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RESUMO 

 

 

Os estudos sobre grupos e ordens esotéricas no Brasil ainda carece de atenção. Este trabalho 

se propõe a analisar os grupos de magistas do Caos sob a ótica do Esoterismo Ocidental, e 

também traçar as características de uma ordem, prática e sistema que se estrutura grande parte 

através da rede (internet), ressaltando os elementos que viabilize a magia de ser assimilada e 

praticada através da configuração de compartilhamento de informações. 

 
 
Palavras-chave: Magia. Magia do Caos. Internet como campo de pesquisa. Esoterismo 
Ocidental 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Studies on esoteric groups and orders in Brazil still lack attention. This work proposes to 

analyze the groups of Chaos magists from the perspective of Western Esotericism, and also to 

trace the characteristics of an order, practice and system that is structured largely through the 

internet, highlighting the elements that make magic possible of being assimilated and 

practiced through the configuration of information sharing. 
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We consciously and unconsciously edit out all kinds of things to suit ourselves, pragmatically, or manipulatively 

in order to make things happen. There are the roots of a childhood theatre of behavorial depth magick, a form 

that sadly suffers from being born of devout ignorance, and a total lack of shamanic guidance. Magick is by one 

definition, if you will, the science of making things happen according to your desires in order to maximize 

control over one's life and immediate environment to create a universe that is perfecting in its kindness towards 

you. 

Genesis P. Orridge 

Since the word “magic” tends to cause confused thinking, I would like to say exactly what I mean by “magic” 

and the magical interpretation of so-called reality. The underlying assumption of magic is the assertion of ‘will’ 

as the primary moving force in this universe–the deep conviction that nothing happens unless somebody or some 

being wills it to happen. To me this has always seemed self-evident. A chair does not move unless someone 

moves it. Neither does your physical body, which is composed of much the same materials, move unless you will 

it to move. Walking across the rooom is a magical operation. From the viewpoint of magic, no death, no illness, 

no misfortune, accident, war or riot is accidental. There are no accidents in the world of magic. 

William S. Burroughs 

Introdução 

 Foi através de autores anarquistas como Hakim Bey que tive o primeiro contato e 

acesso à Magia do Caos. Em meio ao contexto de uma cidade pequena (Araruama, Rio de 

Janeiro), de caráter predominantemente evangélico e cristão, onde alguns jovens se 

introduziam em práticas mágicas, estive por um tempo após a adolescência cercado destes 

debates. 

 Entre os amigos estavam relativamente representadas algumas correntes esotéricas, 

desde Wicca, bruxaria, ocultismo, paganismo, satanismo, e não-esotéricas, como religiões 

afro-brasileiras. O cristianismo, recusado pela juventude que me cercou, era o contraposto 

como foco de ideias “opressoras” e “intolerantes”. 

 Na pequena cidade, também, se encontra uma xamã que cuida de uma pequena loja de 

ervas, sebo de livros e artigos espiritualistas. Suas leituras sobre física quântica afetaram a 

percepção de alguns destes jovens para a “realidade” da magia e das técnicas, compreendendo 

o corpo como em correspondência ao universo, ou ao cosmos (ou ao que viria ser significante 

na Magia do Caos, o próprio Caos). 

 Em contraposição à utilização de acessórios e ritos extremamente complexos, o 

primeiro contato que tive ao pesquisar sobre Magia do Caos me revelou o seguinte relato: 
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Criei um Servidor para pequeno fim de acúmulo de energia. Ele tem alguns cristais 

de quartzo, um seletor de intensidade, algumas resistências, um 'seletor de canais', 

alguns fios e um velho chip de 286. Oh, e uma entrada para meu mecanismo de 

descarga. Inicialmente, eu o carreguei durante uma rave de 72 horas. Enterrei o no 

chão sob a pista de dança principal, com alguns fios ligando-se às luzes e aos auto 

falantes, outros seguindo até a área de descanso, e outros para um antena de satélite 

(apontando para a casa onde se realizava a rave), que fiz a partir de uma calota 

velha. O seletor de canais foi a solução para um problema que me foi apontado por k 

Ouranos: como eu poderia controlar todos os diferentes tipos de energia? Bem, tudo 

que fiz foi adicionar um seletor de oito fases, uma para cada cor da magia! Ligando 

o seletor à CPU, transplantei então a energia de um servidor que eu havia criado 

para me alertar de ataques mágicos; adicionei algumas resistências para eliminar a 

possibilidade de uma sobrecarga a PRESTO minha máquina estava pronta. O 

mecanismo de descarga (não riam) é um pente de alumínio. Eu apenas adicionei 

algumas peças eletrônicas, e um fio para liga-lo à bateria. Este aparelho me foi 

mostrado em um sonho por Karl Marx (sem o seletor de canais), e funciona MUITO 

BEM! Eu preciso apenas pentear meu cabelo quando preciso de uma dose extra de 

energia. Eu o mantenho ligado à antena de satélite, que agora aponta para uma igreja 

próxima à minha casa, apenas para mantê-lo com carga total. 

 A citação acima foi descrita por Daniel Pellizzari em um pequeno artigo publicado no 

site Instituto de Pesquisas Psíquicas Imagick sob o título “Introdução à Magia do Caos”1. 

Nunca havia lido nada semelhante e de apenas um relato pude identificar diversos elementos 

que, por não compreendê-los, tive que me esforçar em pesquisar. 

 O texto se desdobra em tom irônico prezando pela descontração. Mas neste relato, 

utilizar de humor, como dizer que Karl Marx revelou um aparelho mágico através de um 

sonho, e também utilizar como ferramentas mágicas aparelhos eletrônicos (conectados à 

energia ou não), além de perceber uma organização bem estruturada através da internet para 

disseminar conhecimento de fácil acesso me pareceu uma proposta radical. 

 A partir disso, eu conheci as “ideias base” da Magia do Caos. O Discordianismo, 

amplamente mobilizado por meus interlocutores, dizia que “um discordiano é proibido de 

acreditar naquilo que lê” (MALACLYPSE e THORNLEY, 2016, p.4) em meio a aparente 

confusão visual proposital do livro sagrado Principia Discordia, repleto de citações irônicas a 

autores célebres e informações assumidamente contraditórias. 

                                                             
1 <http://www.imagick.org.br/pagmag/sistmag/caos.html> acessado em 27 de novembro de 2018. 
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 Essa e outras características os colocam dentro do debate entre esotéricos no posto de 

“religião pós-moderna”, sendo muitas vezes considerada uma piada que não deve ser levada a 

sério. De acordo com os praticantes e discordianos, esse status atribuído faz parte da religião e 

traz a ela seu “brilho”. 

 Mas o meu interesse e identificação acadêmica com a Magia do Caos surgiram após 

algumas tentativas de se estabelecer um campo religioso de estudos sobre esoterismo onde eu 

pudesse pesquisar sobre a interação entre os diferentes grupos. A princípio, um dado relevante 

seria dizer que algumas ordens esotéricas mantêm seus conhecimentos em “segredo” evitando 

que chegue ao conhecimento público. Isto, inclusive, faz parte de como se estruturam e se 

organizam determinadas ordens, sendo o segredo um elemento social “capaz de criar laços de 

solidariedade, mas também de produzir estruturas de exclusão social” (MENDONÇA 

JÚNIOR, 2017, p.31). 

 Ao contrário disso, a Magia do Caos, bem como o Discordianismo, se apresentava no 

ambiente conectado em rede (da internet) como uma ordem amplamente divulgada, difundida, 

com muitos materiais disponibilizados gratuitamente em rede e traduções feitas por 

praticantes mais experientes como forma de trazer um conhecimento de língua inglesa ao 

idioma português. A isso, compreendem-se sites de internet, grupos em redes sociais como 

Yahoo e Facebook que são mobilizados quase sempre em função de disseminar informação e 

produzir acervos de livros. 

 Mas foi a partir da publicação, em 2016 e 2017, de dois livros ditos “clássicos”, “de 

base” da Magia do Caos que minha atenção voltou-se exclusivamente: estava “oficializado” o 

debate da Magia do Caos no espaço público – e não apenas dentro de círculos e grupos 

esotéricos. As prateleiras de grandes livrarias agora disponibilizavam em edições 

consideravelmente luxuosas os livros Liber Null e Psiconauta e Principia Discordia, com 

traduções exclusivas de magistas do Caos2. 

                                                             
2 O Termo “magista” é utilizado amplamente por meus interlocutores para definir o “praticante de magia” e a 

isso envolve todo e qualquer praticante de magia. Não é adotado nada relativo a “religioso” ou algum termo 

afim. “Magista” foi introduzido através do Liber Null, de Peter Carroll. Como há certa dificuldade de definir o 

praticante de Magia do Caos, há também utilizações de termos como “caoísta”. Porém, utilizarei aqui o termo 

“magista” para adotar um conceito êmico. Outro termo que está presente tanto nos livros quanto nos relatos é 

“Magick”, outra forma para se conceituar “magia”. Criado por Aleister Crowley, o termo Magick foi empregado 

como forma de diferenciar-se das concepções anteriores de magia e para definir, especificamente, a magia e 
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 É, então, reconhecendo esse fato que, contrastando com a crença popular relativa ao 

esoterismo e também com o que se vê (ou não se vê) expresso no espaço público por outras 

ordens esotéricas que dedico minha análise a compreender como é estruturada a Magia do 

Caos nos ambientes da internet. Além disso, a internet se demonstra uma ferramenta utilizada 

para o “fazer mágico”, dada sua configuração em rede e possibilidade de compartilhamento. 

Assim, também, meu objetivo é identificar as bases que tornam possíveis a prática da magia 

através da internet. 

 No primeiro capítulo, procuro contextualizar a Magia do Caos e suas influências, 

reunindo elementos primeiramente abordados pelo antropólogo inglês Justin Woodman em 

sua tese de doutorado de 2004. Aqui dou enfoque às figuras e movimentos principais: Austin 

Osman Spare, Aleister Crowley, Kenneth Grant, Howard Philips Lovecraft, Robert Anton 

Wilson, Peter J. Carroll, Ray Sherwin e o movimento discordiano e anarquista dos anos 1960. 

