontando transição no 

sentido de transformação, elas confirmam um fluxo que está sendo seguido, a roda do destino 

sendo rodada: “O Arcano XIII não tem nome [...]. Esta carta convida uma limpeza radical do 

passado, uma revolução que está nas profundidades não-verbais ou pré-verbais do ser, na 

sombra desse terreno obscuro, desse desconhecido para nós mesmos” (JODOROWSKY; 

COSTA, 2004, p. 225).
49

 

O Arcano XIII propõe uma transformação que parte do perecimento de si, 

enquanto indivíduo constituído, para que emerja ─ nessa revolução ─ uma percepção de 

corpo não constituído, não instituído, não conhecido. Nas edições mais tradicionais do tarot, 

esse arcano se apresenta como um esqueleto segurando uma foice, caminhando por um campo 

com ossos e partes de corpos humanos. Vejo, nesse esqueleto segurando uma foice, Saturno-

                                                
48

 “Mi destrucción permanente abre la vía a la creación constante. Si no hay fin, no hay comienzo.” 

(JODOROWSKY; COSTA, 2004, p. 230). 
49

 “El Arcano XIII no tiene nombre [...] Esta carta invita a una limpieza radical del pasado, a una revolución 

que se sitúa en las profundidades no-verbales o preverbales del ser, en la sombra de ese terreno negro, de ese 

desconocido por nosotros mismos” (JODOROWSKY; COSTA, 2004, p. 225). 
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Cronos, divindade greco-romana, senhor do tempo e devorador dos seus próprios filhos. 

Como referido nos antigos hinos órficos, ele “em si contém todas as coisas e em si as devora” 

(TAYLOR, 2014, p. 55). Ainda como aponta André Chastel (1946, p. 132), em “Le mythe de 

Saturne dans la Renaissance italienne”, “Saturno aparece como senhor de revoluções por 

meio de eventos catastróficos”
50

. No movimento do Arcano XIII, vejo a revolução de Saturno 

com a sua foice, dilacerando a individualidade, fazendo emergir o desconhecido que existe no 

corpo. Assim, o golpe ceifador de Saturno provoca uma aproximação com o próprio corpo 

através da percepção da morte como um acontecimento não estático. 

Ao ressaltar aqui o Arcano XIII como o arcano sem nome, mais uma vez, 

aproximo a minha percepção da morte relacionada à bruxaria, por sua vez conhecida como a 

arte sem nome. Tratando da dinâmica performativa da bruxaria, componho na pesquisa uma 

ideia de corpo como encontro e partida de caminhos, uma encruzilhada que emerge na minha 

caminhada até o limite em que a individualidade inscrita no meu corpo é desestabilizada, 

perecendo e, simultaneamente, abrindo-me para outras possibilidades de corpo. É nesse 

sentido que discuto as silhuetas de Ana Mendieta: rastros que surgem da dissolução 

provocada pelo encontro de matérias ─ humano, terra, água, fogo, fumaça, velas, flores, 

pedras. Nesse encontro se dá a morte da percepção de corpos puros, pois todos, ao se 

cruzarem, contaminam-se uns com os outros, compondo rastros como materialidade do que é 

da ordem da invisibilidade. É no movimento de desmanche de corpos que as silhuetas 

possibilitam a percepção do invisível. Ao mesmo tempo, é no desaparecimento ─ no seu 

processo de invisibilização ─ que elas existem. 

A noção de existência de corpo relacionada ao seu sentido de perda, permeia 

também a performance na qual a mesma artista, ao sacrificar um galo, deixa-se ser manchada 

pelo sangue do animal. A percepção da morte do corpo sacrificado é apresentada como uma 

ação de esvaziamento do corpo e de perecimento. A poética da morte mobilizada nessa 

performance ritual se dá como transbordamento de si, viabilizado por uma experiência 

extática de desindividualização do seu próprio corpo. Uma experiência de desindividualização 

é também o que Tania Bruguera vivencia em The Burden of Guilt. Ao comer a terra na qual 

estão sepultados os seus ancestrais, a artista traz para a sua carne a morte e, sobretudo, os 

mortos, fazendo do seu corpo matéria de resistência diante da violência colonial que perpetua 

crimes contra povos originários e seus modos de olhar e interpretar o mundo. O sentido de 
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  “Saturne apparaît comme maître de révolutions à travers des événements catastrophiques” (CHASTEL, 

1946, p. 132). 
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resistir, então, transforma-se como experiência de sucumbir e re-existir de outra forma, como 

terra. 