 Dedico o segundo capítulo à etnografia, trazendo à luz do debate o campo realizado 

através da internet em grupos e páginas de Facebook e fora dele por cerca de dois anos (desde 

o primeiro semestre de 2017). Procuro ressaltar características relevantes da Magia do Caos a 

partir das discussões livres no interior destes grupos fechados3. Dessa forma, pelo caráter de 

“grupo fechado”, ocultarei os nomes verdadeiros e substituirei por iniciais correspondentes a 

nomes fictícios. Aqui também devo ressaltar que utilizei da observação participante, me 

inserindo nos grupos, interagindo, conversando, olhando “de dentro” como funciona a Magia 

do Caos. Dessa forma, fui direcionado à “iniciação”, aos princípios básicos, chamado de 

CAOS A Jornada. Assim foi possível me aprofundar e, de forma prática, experienciar alguns 

conceitos apenas lidos a mobilizados pelos meus interlocutores. 

                                                                                                                                                                                              
sistemas desenvolvidos por ele (Thelema). Os magistas do Caos o empregam por reconhecerem a influência do 

Thelema na Magia do Caos. Entretanto, não utilizarei amplamente este termo e focarei em trabalhar o conceito 

de magia conforme for necessário, adequando e esclarecendo as nuances. 

3
 Como “grupo fechado” de Facebook – uma rede social virtual online que permite o compartilhamento de 

informações com pessoas próximas e distantes – entende-se um espaço de interação que não pode ser observado 

por um usuário que não teve a aprovação de um “moderador” para se inserir. O conteúdo da rede social 

Facebook perpassa diversas formas de privacidade. Uma publicação, ou post, pode tanto ter caráter “oculto” 

quanto “aberto”. Um grupo significa um espaço de debate específico a um determinado tema. Normalmente estes 

grupos possuem regras próprias geridas por “moderadores”, ou “donos do grupo”, que são responsáveis por sua 

administração. Os grupos com que trabalho são “fechados”, porém, sua inserção se dá de forma simples: é 

necessário apenas confirmar sua idade. Sendo maior de 18 anos, sua solicitação para participar do grupo é 

aprovada e se tem livre acesso a todo conteúdo publicado e debatido. 
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 No terceiro capítulo eu busco uma abordagem acadêmica do esoterismo (tratado aqui 

conforme o termo defendido por Anoine Faivre, “esotericismo”) que possa esclarecer as 

características apresentadas nos dois capítulos anteriores a partir de um acervo de conceitos já 

relativamente bem definidos e trabalhados na Europa. Devo ressaltar aqui ainda na Introdução 

que não há trabalhos acadêmicos brasileiros sobre a Magia do Caos tendo eu de recorrer a 

pesquisas e teóricos estrangeiros. O material traduzido é muito escasso, sendo o inglês já uma 

tradução. Entretanto, também darei atenção ao esforço de pesquisadores da América do Sul 

em tornar o esoterismo um campo de pesquisa científico. 

 Durante o período da pesquisa, pude identificar dois acadêmicos que tem direcionado 

sua atenção em produzir material acadêmico sobre a Magia do Caos: o mestrando em 

antropologia Felipe Boin, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Alexandre Iung, 

estudante de graduação em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Isso nos 

permite perceber o fato de o campo estar em início de construção, análise e produção 

científica no Brasil, sendo ainda muito escasso o material produzido sobre esoterismo no país, 

e carecendo de referências próximas. 

 Portando, a análise do esotericismo a partir de teóricos europeus se torna relevante, 

porém, darei direcionamento para que seja contextualizada a prática da Magia do Caos no 

Brasil, sem tomar como projeções absolutas as manifestações observadas em outros 

contextos. 

Capítulo 1. “Nada é verdadeiro, tudo é permitido”: influências e 

contextualização do Caos 

Sob a frase “nossa missão é trazer para o Brasil os livros que ninguém teve coragem 

de trazer, ou de continuar trazendo”4, a recente editora Penumbra Livros surge no mercado 

editorial com a preocupação de traduzir livros e obras de autores ocultistas, esotéricos e 

místicos para o idioma brasileiro como forma de preencher o vazio causado pelo mercado 

comercial de livros sobre o tema. Como afirmado no próprio site da editora, muitos livros 

sobre o tema pararam de ser publicados e são dados como raridades, dificultando o acesso do 

público ao material. 

                                                             
4 <http://www.penumbralivros.com.br/sobre-nos/> acessado em 04/11/2018. 
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Nos anos 2016 e 2017 a editora publicou dois livros específicos, respectivamente 

Liber Null e Psiconauta e Principia Discordia. Estes dois livros tem íntima relação com uma 

espécie de vertente esotérica chamado de Magia do Caos. O primeiro livro, escrito por Peter J. 

Carroll e publicado nos anos 1987, é tido como um primeiro manual prático de magia para os 

que se consideram caoístas e praticantes de Magia do Caos. Naquela época, juntamente com 

Ray Sherwin, Peter Carroll fundou na Inglaterra a ordem Iluminados de Thanateros (ou 

Illuminates of Thanateros), definindo-se como “herdeiros mágicos do Zos Kia Kultus e da 

AA (Astrum Argentum)” (CARROLL, 2016, p.9). 

Já o segundo livro, Principia Discordia (ou o título completo Principia Discordia, Ou, 

Como Encontrei a Deusa e o que Fiz Com Ela Quando a Encontrei), publicado em 1965, cujo 

copyleft sinaliza “niguém” e também “todos os direitos invertidos”, mas que a autoria é 

atribuída a Malaclypse o Mais Jovem (Gregory Hill) e Lord Omar Khayyam Ravenhurst 

(Kerry Wendell Thornley). Ambos autores, envolvidos com a contracultura estadunidense, 

fundaram o que chamam hoje de Discordianismo: uma religião que tem como sua deusa Éris, 

a deusa da discórdia e do caos do panteão grego. O livro é composto por colagens 

aparentemente aleatórias, sem nenhuma intenção de respeitar espaços, formatações e 

consensos de leitura. 

A partir dessa breve contextualização dos tomos principais, aos quais bebem da fonte a 

Magia do Caos, podemos perceber quais são seus pontos de referência para a construção do 

novo sistema. Vemos aqui alguns elementos mobilizados que me garantiram um norte para 

iniciar a pesquisa de campo. A começar por Liber Null e Psiconauta, somos apresentados ao 

sistema mágico de bricolagem ao qual baseia boa parte da Magia do Caos (explicarei melhor 

mais a frente), divido em dois livros compilados. 

Em princípio, separarei três pontos citados nesta análise que se apresentaram como 

fundamentais para o entendimento do campo, os quais são utilizados sempre como forma de 

“indicação de estudo” dentro dos círculos e grupos de Magia do Caos: o sistema Zos Kia 

Cultus, desenvolvido por Austin Osman Spare no início do século XX; a Astrum Argentum, 

ordem esotérica criada em 1907 por Aleister Crowley; e o Discordianismo, já citado. 

1.1 Dois personagens clássicos: Austin Osman Spare e Aleister Crowley 

Para melhor explicitar algumas nuances e características da Magia do Caos, seguirei os 

passos do antropólogo inglês Justin Woodman (figura 1), o qual dedicou sua tese de 
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doutorado a estudar os grupos de magistas do Caos no Reino Unido (2004). Não pretendo 

aqui fazer um apanhado de todos os argumentos utilizados por ele, mas pretendo, a partir de 

seu esquema, atenuar características. 

 

Figura 1: Esquema de Justin Woodman acerca das influências da Magia do Caos (p.30). Tradução minha. 

Antes de destrinchar seu esquema de influências da Magia do Caos, ele aponta para 

dois elementos que nos permite contextualizar o momento e as motivações dos quais esses 

dois personagens ressaltados no título do subcapítulo se encontram. Magia do Caos estaria 

entre a magia cerimonial e a bruxaria, cuja variação “bruxaria moderna” – demonstrada por 

Woodman como Wicca – traria características para a prática por geralmente, como 

identificado em sua pesquisa de campo no Reino Unido, os praticantes terem o primeiro 

contato com o paganismo por via da bruxaria moderna, ou Wicca (p.29 e 32). 
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A magia cerimonial tem suas raízes na Ordem Hermética da Aurora Dourada 

(Hermetic Order of the Golden Dawn, uma ordem esotérica surgida no fim do século XIX). 

Com base na Cabala hebraica e seu sistema numerológico, a ordem da Aurora Dourada 

desenvolve um sistema de correspondências místicas e mágicas (p.27-28). Aqui, cartas de 

Tarô, símbolos astrológicos, cores, cristais, elementos, plantas, perfumes, animais, deuses, 

anjos e espíritos são mobilizados, atribuídos a cada esfera e caminho a ser seguido pelo 

praticante. 

O princípio holístico da prática mágica cerimonial ocidental, segundo Woodman, é 

expresso no aforismo central do Hermetismo Renascentista: as above, so below (como acima, 

abaixo). O aforismo representa o plano das correspondências entre o microcosmo (a 

consciência do mágico) e o macrocosmo (as forças divinas do cosmos), significando que o 

microcosmo reflete o macrocosmo. Ainda, é possível perceber que a magia cerimonial 

hermética sincretiza diversas influências, como o cristianismo e o judaísmo. O pluralismo e 

sincretismo religioso é um traço comum entre os grupos esotericistas ocidentais (ver capítulo 

2). 

Entretanto, Aleister Crowley (1875-1947), um ocultista britânico com vasto 

conhecimento sobre espiritualidade bem como um antigo membro da Aurora Dourada, 

desenvolveu seu próprio sistema mágico conhecido como Thelema, explicitamente anti-

cristão. Muitas das ideias de Crowley foram absorvidas por magistas do Caos, porém há 

enorme rejeição ao “que eles veem como ritualismo complexo e desnecessário, hierarquias 

rígidas, e um simbolismo sobredeterminado encontrado na magia cerimonial" (tradução 

minha, p. 29). 

De acordo com Woodman, Crowley, quando no Cairo em 1904, escreveu The Book of 

the Law (O Livro da Lei) num período de três dias enquanto sua esposa, Rose Kelley, 

espontaneamente entrou em estado de transe. Aiwass, a entidade que teria incorporado Kelley, 

deixou uma mensagem central: do what thou wilt shall be the whole of the law (“faze o que tu 

queres há de ser o todo da lei”, traduzido). 

Crowley interpretou isso como significando que a prática da magia implicava a 

descoberta da “verdadeira vontade” ou da natureza espiritual autêntica. Isso formou 

a base de uma filosofia mágica anarquista, nietzschiana e anti-cristã com Crowley 

chamado Thelema (o grego para “Vontade”), envolvendo a rejeição de crenças e 

ideologias “restritivas” – o cristianismo sendo um alvo particular do baço milenar de 

Crowley. (p.32, tradução minha) 
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Libertando-se da moral cristã, Crowley e seu interesse na magia sexual e tântrica o fez 

ter contato com a Ordo Templi Orientis (OTO), "uma ordem mágica cujas práticas eram 

baseadas nos princípios tântricos orientais” (p. 33). Iniciando na OTO em 1912, foi apontado 

como líder da organização em 1922. 

Austin Osman Spare (1886-1956) nasceu em Londres, filho de um policial e da filha 

de um membro da Marinha Real. Foi um proeminente artista de sua época, lançando alguns 

livros repletos de desenhos em linhas finas, já adquirindo grande reconhecimento na 

Academia Real com a pouca idade de dezessete anos (BAKER, 2014). Seu primeiro livro 

Earth:Inferno foi lançado em 1905, seguido então por The Book of Satyrs, em 1907. Nessa 

época teve contato com a ordem mágica AA (Astrum Argentum ou Silver Star, uma 

ordem mágica pós-Aurora Dourada) de Aleister Crowley. 

De acordo com Justin Woodman, “a base da estrutura antinômica e indeterminista da 

Magia do Caos é indicada no trabalho de Spare”, sendo importante atentar para que a sua 

rejeição da ortodoxia de sua época o levou a criar um “sistema psicomágico” (psycho-magical 

system) individualista e altamente eclético (WOODMAN, 2004, p.33). 

Citando Frances King, Woodman aponta que Spare 

acreditava que qualquer desejo profundamente sentido no centro mais íntimo da 

consciência humana era capaz de realização, mas ele idealizou novas técnicas, 

completamente mais simples do que as da tradição mágica, para atingir a realização 

do desejo (KING, 1989: 183-184 apud WOODMAN, p.34, tradução minha). 

É em The Book of Pleasure (Self-Love): Psychology of Ecstasy, lançado em 1913, que 

Spare desenvolve alguns conceitos fundamentais, bem como técnicas. Dentre as técnicas 

encontramos a sigilização, ou Sigilo, que é usado amplamente pelos magistas do Caos. As 

noções de Zos e Kia são fundamentais: Zos é explicado como o “corpo considerado como um 

todo”, ou seja, corpo, mente e alma e o que o corpo pode alcançar; e Kia “representa o ‘Eu 

Atmosférico’, o Eu Cósmico ou Eu Superior, que utiliza 'Zos' como seu campo de 

manifestação”5. 

                                                             
5 <http://www.mortesubitainc.org/biografias/biografia/austin-osman-spare-1> Acessado em 05 de novembro de 

2018. Nas palavras de Spare, Kia significa: “The absolute freedom which being free is mighty enough to be 

“reality” and free at any time: therefore is not potential or manifest (except as it's instant possibility) by ideas of 

freedom or “means,” but by the Ego being free to recieve it, by being free of ideas about it and by not believing. 
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Peter J. Carroll explica Kia a partir de seu sistema dualista: 

O Kia não pode ser experimentado diretamente, pois é a base da consciência (ou 

experiência), e não possui qualidades fixas às quais a mente possa se apegar. Kia é a 

consciência, é o “Eu” elusivo que confere auto-consciência mas não parece ele 

próprio consistir em nada. O Kia pode às vezes ser sentido como êxtase ou 

inspiração, mas está profundamente enterrado na mente dualista. Está 

principalmente preso nos devaneios sem objetivo do pensamento, na identificação 

com a experiência e naquele bloco de opiniões que temos sobre nós mesmos que 

chamamos de ego. A magia se ocupa em conferir ao Kia mais liberdade e 

flexibilidade, e em prover meios para que ele possa manifestar seu poder oculto. O 

Kia é capaz de exercer poderes ocultos pois é um fragmento da grande força vital do 

universo (CARROLL, 2016, p.30). 

A força vital do universo é representada pelo Caos6. 

Caos é também a força que adiciona complexidade crescente ao universo, ao gerar 

estruturas que não eram inerentes em suas partes componentes. É a força que fez 

com que a vida evoluísse a si própria a partir do pó, e atualmente se manifesta de 

forma mais concentrada na força vital humana, ou Kia, da qual é a fonte da 

consciência (p.31, tradução minha).  

Zos e Kia são simbolizados antropomorficamente pela Mão e pelo Olho, que são 

também os instrumentos utilizados pelo magista. Segundo o site Morte Súbit Inc., “a mão e o 

olho, Zos e Kia, 'Toque-Total' e 'Visão-Total', são os instrumentos mágicos do Id, o desejo 

primal ou obsessão inata que Zos está sempre buscando para corporificá-la em carne”. Pois 

então, “o corpo (Zos) se torna sensível a todos os impulsos da onda cósmica, de modo a ‘ser 

todo sensação’ para realizar todas as coisas simultaneamente em carne 'agora'”. 

Estes princípios, seu desprezo pela religião, crença e fé, seu sistema intimamente 

ligado à psicologia e a busca radical pela autonomia, individualidade e simplicidade, são 

refletidos até os dias de hoje dentro da prática da Magia do Caos, como veremos mais adiante. 

                                                                                                                                                                                              
The less said of it (Kia) the less obscure is it. Remember evolution teaches by terrible punishments-that 

conception is ultimate reality but not ultimate freedom from evolution.” (p.2). The Book of Pleasures não tem 

versão impressa no Brasil e todas as traduções foram feitas por praticantes e magistas; o livro completo pode ser 

encontrado em versões PDF em inglês. Disponível em: <https://www.golden-

dawn.com/goldendawn/UserFiles/en/file/pdf/book_of_pleasure.pdf> Acessado em 05 de novembro de 2018. 

6 “A ‘coisa’ responsável pela origem e ação continuada dos eventos é chamada pelos magistas de Caos. Também 

poderia ser chamada de Deus, ou Tao, mas o nome Caos é virtualmente insignificante, e livre das ideias infantis 

e antropomórficas da religião” (CARROLL, 2016, p.30). 
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Apesar da inserção de Spare através da ordem Astrum Argentum de Crowley, e apesar 

de os dois terem pontos em comum, principalmente no que se relaciona a importância da 

magia sexual tântrica, 

é na concepção radical de liberdade total, consistindo na expressão irrestrita do que 

ele defendeu ser o ‘sonho inerente’, onde detectamos pela primeira vez a filosofia 

caótica e indômita que o separou (Spare) por um abismo de Crowley e de qualquer 

outro sistema esotérico que não tenha sua própria marca” (NECHVATAL, 2009, 

tradução minha). 

 De acordo com outro mago inglês, Kenneth Grant, cujo papel é reconhecido por Justin 

Woodman como complementar para se compreender todas as influências da formação do 

pensamento do magista do Caos, além de uma personalidade próxima ao outros dois magistas 

aqui comentados, o “princípio da ‘fórmula’ mágica de Spare era o do ‘ressurgimento 

atávico’”, onde, através do transe o mago teria acesso à força vital do Kia, os “níveis 

primordiais da consciência humana” (WOODMAN, 2004, p.34, tradução minha). Sob o ponto 

de vista da magia cerimonial com influências hebraicas, o caminho da “iluminação espiritual” 

se inverteria: ao invés de buscar chegar ao “topo” da árvore da vida, para Grant, “a evolução 

espiritual é facilitada pela exploração e compreensão dos níveis ctônicos da psique” (idem). 

 Essa aproximação com o “demoníaco”, possibilitada pelas análises de Grant acerca 

dos trabalhos de Spare e Crowley, possibilitaram um novo tipo de imersão que acessa o nível 

“terreno” explorando as figuras de “demônios” – que ao contrário de tais entidades serem 

entendidas como “más”, são tratadas como tal “porque são tão estranho à consciência humana 

cotidiana” (p.35). Essa noção, segundo a análise de Woodman, colaboraria para adicionar o 

elemento do “demoníaco” à prática da Magia do Caos, o elemento terreno, e menos o 

“celestial”, além de “reverberar poderosamente com vários outros discursos contraculturais” 

(p.34). 

1.2 Contracultura! Discordianismo e literatura 

De acordo com Woodman, a Magia do Caos representa uma continuação e 

desenvolvimento dos discursos contraculturais antiautoritários que surgem na Europa e 

América durante os anos 1960. Influenciados por figuras contraculturais como o escritor beat 

William S. Burroughs e sua teoria da linguagem como um idioma de poder e controle, e a 

percepção da realidade e do tempo como linguisticamente circunscritos; o neurocientista, 

psicólogo e escritor estadunidense Timothy Leary, com sua teoria do modelo dos oito 
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circuitos de consciência; e o filósofo e pesquisador das teorias de conspiração Robert Anton 

Wilson, responsável por trazer as ideias de Leary para o debate acerca da magia. Wilson 

afirma que as técnicas psico-mágicas podem ser usadas para alcançar o oitavo nível de 

consciência, da "não-localidade", da consciência "cósmica" ou consciência "extraterrestre". 

"Esse modelo de consciência sustenta que muitos aspectos da cultura humana - 

particularmente as instituições religiosa e política - deixou a evolução das espécies em um 

beco sem saída" (p.38). Estaríamos presos no quarto circuito de consciência, "moral-social", 

ou "circuito sociossexual 'moral'” 7 (WILSON, 2013). 

Essa ideia vincula a cultura ao controle da "evolução das espécies", logo, um aspecto 

negativo é conferido a essas instituições sociais. Como consequência, aponta Woodman, 

magistas do Caos acreditam que modos de pensar e comportamentos são culturalmente 

determinados e é necessário um esforço para transcender essas "amarras" (WOODMAN, 

p.34). Acessar os mais altos circuitos de consciência descritos por Leary permite que o 

magista reprograme seus pensamentos e comportamentos como um método de "se imunizar 

contra a infecção da religião e da ideologia" (LEE, 1997, p.19 apud idem). 