Todos esses cruzamentos que compõem a escrita sobre essas três obras 

reverberam no processo criativo de Ossuário. A não desvinculação entre a experiência da 

criação artística e da escrita da dissertação é relevante para perceber essa pesquisa como um 

acontecimento múltiplo. Aqui, tomo como referência uma passagem de Deleuze e Parnet 

(1988), em “O Abecedário de Gilles Deleuze”, em que ele fala sobre uma conversa entre Jung 

e Freud, na qual Jung relata um sonho em que ele caminhava em um ossuário: “Um ossuário 

são centenas de ossos, são mil, dez mil ossos. Pois… isso é uma multiplicidade, um 

agenciamento, etc.: passeio em um ossuário, bem, o que quer dizer isso? Por onde passa o 

desejo? Em um agenciamento, se trata sempre de um coletivo.” (DELEUZE; PARNET, 1988, 

p. 33)
51

 

Tendo como desejo inicial uma performance de dança com ossos, a primeira etapa 

se dá na coleta dos ossos. A coleta de ossos, por sua vez, desdobra-se em uma série de 

imersões que transforma uma necessidade do âmbito da produção em uma vivência estética 

crucial para a sua percepção enquanto processo artístico. Enterrar, desenterrar, limpar, 

carregar ossos de animais mortos entre os estados do Piauí e do Ceará é uma experiência que 

marca um dos múltiplos acontecimentos que se apresentam como Ossuário. A relação do 

corpo com o lugar por onde passamos com os ossos e a própria relação com os ossos nas 

ações de enterrar, desenterrar e limpar e carregar se apresenta enquanto momento que compõe 

a experiência artística. Toda essa parte do processo reverbera também na forma de 

apresentação da performance de dança, em que eu , Diogo, os ossos e todo o público 

compartilhamos um mesmo espaço de proximidade. 

Na primeira temporada de apresentação, em agosto de 2016, antes de cada seção, 

um monte formado de cartas de tarot viradas de costas é espalhado em uma mesa, para que 

cada uma das pessoas que chegam para ver o trabalho escolha e tome para si intuitivamente 

uma carta. Trata-se de um baralho formado por cartas que apresentam apenas o Arcano XIII. 

Assim, todas as pessoas presentes para Ossuário conectam-se partindo de uma sorte em 

comum. Tal sorte, no entanto, não se refere a um futuro, e sim a um presente ─ o estar no 

Ossuário. Todos estão imersos nos ossos, vivendo nessa performance uma experiência 
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 “Un osario son cien huesos, mil huesos, diez mil huesos. Pues... eso es una multiplicidad, un agenciamiento, 

etc.: me paseo por un osario, bueno, ¿qué quiere decir eso ? ¿Qué es aquello por donde pasa el deseo? En un 

agenciamiento, se trata siempre de un colectivo.” (DELEUZE, PARNET, 1988, p. 33). 
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coletiva de perecimento. Cada um segurando o arcano que anuncia o presente: a morte como 

revolução de desarticulação individual. 