Também muito veiculado por Robert Anton Wilson, o Discordianismo aparece como 

uma religião "inventada" nos anos 1960. Woodman aproxima a Magia do Caos do 

Discordianismo pelo seu relativismo radical, individualista e anti-doutrinal (idem). Qualquer 

pessoa pode entrar para a "religião" por simplesmente declararem-se discornianos. 

Automaticamente após isso cada "membro" é classificado como Papa da religião. 

Discordianismo é uma síntese da magia, Zen Budismo, e filosofia 

anarquista/libertária (algumas vezes referida como "zenanarquismo") - seu objetivo 

é o enfraquecimento e desestabilização de estruturas socialmente condicionadas de 

pensamento e crença (frequentemente usando práticas absurdistas/surrealistas e do 

tipo Zen). Compartilhando objetivos semelhantes, tanto o Discordianismo quanto a 

Magia do Caos foram caracterizados como "ontologias de guerrilha" (SUTCLIFFE, 

1996, p.129) em sua tentativa de subverter noções de verdade absolutas (p.39). 

De acordo com Adriano Belisário, o discordianismo criado por Greg Hill e Kerrey 

Thronley "combina discursos pagãos e zen-budistas em uma bricolagem de teoria da 

conspiração, mitologia, caos, numerologia e qualquer outra coisa que seus adeptos julgarem 

apropriadas, com ênfase na transgressão e em um humor subversivo" (COSTA, 2016, p.64). 

                                                             
7 Para mais informações, consultar LEE, 1997. 
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Outra influência demarcada por Justin Woodman em sua tese é a da literatura de 

fantasia, mais especificamente aquelas que tratam de forma complexa outras formas de 

existência e abordam temas da mecânica quântica. Dentre os autores, sugere, está Howard 

Philips Lovecraft, autor de livros de horror do início do século XX, muito conhecido pelos 

Mitos de Cthulhu, postumamente explorados por diversos outros autores, desenvolvendo suas 

ideias cada vez mais profundamente; outro autor citado é Michael Moorcock, o qual explora 

intensamente temas relacionados à magia e múltiplas concepções de realidade e natureza. 

Podemos sugerir, com os apontamentos já oferecidos, como a mecânica quântica se 

“encaixa” bem na Magia do Caos. “Como a ficção científica, as recensões popularizadas da 

teoria quântica oferecem legitimidade à crença de que mundos fantásticos não só existem 

como podem ser experienciados” (WOODMAN, 2004, p.39). Não é difícil, pois, encontrar, 

em meio a conversas dos magistas entre si muitos termos e conceitos relacionados à mecânica 

quântica como forma de compreender e teorizar a prática, além de funcionar como um 

respaldo para conferir legitimidade às ideias mágicas. 

Complementarmente, pode-se perceber que a influência da literatura se desdobra para 

além da especificidade de um gênero complexo específico, vindo a tomar novos contornos no 

início do século XXI com a concepção de uma Pop Magick por Grant Morrisson (2003), que 

torna figuras e personagens populares possíveis de serem mobilizados nas práticas mágicas. 

Mas, por agora, sem querer avançar muito, os universos “exploráveis” da literatura de 

Lovecraft e Murcock ganharam relevância pela riqueza de detalhes e conexões a temas como 

a magia e a crença, sem necessariamente estes autores terem relação em vida com o 

esotericismo ou a magia.  

1.3 Psicanálise e Psicologia 

Apesar de vermos influência visível de Sigmund Freud nos escritos de Spare, 

principalmente nos termos utilizados em seus ensaios, é em Wilhelm Reich e Carl Jung que os 

magistas do Caos mais sustentam suas técnicas mágicas. Ao contrário do que Freud acredita, 

de que “a existência social, repressão e neurose são co-dependentes” (WOODMAN, 2004, 

p.41), os magistas do Caos concentram-se nessas expressões de forma menos determinante e 

mais “independente”. 

Dessa forma, tornou-se mais bem aceito as ideias de Jung sobre inconsciente coletivo, 

bem como as técnicas terapêuticas de Reich como forma de “libertar o corpo e a psique das 
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pressões da repressão sexual” (idem). Apesar de ser possível encontrar muitas relações 

implícitas entre Jung e a Magia do Caos, Woodman aponta que há crítica ao “essencialismo” 

jungiano. 

Entretanto, é percebido por Woodman a presença de influências advindas do polêmico 

psiquiatra britânico William Sargant, que vão diretamente de encontro com os dois primeiros 

livros escritos por Peter Carroll (Liber Null e Psiconauta). De acordo com o antropólogo, um 

magista que participou da criação da Iluminados de Thanateros lhe informou que Carroll 

inspirou-se principalmente em Sargant ao escrever seu livro (p.128). 

Para entender isso, Woodman abre um breve parêntese para falar sobre o psiquiatra: 

“Sargant examina os processos psicofisiológicos subjacentes à experiência religiosa de êxtase 

e, principalmente, está preocupado em como as experiências de transe podem alterar ou 

transformar as crenças existentes” (idem, tradução minha). Essa noção é valiosa para os 

magistas do Caos. Ele explica: “Baseando-se no conceito pavloviano de “inibição 

transmarginal”, Sargant afirma que uma “inibição paralisante da função cerebral normal 

causada por uma incapacidade de lidar com estímulos emocionais avassaladores cria um 

estado ‘hipnoide’” (idem, tradução minha). Durante este estado, o ser humano estaria “aberto” 

a “adoção acrítica de pensamentos e padrões de comportamento” (SARGANT, 1973, p.12, 

tradução minha). 

Para o psiquiatra, então, essas “práticas mágico-religiosas afetivas e extáticas 

provavelmente induzem estados hipnoides através da excitação emocional”, tendo esta uma 

relação muito próxima à noção de modo excitatório referida por Carroll, “onde a 

superestimulação física, sexual ou emocional paralisa a mente racional e permite a 

implantação de novas crenças” (WOODMAN, 2004, p.129, tradução minha). 

De qualquer forma, o discurso da psicanálise de Sargant não é mobilizado pelos 

magistas do Caos, seja por desconhecimento, seja por crítica. Woodman, por exemplo, teve 

acesso a essa informação por meio de um interlocutor privilegiado que acompanhou 

ativamente o início da Ordem dos Iluminados de Thanateros. 

CAPÍTULO 2. UMA ETNOGRAFIA EM AMBIENTES PLURAIS 

Espero com o primeiro capítulo ter construído uma base a partir das influências 

relatadas pelos meus interlocutores durante o trabalho de campo. Vide o amplo material 

produzido pelas Ordens e pelos próprios magistas, preferi realizar um recorte do material 
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apenas como base introdutória para a etnografia, onde explorarei com mais liberdade esses 

textos. 

Devo aqui também deixar claro que boa parte do trabalho de campo se concentrou na 

pesquisa em rede, através da internet, onde também é identificado como a principal 

plataforma de manifestação das opiniões e da atuação dos magistas. Os locais, na internet, que 

apontei minha atenção foram os grupos de Facebook fechados relativos à magia do caos, 

como o grupo Kaos-Brasil. Magia do Caos8, Vortex Caoscast9 e Magia do Caos10, bem como 

páginas do Facebook dedicados a divulgar conteúdo tanto textual quanto por meio de memes, 

como Magia do Caos11, e outras páginas relacionadas ao campo do esotericismo. Outros sites 

utilizados para pesquisa e amplamente mobilizados pelos interlocutores durante o campo são 

Morte Súbita Inc.12 e Teoria da Conspiração13. 

Identifico nesses grupos fonte de material rico de análise onde nos permite acessar as 

primeiras impressões dos praticantes à Magia do Caos frente aos magistas mais experientes. A 

primeira impressão que se tem é que é por meio desses grupos e de outros que os magistas 

trocam conhecimento, discutem paradigmas e ideias, formulam conceituações e constroem 

seus próprios sistemas. A internet, portanto, demonstra ser um espaço (ou não-espaço) de 

troca e discussão e também da prática da magia, como veremos mais a frente neste capítulo. 

Faz-se necessário dizer que apesar de estes grupos estarem na rede social Facebook 

como “fechados”, eles dependem apenas da confirmação da idade para se inserir, reforçando, 

pelo menos em um primeiro momento, um caráter de inclusão e menos de segregação ou de 

“segredo” tão presente no imaginário acerca dos grupos esotéricos (ver mais no capítulo 3). 

Também através da internet se tem como valioso objeto de estudo a Caos A Jornada, 

uma espécie de “iniciação” ou “treinamento” nos princípios básicos da Magia do Caos 

vinculada ao grupo Kaos-Brasil e organizada pelo Clã dos Adeptos da Oculta Sophia 

(C.A.O.S.). C.A.O.S. é uma Ordem brasileira até o momento da etnografia pré-estruturada 

para se tornar uma “religião”, considerando-se “uma organização religiosa panteísta”, com 

                                                             
8 <https://www.facebook.com/groups/kaosbrasil/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

9 <https://www.facebook.com/groups/vortexcaoscast/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

10 <https://www.facebook.com/groups/magiadocaosbr/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

11 <https://www.facebook.com/luiszsiqueira/?ref=br_rs> acessado em 8 de novembro de 2018. 

12 < https://www.mortesubitainc.org/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

13 < https://www.deldebbio.com.br/> acessado em 8 de novembro de 2018. 
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princípios mais organizados e com o intuito de reunir pessoas interessadas em construir uma 

base coletiva de prática mágica. 

Apesar de citar no capítulo anterior a criação da Ordem dos Iluminados de Thanateros, 

não dei ênfase nessa pesquisa à ordem por não ter identificado em meu campo e meu recorte 

sua presença e relevância. Deve-se isso referente à crítica, tanto por parte da IOT quanto dos 

praticantes brasileiros. 

Na medida em que a Kaos-Brasil é uma comunidade cujo objetivo é informar e 

promover debates, conversas, expor novidades e possibilitar a iniciação de quem estiver 

interessado, esse grupo brasileiro, que pode também ser encarado como uma “vertente”, é, de 

certa maneira, crítica à visão da IOT com relação ao que é ou não é necessário para se tornar 

um magista do Caos. A própria organização e a necessidade de Templos físicos são 

questionadas. Essa territorialidade exposta pela IOT inverte-se para uma individualização 

ainda maior no sentido de que o seu corpo e mente se tornam o seu Templo, no Brasil. 