No decorrer dessa pesquisa, a experiência do corpo na performance como uma 

ação de morte não é abordada como um acontecimento final. O corpo, aqui, é percebido como 

uma encruzilhada. Como disse anteriormente, uma encruzilhada é o encontro e a partida de 

caminhos. Por isso que trago para esse momento o Arcano XIII, uma carta que fala sobre a 

encruzilhada, sobre a transição materializada na revolução de cada corpo. Dessa forma, ao 

apresentar essa dissertação, assumo que os pensamentos aqui cruzados não se fecham nem se 

resolvem em sua própria escrita e leitura. Desfaço as últimas páginas desses escritos como um 

fim: “Para caminhar para um fim, um fim que se desvia todo o tempo de sua própria 

finalidade, voltemos ao princípio e lá/aqui, no princípio, novamente perguntas serão 

encontradas.” (ROCHA, 2016, p. 23). 

Tudo o que aqui é escrito se decompõe em um movimento de morte como o 

movimento de saturno atravessando tudo e todos com sua foice. E são nos buracos feitos pela 

sua foice que a bruxaria e a performance são vivenciadas como arte que faz do diferente o 

possível. A morte nunca indica um caminho de retorno para o mesmo lugar, porque esse 

mesmo lugar já não existe. Mesmo compreendendo a vida como ciclos de vidas, a morte não 

aparece como marcação de um ciclo vicioso. Algo sempre se perde, dissolve-se, de forma a 

abrir o corpo como uma encruzilhada da qual vários caminhos são possíveis de serem 

seguidos e em que outras encruzilhadas são formadas.  

  



95 

 

REFERÊNCIAS 

 

A BÍBLIA sagrada. Traduzida por João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica 

Brasileira, 1993. 

 

AGRIPPA, Henrique Cornélio. Três livros de filosofia oculta. São Paulo: Madras, 2016. 

 

ANZALDÚA, Gloria. Borderland/la frontera: the new mestiza. San Francisco: Spinters/ 

Aunt Lute Books, 1999. 

 

ARTAUD, Antonin. O Teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

BATAILLE. Georges. A parte maldita: precedida de “a noção de dispêndio”. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2013. 

 

______. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987. 

 

______. Teoria da religião: seguida de esquema de uma história das religiões. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2015. 

 

BEHRENS, Roger. Seres Limiares, Tempos Limiares, Espaços Limiares. In: OTTE, Georg; 

SEDLMAYER, Sabrina; CORNELSEN, Elcio. Limiares e passagens em Walter Benjamin. 

Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

 

BETZ, Hans Dieter. The greek magical papyri in translation, including the demotic 

spells, vol. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1997. 

 

BRUGUERA, Tania. El peso de la culpa. In: FUSCO, Coco (Org.). Corpus delecti-

performance art of the Americas. England; United States: Routledge, 1999. 

 

BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, G. 

L. (Org.). O Corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2000. 

 

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 

 

CHASTEL, André. Le Mythe de Saturne dans la renaissance italienne. Phoebus, Italie, v. 1, 

n. 3-4, 1946. 

 

CHUMBLEY, Andrew D. Azoëtia: a grimoire of the sabbatic craft. California: Xoannon, 

2002.  

 

______. The Dragon-Book of Essex: grimorum synomosia Dracotaos. California: Xoannon, 

2014. 

 

COPPINI, Danilo. Quimbanda: fundamentos e práticas ocultas. São Paulo: Capelobo, 2016. 

v. 1. 

 



96 

 

DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. El abecedario de Gilles Deleuze. Traducción de Raúl 

Sánchez Cedillo. [S.l.: s.n.], 1988. Disponível em: 

<http://anarquiacoronada.blogspot.com.br/2015/04/obras-completas-de-gilles-deleuze.html>. 

Acesso em: 18 jan. 2017. 

 

DEREN, Maya. Divine Horsemen: the living gods of Haiti. New York: McPherson & 

Company, 1983. 

 

DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, 1973. 

 

______. Margens da Filosofia. Campinas: Papirus, 1991.  

 

FABIÃO, Eleonora. Corpo Performativo. In: BARDAWIL, Andrea. (Org.). Tecido afetivo: 

por uma dramaturgia do encontro. Fortaleza: Cia das Artes Andanças, 2010. 

 

______. Performance e Teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea. Sala Preta: 

revista de artes cênicas. São Paulo, n. 8, p. 235-246, 2008. 