A IOT, de acordo com Wanju Duli na introdução de O Caos dos Iluminados (livro não 

publicado, mas possível de encontrar na internet14), é entendida por um público em geral 

como algo de mais “respeito” pelo fato de ter algumas décadas de existência adquirindo 

caráter de tradição (2015, p. 9). Entretanto, novos grupos fortes têm surgido em todo mundo e 

proposto novas formas de “fazer mágico”, cuja internet tem papel importante (exemplos são a 

Arcanorium College15, Kia Magick e Western Watchtower etc). 

Os Iluminados de Thanateros se organizam em alguns Templos e Lojas, denominadas 

“seções”, no Reino Unido, Europa, Oceania e América do Norte, e em Templos, no mundo 

inteiro. Existe uma Seção independente Sul Americana16. Essa diferenciação dos Iluminados 

de Thanateros das demais vertentes da prática, com relação à necessidade de uma organização 

e territorialidade, fica bem explicitada ao acessar o site de cada Seção, demonstrando que eles 

se propõem a ser uma continuação direta da magia do caos criada por Peter Carrol e Ray 

Sherwin. Como descrito no site da IOT Britânica: 

                                                             
14 <https://www.passeidireto.com/arquivo/23663957/o-caos-dos-iluminados> e 

< https://pt.scribd.com/document/283828901/o-Caos-Dos-Iluminados-Wanju> Acessado em 8 de novembro de 

2018. 

15 < http://www.arcanoriumcollege.com/> Acessado em 8 de novembro de 2018. 

16 < http://www.iot-sulamerica.com.br/a-secao-sul-americana/> Acessado em 2 de julho de 2017. 
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The Illuminates of Thanateros is essentially a practical Order, acting to organise 

local groups (Temples) and larger meetings, where members can take part in 

magical work in a group context. Plenty of other organisations exist for people who 

simply wish to read about magic or wish to practice on their own. The IOT strives 

for excellence in magical technique for those who are sufficiently self-motivated to 

make that effort. (…)The Illuminates of Thanateros represent the "organised" side of 

what is usually called Chaos Magic. (…)17 

Entre o lado “organizado” e o “desorganizado” encontra-se o novato que, dependendo 

de sua história, chegou ao conhecimento da Magia do Caos por meio de pesquisas em sites 

específicos. Os sites se demonstram relativamente mais democráticos ao disponibilizarem 

materiais gratuitamente em formato PDF ao invés de impor a necessidade de uma filiação ou 

iniciação onde se compartilhe o conhecimento esotericista. 

A possibilidade de acesso aos materiais de forma individual muitas vezes até mesmo 

sem o acompanhamento da figura de um “mestre” é algo relevante a se pensar quando 

analisamos uma prática tão plural. Apesar de já estar relatado que o os magistas do Caos 

desenvolvem seus próprios sistemas a partir de uma base filosófica e teórica específica, a 

aparente “falta” de um mestre iniciador (ou a autonomia) levam as pessoas a se mobilizarem 

de formas alternativas para terem suas dúvidas sanadas e seus conhecimentos ampliados. 

Dessa forma, os grupos de Facebook, bem como em outras redes sociais como 

WhatsApp e Telegram, surgem como um espaço onde o debate é essencial para a formulação 

das ideias e práticas. É também onde a problemática da distância é relativamente sanada sob 

formas de adaptação, como os exercícios da Caos A Jornada e a prática da magia por meio de 

memes e imagens através da configuração de rede e compartilhamento de informações. 

Portanto, trato aqui os grupos das redes sociais e as próprias redes sociais como 

ambientes sociais de interação, como uma cidade, onde estão presentes novas formas de vida 

e de mobilizações sociais permitidas pela nova configuração (LEITÃO e GOMES, 2017), e 

que sua organização não escapa do “controle das instituições e organizações pertencentes e 

referidas a estes contextos” (p.42). Poderíamos, portanto, assim como ao observar a cidade, 

observar no campo do digital manifestações sociais complementares à vida off-line. 

Tem-se, entretanto, outra problemática: o campo digital está calcado em uma política 

de privacidade e de anonimato que pode confundir o etnógrafo. Dessa forma: 

                                                             
17 <http://www.iotbritishisles.org/what_do_we_do.html> Acessado em 2 de julho de 2017. 
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Se Pétonnet aponta para a necessidade de o etnógrafo urbano levar em conta o 

anonimato, não apenas tomando-o como um problema ou um impeditivo 

metodológico a ser sanado, mas como dimensão constitutiva da vida citadina, 

podemos igualmente considerá-lo enquanto condição estruturante das dinâmicas de 

algumas plataformas on-line que podem ser pesquisadas (p.50). 

Assim, mesmo tendo de lidar com perfis falsos ou reais e não tendo controle sobre 

isso, a pesquisa de campo em rede se demonstra frutífera por ressaltar discursos e opiniões, 

principalmente dentro deste recorte, onde os atores sociais veem os grupos e páginas da 

internet como um ambiente propício à discussão de temas específicos. 

Aqui, em se tratar da Magia do Caos, a própria construção de perfis falsos se torna um 

dado de campo. Por exemplo: em meio às pesquisas e minha sociabilização com membros e 

“movimentos” discordianos fui logo apresentado à figura de Timóteo Pinto (figura 2), cujos 

perfis com o mesmo nome se espalham pelas redes sociais. Como Luther Blisset, personagem 

contracultural da mesma natureza surgido do movimento neoísta dos anos 1990, Timóteo 

Pinto é um pseudônimo para múltiplos usuários. Ou muitas pessoas administram o mesmo 

perfil ou criam seus perfis “particulares”18. 

                                                             
18 Para mais informações, acessar < https://partidointerestelar.wordpress.com/seja-tambem-timoteo-pinto/> ou < 

https://timoteopinto.wordpress.com/> acessado em 08 de novembro de 2018. 
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Figura 2: Foto utilizada pelos perfis Timóteo Pinto. Extraído do Principia Discordia com a legenda "O SINAL DO NÚMERO 
V, usado por Antigos Discordianos Romanos, pelo Illuminatus Churchil e por hippies inocentes em toda parte" 

(MALACLYPSE e THORNLEY, 2016, p.33) 

2.1 Experiência e relatos: uma análise das discussões em grupos e páginas através da 

internet 

Em O Livro dos Resultados19, escrito por Ray Sherwin (2016), existem alguns 

apontamentos que me foram informados por meus interlocutores como contendo uma base 

essencial para o entendimento do paradigma mágico desenvolvido dentro da Magia do Caos. 

Sherwin deixa explícito sua recusa pelas hierarquias e aponta essa estrutura como uma 

militância contra o indivíduo em favor da ordem, “especialmente quando surge o conflito, 

mas também, mais maliciosamente, como uma via de regra” (p.9). 

Nesse momento em especial, levando em consideração os apontamentos do capítulo 1, 

esse pensamento se encaixa na prática pelo eixo questionador e a tendência “anárquica” anti-

dogmas dos integrantes. A individualização do ato mágico, bem como a autonomia para 

adquirir conhecimentos específicos transforma o campo da Magia do Caos um meio plural e 

com intenções de autonomia. 

                                                             
19 Em original, The Book of Results, foi traduzido e publicado em pequena escala pelos integrantes da C.A.O.S. 

independentemente. 
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Ainda, Sherwin afirma 

Esta é a única forma de entender que crenças não são conceitos permanentes mas 

mercadorias intercambiáveis que podem ser gerenciadas pelo magista (e por outros) 

e manipulados em seu benefício. Quando perguntado “o que você acredita?”, o 

magista, falando de seu centro de Vontade, deve ser capaz de responder, com toda a 

honestidade: “Eu não acredito em nada”. Com esta tela em branco à sua disposição, 

o magista pode então adotar e descartar as crenças que ele achar mais convenientes 

(p.9-10). 

Esse processo se daria por via da experimentação. O magista do Caos experimenta 

novas formas de pensar e novas visões de mundo, intercambiando conforme lhe for 

conveniente, ou seja, conforme for lhe trazendo resultados práticos. O que não lhe trouxer 

resultados práticos pode ser, então, a partir desse tipo de pensamento, descartado (p.10). 

Em O Teatro da Magia20, publicado originalmente em 1982, Sherwin escreve: 

O Mago [do Caos] não acredita em nada no sentido de ter fé. Ele experimenta 

praticamente tudo e retira de cada crença o que há de melhor. É fato que nós todos 

temos certas crenças orgânicas por motivo de conveniência. Você acredita que a 

cadeira que você está sentando é real -- a maior parte do tempo. Isto não é, 

entretanto, um processo mental, mas antes disto orgânico ou instintivo sem o qual a 

vida poderia ser impossível (20-?, p.8, tradução minha). 

Com estes apontamentos, somos levados a entender a quantidade de diferentes 

sistemas e crenças discutidas nos grupos observados. A seguir mostrarei alguns posts feitos 

com o intuito de tirar dúvidas e procurar opiniões de outros praticantes. Usarei apenas do 

texto, sem o nome pessoal, como forma de preservar sua identidade uma vez que a postagem 

se encontra em um grupo fechado de Facebook. 

Deve ser ressaltado aqui que o grupo Kaos-Brasil e os seguintes recortes 

correspondem a usuários da rede social que utilizam do espaço para discussões. Esses 

questionamentos e respostas não necessariamente correspondem à visão, filosofia e prática do 

grupo C.A.O.S. Pretendo ressaltar com estes recortes o caráter da discussão apontado 

anteriormente neste capítulo. 

                                                             
20 Não há tradução para o livro. O conteúdo está disponível em sites de internet e nos grupos acessados, sem data 

de publicação, no formato PDF: <https://epdf.tips/the-theatre-of-magick.html> acessado em 21 de novembro de 

2018. 
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Como primeiro exemplo, um usuário questiona usar um personagem de um jogo 

eletrônico em ritual mágico: 

“Vi muitos durante um bom tempo falando de invocar Cthulhu, que vem das 

histórias do Lovecraft, algum de vocês já tentou usar um deus de um panteão de 

jogos? Como por exemplo usar a Kynareth para boa sorte? Acha que deu certo ou 

nem vale a pena?” (AR, em postagem no grupo Kaos-Brasil, 2017). 

“Ja trabalhei com os daedras. Hermaeus Mora e Vaermina de Elder Scrolls.” (RO, 

em resposta a AR). 

“com os daedras, eles não são meio difíceis de se lidar não? kk e vc achou que 

funcionou?” (AR, em sequência). 

“Difíceis de lidar é algo bem relativo. Daedras gostam de acordos. Já os Aedras não 

curtem muito. Não vou discutir o que é mais fácil ou difícil neste sentido. E 

funcionou sim. Mas não acho muito fácil se você não tiver prática com entidades e 

processos mais tradicionais.” (RO, em sequência). 

“Como já disse, em Pop Magick vale mais a pena invocar a ideia e utilizar isso do 

que uma suposta egrégora. Mas acho que Fortuna tá aí desde sempre e é uma 

divindade real (do meu ponto de vista).” (ES, em resposta a AR). 

Em outro momento, vemos outra categoria religiosa sendo manifestada em um debate: 

“Pessoal, outro dia estava conversando com uma colega do Candomblé e ela me 

comentou a respeito de um ritual de troca de cabeça, onde eles pegam um indivíduo 

que está causando problemas na sociedade e dão os anos de vida restantes dele, para 

alguém que está num caso terminal. 

Ao mesmo tempo que uma coisa dessa magnitude me admira, eu acho difícil de crer. 

Sei que da pra assimilar isso a rituais direcionando a morte, mas e o remanejamento 

dos anos de vida? 

Mas dentro do paradigma caoista, como vcs enxergam isso? Como negociação do 

magista com o astral, como sugestionamento, como disfuncional?”(VU, em 

postagem no grupo Kaos-Brasil, 2017). 

“Olha eu também achava difícil até meu avô de santo ter realizado isso, alterou 

algo? Em parte, mas teve um certo ônus. Recentemente fiquei sabendo de um 

babalorisa em São Paulo que fez isso só que ao invés de ser um certo indivíduo 

adulto. O babalorisa de oxum, iniciou uma garotinha de 10 anos em oxum e realizou 

com a pequena criança a troca de cabeça, além de ter ficado após isso com a "mão 

fria". Se der comenta com seu amigo e veja o que ele irá achar dessa forma então.. ;) 
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assimilar dá, mas duvido muito que um não iniciado e ainda um que não seja egbomi 

saiba o ritual e o que é usado. Pois essa prática só é muito usada hoje em dia entre os 

babalorisas, como dizem: é o feitiço debaixo da unha que eles tem e morrem com 

eles. Então são os antigos que ainda usam.” (CS, em resposta a VU). 

“Pesquisa sobre metempsicose que vc vai encontrar muitas coisas a respeito sobre 

troca de consciências. Se é mentira ou verdade... cabe a vc tirar as conclusões.” (LA, 

em resposta a VU). 

“Então... É Liber Null que fala disso? Acho que é. Na parte sobre reencarnação e 

tals... O ritual vermelho envolve roubar os anos de vida de um feto, reencarnar nele. 

O feto é gerado com a sacerdotisa escolhida e o mestre antes de transferir sua 

consciência foca sua mente sobre um sigilo. Ele comete suicídio e se transfere pro 

feto, assumindo seu corpo, mas tarde ele é confrontado com o sigilo e deve se 

reconhecer naquilo. O ritual negro envolve roubar um corpo no momento de uma 

morte não programada.” (RJ, em resposta a VU). 

Neste terceiro exemplo, questionam a finalidade e motivos da utilização de deuses 

criados por Howard Philips Lovecraft (ver capítulo 1): 

“Por que alguém trabalharia com entidades da mitologia de Cthulhu, as quais só 

servem pra enlouquecer, destruir sem fim, etc...?” (PA, em postagem no grupo 

Kaos-Brasil, 2018). 

“Para começar essa é a visão imposta por Lovecraft e de minha experiência não 

condiz com os fatos. Os Grandes Antigos como arquétipos do caos são portas 

abertas aos recursos infinitos de criatividade do inconsciente cósmico. Os chavões e 

lugares comuns não me impediram de acessar forças subalternas a eles com 

resultados bem razoáveis. Pensar fora da caixa é bom e saber interpretar ajuda.” 

(FO, em resposta a PA). 

“E de fato produz um afastamento da moralidade maniqueísta. Pois o caos é 

complexidade e não linearidade. De fato Chutlhu não liga para certos conceitos 

humanos. Isso não quer dizer que a vida e a evolução não estejam nos planos do 

caos, pois ela a vida, só é possível com uma dose de caos no universo.” (FO, em 

resposta a PA – sequência). 

Nesta outra postagem, conversam sobre a validade de determinados sistemas escritos e 

disseminados, e sua possibilidade de alcançar resultados: 

“Kingdom of Flames. Quem conhece? Já foi revelado que todas as entidades do 

livro foram "inventadas". E então, uma grande egrégora criada pelo Koetting, e 
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alimentada pelos estudantes das artes, ou são outros nomes para entidades já 

existentes? 

Não sei se posso postar o livro aqui, não sei se ainda há alguma proteção autoral nele 

(e também o conteúdo do livro destoa um pouco da magia do caos). O que eu 

gostaria de saber dos senhores é o que acham sobre o processo criativo de uma 

egrégora completa.  

Sei que não é a primeira vez que se 'inventa' uma entidade, afinal de contas, é disso 

que tratamos aqui. Mas um livro inteiro? É muita imaginação para uma pessoa só? 

Claro que as entidades que lá estão e suas esferas de atuação correspondem muito 

àquelas pré-existentes. Mas fica aqui a discussão." (CW, em postagem no grupo 

Kaos-Brasil, 2014). 

"Quem disse que foi inventado? Ainda que o próprio autor tenha dito que foi uma 

grande brincadeira, uma invenção (foi isso?) quem garante que ele não estava sendo 

intuído? 

Eu escrevi um conto esses tempos que envolvia a evocação de um demônio. Eu 

descrevi detalhadamente o ente e, depois, acabei por descobrir que eu havia acabado 

de descrever perfeitamente um demônio goético que eu até então não conhecia. 

Inclusive, emprestei o nome original para nomear o demônio no conto. E aí? Eu 

inventei? Eu fui intuído? Foi uma coincidência? Na realidade, nada disso importa. 

Do Liber O Vel Manus et Sagitae, Crowley já dizia: "Neste livro é falado das 

Sephiroth e dos Caminhos, de Espíritos e Conjurações; de Deuses, Esferas, Planetas 

e muitas outras coisas que podem existir ou não. É irrelevante se elas existem ou 

não. Pois fazendo certas coisas, certos resultados seguem-se; estudantes devem ser 

seriamente advertidos a evitar atribuições de realidade objetiva ou validade 

filosófica a qualquer um deles." 

Pouco importa se esses seres desse livro aí foram inventados ou não. E ninguém 

poderá dizer se eles foram inventados ou não. Se você tentar trabalhar com eles e 

não obter resposta, você pode estar fazendo algo errado. Se você tentar trabalhar 

com eles e OBTIVER resposta, você pode estar sob alguma alucinação. Não existe 

como comprovar nada. Vivemos todos sob uma possível alucinação. 

Assim sendo, acredite e duvide de quem trabalha com esses seres (e com goéticos, e 

com enochianos, e com sigilos e servidores). Algumas coisas são verdades, outras 

não são. Não importa. Só importam os aparentes resultados. 

Certa vez eu fiz um trabalho para ganhar um Tarot. Eu não tinha dinheiro para 

comprar um e precisava da ferramenta. Em menos de um mês eu ganhei um tarot 
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(justamente o que eu queria, importado). E aí? Foi sucesso da minha prática? Não 

sei, não importa, o importante é que eu ganhei o tarot. 

É possível "inventar" esses seres? Hm, pode ser. É possível "contatar" esses seres 

"inventados"? Se não for alucinação, bom, pode ser. Tudo é um grande "pode ser". 

NADA pode ser comprovado. Apenas experimente, tire suas conclusões (que serão 

erradas, provavelmente) e continue experimentando. Para que? Responder isso é 

descobrir o sentido da vida." (YZ, em resposta a CW). 

Muitas discussões se estendem longamente e dificilmente todas as dúvidas são 

sanadas. Entretanto, a troca de experiências se demonstra um mediador mais eficiente que 

uma resposta objetiva às questões, pois evita que sejam ditadas “regras”, levando ao campo da 

experiência pessoal focada nos resultados o esclarecimento da dúvida. 

Estes tipos de discussões e respostas semelhantes são vistas constantemente. Isso cabe 

também às técnicas discutidas dentro da própria Magia do Caos, como o Sigilo e o Servidor 

(ver próximo subcapítulo) na intensão de aprender e aprimorar técnicas. Conceitos que se 

demonstram de difícil entendimento, como os descritos por Austin Osman Spare, surgem 

também no debate e cada um possui uma resposta pessoal sobre o assunto. 

A dificuldade de se encontrar uma “resposta padrão”, ou “objetiva”, que pretenda 

sanar as dúvidas sem questionamentos, aparece como um dado comum e corriqueiro. Pouco 

consenso está presente, ressaltando o caráter individual da magia praticada por magistas do 

Caos. 

Outro fator que é necessário ser considerado é a dimensão da disputa sobre a verdade 

ou a prática mágica legítima. No ambiente da internet é possível perceber, dentro de uma rede 

de páginas e grupos que discutem assuntos afins como magia, esoterismo e ocultismo, uma 

disputa por uma interpretação legítima da realidade e do cosmos que é ressaltada por 

discussões acaloradas entre duas vertentes resumidas por muitos praticantes como 

“Tradicionalistas” e, a partir dos tradicionalistas, “Pós-Modernos”. 