 

______. Performance e Precariedade. In: OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de 

(Org.). A performance ensaiada: ensaios sobre performance contemporânea. Fortaleza: 

Expressão, 2011. 

 

FRISVOLD, Nicholaj de Mattos. Artes da noite: a história da prática da bruxaria. Curitiba: 

Rosa Vermelha, 2010. 

 

GAGNEBIN, J. M. Entre a Vida e a Morte. In: OTTE, Georg; SEDLMAYER, Sabrina; 

CORNELSEN, Elcio. Limiares e passagens em Walter Benjamin. Belo Horizonte: UFMG, 

2010. 

 

HOWARD, Michael; JACKSON, Nigel. Os Pilares de Tubalcaim: a tradição luciferiana. 

São Paulo: Madras, 2008. 

 

HUGGENS, Kim. Nefarious Occult Dealings: necromancy, ghosts and spirit expeditions in 

the graeco-roman, hoodoo and vodou magical traditions. In: STRATTON-KENT, Jake. 

(Org.). Conjure Codex: a compendium of invocation, evocation and conjuration. West 

Yorkshire, UK: Hadean Press, 2011. 

 

JACKSON, Nigel. Masks of misrule: the horned god and his cult in Europe. UK: Capall 

Bann Publishing, 1996. 

 

JODOROSWKY, Alejandro; COSTA, Marianne. La vía del tarot. Mexico: Grijalbo, 2004. 

 

LEE, Matt; FISHER, Mark. Deleuze y la Brujería. Buenos Aires: Las Cuarentas, 2009.  

 

LINARES, María Teresa. La santería en Cuba: Santería in Cuba. Gazeta de Antropología, n. 

10, 1993. Disponível em: 

<http://digibug.ugr.es/html/10481/13638/G10_09Maria_Teresa_Linares.html>. Acesso em: 

12 out. 2016. 

 



97 

 

MEREWETHER, Charles. De la Inscripción a la disolución: un ensayo sobre el consumo en 

la obra de Ana Mendieta. Santiago de Compostela: CGAC, 1996. 

 

MUÑOZ, José. Performing Greater Cuba: Tania Bruguera and The Burden of Guilt. In: 

TAYLOR, Diana; CONSTANTINO, Roselyn (Org.). Holy Terrors: latin american women 

perform. Durham NC: Duke University Press/Tisch, 2003. 

NIETZSCHE, Friedrich. A visão dionisíaca do mundo. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

OVÍDIO. Metamorphoses. UK: Oxford University Press, 1996. 

 

PHELAN, Peggy. A Ontologia da performance: representação sem produção. In: 

MONTEIRO, P. F. (Org.). Revista de Comunicação. Lisboa: Cosmos, 1998. 

 

PRECIADO, Paul B. Fais tes cartons sans savoir où tu déménages par Paul B. Preciado. 

Toute l'actualité en direct, dez. 2016. Disponível em: 

<http://www.liberation.fr/debats/2016/12/23/fais-tes-cartons-sans-savoir-ou-tu-demenages-

par-paul-b-preciado_1537228>. Acesso em: 30 jan. 2017. 

 

ROCHA, Thereza. O que é dança contemporânea?: uma aprendizagem e um livro de 

prazeres. Salvador: Conexões Criativas, 2016. 

 

RUIDO, María. Ana Mendieta. Hondarribia: Nerea, 2002.  

 

SEREMETAKIS, C. Nadia. The last word women, death and divination in inner mani. 

Chicago: Chicago Press, 1991.   

 

______. The senses still: perception and memory as material culture in modernity. Chicago: 

Westview Press, 1994. 

 

SERRES, Michel. Os cinco sentidos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

 

TAYLOR, Thomas. The hymns of Orpheus. London: Global Grey, 2014. 

 

UNO, Kuniichi. A gênese de um corpo desconhecido. São Paulo: n-1 edições, 2012. 

 

WEISS, Allen S. Aesthetics of excess. New York: State University of New York Press, 1989. 