Os tradicionalistas seriam grupos que praticam magia tradicional, alta magia e magia 

cerimonial, tendo suas referências aos esotéricos e ocultistas clássicos, cujas tradições 

dialogam muitas vezes com o cristianismo, cabala e hermetismo. Em contrapartida, os grupos 

de magistas “pós-modernos” seriam aqueles aos quais trabalho aqui: magistas do Caos, 

Discordianos, Thelemitas etc. 
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Ao contrário da Magia do Caos, cuja intensão de formar um sistema mágico “anti-

dogmas” os levam à relativização e a encarar os processos mentais individuais com mais 

ênfase, os tradicionalistas prezam pelo estabelecimento de regras básicas que fundem uma 

tradição mágica e que seja reproduzida por um coletivo que compartilhe das mesmas ideias. A 

possibilidade gerada pela Magia do Caos em transformar ícones da cultura pop em entidades 

poderosas, somado à possibilidade de se criar um sistema pessoal que busca referência em 

diversas tradições muitas vezes ao mesmo tempo é criticada pelos magistas “tradicionalistas” 

como ilegítimo e “fácil”. 

O campo do esotérico perpassa estes embates que são travados constantemente. 

Muitos magistas tendem a hostilizar o outro sob acusações de “pós-modernidade” ou 

“dogmatismo”, disputando, no campo de estudos, uma interpretação mais fiel dos princípios 

que regem o pensamento mágico. Como veremos no capítulo três, essa é uma condição 

comum dentro do campo do esotericismo. Também se torna uma característica dos grupos. 

Pode-se, então, perceber que essa disputa também se reflete através de grupos e 

páginas da internet, e fica mais ressaltado na rede social Facebook. Lá podemos encontrar 

algumas páginas dedicadas a postar de memes a matérias criticando o lado “oposto”. Algumas 

páginas são: “Memes de Magia Clássica Contra o Mundo Moderno”21, “Memes Pagãos 

3.0”22, “Vortex – Caoscast”23, “Papo na Encruza”24, “S I K D E M”25 dentre outras. Algumas 

destas páginas não são páginas exclusivamente de memes, mas de produção de informação 

que vise auxiliar o interlocutor no processo de aprendizado mágico, como os podcasts26 

Vortex e Papo na Encruza. 

2.2 Magia através da internet: computadores e eletrônicos como ferramenta de ação 

mágica 

                                                             
21 < https://www.facebook.com/MemesdeMagiaClassica/> acessado em 23 de novembro de 2018. 

22 < https://www.facebook.com/memespagao3/?ref=br_rs> acessado em 23 de novembro de 2018. 

23 < https://www.facebook.com/vortexcaoscast> acessado em 23 de novembro de 2018. 

24 < https://www.facebook.com/paponaencruza> acessado em 23 de novembro de 2018. 

25 < https://www.facebook.com/erismeobrigaatrabalhar> acessado em 23 de novembro de 2018. 

26 Podcasts podem ser entendidos como uma mídia de transmissão de informação, semelhante ao rádio, sem 

recursos visuais, porém sob demanda. Se encontram em endereços eletrônicos (sites) e podem ser acessados 

livremente a hora que o usuário quiser, também por meio de downloads. 
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É através da técnica do Sigilo (ou sigilização, figura 3), teorizada primeiramente por 

Austin Osman Spare, que o magista do Caos atua magicamente. O Sigilo é entendido 

basicamente como um segredo, porém não é apenas um segredo por si só. Mas é em oposição 

ao “desejar” que Carroll explica o Sigilo. Para ele, “o ato de desejar raramente é eficaz, já que 

a vontade se envolve em diálogo com a mente” (CARROLL, 2016, p.23). De acordo com o 

autor, a consciência diluiria a habilidade mágica, pois o desejo se tornaria parte do complexo 

do ego: “a mente fica ansiosa com a possiblidade de fracasso”, logo, “o desejo original se 

torna uma massa de ideias conflitantes”. 

A partir desta perspectiva, Carroll afirma que geralmente o resultado desejado do ato 

mágico surge quando nos esquecemos do desejo (p.25). “Sigilos funcionam porque estimulam 

a vontade a trabalhar subconscientemente, ignorando a mente”, explica Carroll. 

Há três partes na operação de um sigilo. O sigilo é construído, o sigilo se perde para 

a mente, o sigilo é carregado. Ao construir um sigilo, o objetivo é produzir um glifo 

do desejo, estilizado de forma a não sugerir o desejo imediatamente. (...) Para se 

perder com sucesso o sigilo, tanto a forma do sigilo quanto o desejo a ele associado 

devem ser banidos da consciência desperta normal. O magista combate 

forçosamente qualquer manifestação desses, direcionando sua atenção para outros 

assuntos. (...) O sigilo é carregado em momentos em que a mente conquistou 

absoluta quietude através de transe mágico, ou quando altos níveis de emoções 

paralisam seu funcionamento normal. Nesses momentos concentra-se no sigilo, 

como uma imagem mental, mantra, ou como uma forma desenhada (p.25). 
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Figura 3: Criação de um sigilo pelo A) método das palavras, B) método pictórico e C) método mântrico (p.24) 

Ainda segundo Carroll é no sonho que a consciência está adormecida o suficiente para 

que os domínios do subconsciente possam atuar. Os resultados primeiros dos sigilos sendo 

percebidos e realizados em sonho sinaliza o sucesso do magista em transportar o desejo ao 

subconsciente (p.26). 

Entretanto, como veremos a seguir, os praticantes da Magia do Caos muitas vezes 

“carregam” seus sigilos de formas alternativas e mais dinâmicas. Com a internet, a 

possibilidade de que um grande número de pessoas seja alcançado pelas ferramentas de 

compartilhamento de imagens e informações são encaradas como potencializadoras dos 

desejos e sigilos. Assemelha-se então à ideia do viral, onde um determinado meme se propaga 
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e é compartilhado por outras pessoas. Dessa forma o sigilo, já esquecido, compartilhado em 

redes sociais ou na internet como uma imagem ou sugestão, seria energizado pelo olhar e pela 

atenção do espectador, independente do magista. 

Outra técnica parecida, mas diferente em sua execução, é o Servidor. Diferentemente 

do sigilo, onde existe o esforço de supressão e esquecimento do desejo, o servidor trabalha no 

campo do consciente para a alteração dos estados emocionais do magista. Não há exatamente 

um consenso com relação a sua definição. Alguns apontam para o servidor como um 

“espírito” ou “entidade”, ou algo produzido/criado pelo magista a partir de si e que pode se 

tornar autônomo no processo de energização coletiva. 

De forma distinta ao sigilo, pessoal e rapidamente descartável assim como esquecido, 

o servidor pode ser coletivo e duradouro – quanto mais duradouro e compartilhado, mais 

potente. O processo de sua formulação é semelhante, porém mais abrangente que o do sigilo. 

Podemos encontrar aqui um elo para além da experiência totalmente individual. Em 

um relato extraído de um fórum sobre o assunto na plataforma de grupos do Yahoo, um 

usuário afirma: 

(...) servidor para mim é um ser projetado energeticamente pelo mago, aonde tem 

suas características próprias, incluindo funções, personalidade, tipos de magia, etc... 

Diria até que com tempo adquire vida própria. Alguns dos meus servidores já foram 

"visualizados" por outros sensitivos (magos) sem qualquer indicação minha durante 

rituais... O que me fez acreditar na formação de vida "independente" deles, inclusive 

material... (FO, em postagem no grupo Kaos-Brasil, na plataforma Yahoo, 2012). 

Em um comentário, outro usuário sugere que “enquanto o sigilo é feito para ser 

esquecido, o servidor é feito como um meio de transformar estados de emoção e de 

racionalização, de um que seja obstáculo à meta em outro que seja harmonizado com o estado 

de coisas que se quer alcançar”. 

Este mesmo usuário propõe então que “um Servidor é um Espírito criado pelo(s) 

magista(s) através do foco de seu intento concentrado unicamente no ato de criação, pelo qual 

a meta do servidor é marcada com um símbolo, figura, nome ou outro, sendo este (símbolo) 

usado para futuras interações do magista com o Espírito criado por ele”. 
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Figura 4: Figura pictórica do Servidor ABRALAS (extraído de um documento
27

 criado pelos magistas contendo outros 
servidores brasileiros) 

A descrição introdutória do servidor brasileiro Abralas (figura 4) é a seguinte: 

ABRALAS é um Princípio de Fluidez. Nós o apelidamos de Deus dos Caminhos, 

uma entidade que trabalha como agente Facilitador de Fluxos e abrevia as 

burocracias da vida cotidiana, uma Chave Mestra por excelência. 

Também chamado de Abridor de Caminhos, um “Natura Solvente Universalis”, seu 

trabalho consiste em mobilizar situações complicadas ou inertes, ordenando-as e as 

fazendo fluir com maior naturalidade, alcançando o progresso inteligente da melhor 

forma possível. ABRALAS é um agente sintrópico do universo. 

O trabalho acerca de Abralas envolve uma Evocação e uma Oração onde se traria para 

próximo de si o Servidor e então ser auxiliado por ele em seus objetivos especificados durante 

o ritual. “Para se encaminhar uma determinada situação com a ajuda de ABRALAS basta 

chamar seu nome três vezes – ou utilizar sua saudação habitual ‘Agoj ABRALAS, 

ABRALAS Clavisfer’ (Aja ABRALAS, Senhor das Chaves) – e conversar com ele como se 

estivesse conversando com um amigo imaginário”, sendo então necessário, para sua 

energização, regularmente acender velas laranja ou dourada para ele. No documento também 

                                                             
27 O documento pode ser encontrado para download aqui 

<https://pt.scribd.com/document/389219724/Servidores-Made-in-Brazil> acessado em 22 de novembro de 2018. 
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são ressaltas características que envolvam a entidade, como “ele é uma entidade 

extremamente justa”, ou “é uma entidade muito inteligente que compreende fácil o problema 

exposto e estuda as melhores maneiras de resolver a questão”. 

É utilizando dessas duas técnicas pelas quais os magistas do Caos atuam magicamente 

através da internet. Seus rituais, como sigilos, executados individualmente, são 

compartilhados em rede para que sejam visualizados e energizados pela atenção do outro. 

Exemplo desse tipo de atuação na internet é possível de ser percebida, por exemplo, 

com a utilização da UFO Magick (figura 5). 

 

Figura 5: Sigilo de Abdução CE5
28 

A criação do sigilo remete à cultura popular onde foi comunicado a um agente MIB 

(Man in Black) sua criação. Sua utilização se dá relacionando o símbolo pictórico a um líder 

político, militar, econômico e religioso, como de outros tipos, para serem alvos de uma 

“abdução” ou outras experiências de contato extraterrestres. No tópico de “energização”, está 

escrito: “Carregue o sigilo em rituais. Exponha as mídias sociais ao sigilo com memes, vídeos 

e imagens, fortalecendo ainda mais através da curiosidade e emoções provocadas pelos 

espectadores” (tradução minha). 

                                                             
28 Outros sigilos da Operation Intruder são possíveis de serem encontrados aqui < 

https://www.facebook.com/pg/opintruder/photos/?tab=album&album_id=165433730468585> acessado em 22 

de novembro de 2018. 
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A Operation Intruder possui outros sigilos, como o Sigilo de Choque Ontológico 

(Ontological Shock Sigil), Sigilo de Ligação (Linking Sigil), Sigilo Você Não Está Sozinho 

(You are not alone Sigil) etc. 

2.3 Internet como meio de iniciação e inserção: CAOS A Jornada 

Tendo em vista que a Magia do Caos no Brasil se faz muito presente na dimensão 

online, tanto quanto na dimensão off-line, é possível observar iniciativas que tornem a 

experiência da internet um complemento da experiência pessoal, bem como a partir da 

internet possibilitar preencher o aparente “vazio” de práticas e ritualizações em grupo 

referentes à Magia do Caos. Uma dessas iniciativas é a CAOS A Jornada, antes sob o nome 

CAOS O Jogo. 

Em 2018 o C.A.O.S. organizou a décima oitava edição da Jornada divulgando 

principalmente o evento através do grupo do Facebook Kaos-Brasil, cujo objetivo geral é 

transmitir um conhecimento acerca da Magia do Caos estruturado pelo Clã e promover 

esclarecimento das práticas, técnicas e filosofias, mediado por mestres e pessoas envolvidas 

há mais tempo com a magia. 

De acordo com o anúncio oficial, feito em um grupo fechado próprio para A Jornada, 

o evento é “uma jornada de autoconhecimento”, “uma experiência prática, diária, de 

desenvolvimento pessoal baseada nos princípios do caoísmo e nas técnicas de magia do caos”. 

É dado ao iniciante, chamado no evento de Incauto, um guia chamado de Mestre de Jornada 

que teria a função de auxiliar o Incauto no percurso. 

O evento ocorre anaualmente através de grupos no Facebook onde estão os “locais” da 

Jornada, distinguidos como “fases” ou “etapas”. É a partir da avaliação do Mestre de Jornada 

que o Incauto é encaminhado à “próxima fase”, avançando nos exercícios. Os locais não são 

estabelecidos como uma linha contínua e objetiva. O percurso de cada Incauto é relativo ao 

seu desempenho e conforme o guia considerar mais coerente o Incauto é direcionado à nova 

fase. 

De acordo com a nota oficial, o evento ocorre em dois espaços (sic), sendo o primeiro 

a vigília, ou seja, quando estamos acordados, “durante o período em que você está usando sua 

mente para realizar processos racionais”, e o segundo os sonhos e transes, onde a outra parte 

dos exercícios são “executados ao sonhar”. 
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O requisito para participar é ser maior de idade. 

Inexiste necessidade de conhecimento prévio sobre qualquer área de magia. Todos 

serão tratados igualmente, recebendo a mesma informação e tratamento. Não é 

necessário usar um perfil ‘real’ para realizar a jornada, pois para muitos seria um 

problema manter seu perfil pessoal em uma jornada de magia. Então, neste sentido, 

os ‘fakes’ são aceitos. Mas há um porém. Apesar de você poder usar um perfil ‘fake’ 

para fazer a jornada, os dados da ficha de inscrição precisam ser os verdadeiros. 

Você não precisa usar seu perfil pessoal, mas ainda assim você terá que nos dizer 

quem você é. 

As dinâmicas da Jornada se dão, como dito acima, tanto no plano desperto, “racional”, 

como no onírico, no dos sonhos. O elemento do “sonhar” é algo fundamental aqui: é, pois, 

através do sonhar, que podemos reconhecer se determinado desejo ou ato mágico se 

estabeleceu no subconsciente (como explicitado no subcapítulo 2.2). Os resultados podem ser 

dimensionados a partir da manifestação contida nos sonhos. 

Os sonhos, portanto, precisam ser relatados ao Mestre de Jornada com o intuito de 

informa-lo sobre seu progresso pessoal. É necessário então a criação de um “diário dos 

sonhos”, como um caderno de cabeceira onde, ao despertar, o Incauto relate seus sonhos o 

mais rápido possível sob a pena de esquecer-se deles. A princípio são sugeridos exercícios 

para lembrar-se de seus sonhos – e nesse momento são utilizados conceitos como sono REM, 

Rapid Eye Movement, onde se dá o momento do “sonhar”. Atento a este período do sono, o 

Incauto deve saber como explorá-lo, podendo recorrer a acordar durante este momento para 

realizar suas anotações, mudar de hábitos negativos como dormir muito tarde, dormir cansado 

etc. Descobrir a melhor forma de lembrar-se dos sonhos é um desafio colocado durante a 

Jornada, pois é através dele que se pode continuar avançando e descobrindo “pistas” para 

mudar de fase. 

Cada fase é ilustrada por um cenário. Estes cenários variam entre construções 

específicas, bosques, lagos e florestas. É construído narrativamente através de textos 

específicos que visem estimular o subconsciente do Incauto a “vivenciar” os locais. Para tal, 

utiliza-se de técnicas de foco e concentração contidas na primeira parte do Liber Null, o Liber 

MMM: exercícios de respiração controlados, exercícios de foco visual e exercícios de 

imobilidade auxiliariam para “silenciar a mente”. Estar em estados de concentração intensa 

permitirá, de acordo com os textos, que o Incauto possa meditar, relativamente deixando de 
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lado as influências racionais sobre o pensamento, em um estágio de consciência 

intermediário. 

Entretanto, é também no exercício de meditação na qual a imaginação criativa se torna 

um fator de contribuição importante. É a partir da recriação mental com o máximo de detalhes 

possíveis dos cenários que se encontra a possibilidade de experienciar com mais “vividez”. 

Também, se encontra na imaginação criativa do magista a construção das condições para a 

realização de inúmeras tarefas durante A Jornada, que serão transpostas para o “fazer mágico” 

ritualizado. As técnicas de “visualização” carregam consigo a capacidade imaginativa do 

magista: ser capaz de tornar algo imaginado o mais vívido possível conferiria resultados cada 

vez mais positivos uma vez que a mente estaria tanto mais convencida de algo 

imaginariamente elaborado. 

Os exercícios de visualização, através das meditações, são descritos em forma de 

cenários pré-estabelecidos. A experiência mágica da meditação nestes cenários estaria 

relacionada ao que espontaneamente surgirá no decorrer do processo, como por exemplo, 

encontrar outros Incautos, encontrar personagens curiosos, ouvir algo ou ter sensações 

específicas etc. Cabe, dessa forma, à interpretação do Incauto sobre o que se está 

experienciando a qualidade de sua narrativa ou sua correspondência com os ambientes da 

Jornada – e a isto inclui os cenários criados, os personagens oferecidos nas narrativas, outros 

Incautos e participantes, desdobramentos espontâneos etc. 

Um dos focos dos exercícios elaborados para a Jornada em suas narrativas está no 

entendimento do ser humano como composto de três elementos básicos que são tratados como 

recursos de ilustração de uma dinâmica muito mais complexa. Essa abordagem, de acordo 

com os textos, é inspirada em Waldemar De Gregori, sociólogo cibernético brasileiro 

conhecido pela sua teoria Cibernética Social Proporcionalista que busca nas teorias do cérebro 

tri-uno as bases para entender três processos mentais: lógico, criativo e operativo (para mais 

informações, ver VOLPATO e GREGORI, 2000). Estes três elementos seriam compostos por 

três “personagens” ou “máscaras”, como referidas na Jornada: a Bufona, a Executora e a 

Cientista. À Bufona está conferido o plano das emoções e dos sentimentos; à Executora, o 

plano da ação e da objetividade; e à Cientista a reflexão, o pensamento e os processos 

racionais. Durante a Jornada o Incauto deverá aprender a lidar com essas três máscaras, 

assumindo-as e utilizando-as conforme for necessário à Jornada. 
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A relação das três máscaras se torna mais complexa ao ser revelada a dinâmica entre 

elas: de acordo com os textos, a Bufona “perde” para a Executora, mas “vence” a Cientista, e 

a Cientista “vence” a Executora. Compreender e dominar essa dinâmica, que, de acordo com 

os relatos, dominaria o Eu do Incauto imperceptivelmente, levaria o magista ao personagem 

que representaria a totalidade das dinâmicas e o domínio sobre elas: a Bruxa. 

Alcançar a personagem da Bruxa se torna o objetivo final da Jornada, pois, para tal, 

seria necessário dominar e compreender os processos relativos à dinâmica das três máscaras. 

Ao concluir, então, a Jornada, ao longo dos seus seis meses, pode ou não ser sugerido ao 

Incauto ser incluído ao C.A.O.S. e também, à socialização realizada no fim do evento, onde 

alguns Mestres de Jornada, os organizadores do evento e os Incautos que tiveram sucesso. 

Esta reunião, que costuma durar um fim de semana, corresponde, até o momento da 

pesquisa, à busca pela organização de uma ordem esotérica na qual seja possível realizar 

trabalhos e rituais pessoalmente em grupo (ou à distância, mas em grupo), além de promover 

o encontro entre os praticantes do próprio clã, bem como entre os menos e mais experientes. 

A troca de experiências e ideias se torna um dos focos destas reuniões, bem como o clima de 

descontração e de realização final. 

Nestes encontros pude perceber a pluralidade de experiências relativas à Jornada, e 

como estas são diferentemente encaradas pelos seus praticantes. Através de métodos 

diferentes, os praticantes costumam ter resultados correspondentes à Jornada. 

Os encontros de 2018 ocorreram em três cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte, agregando cerca de dez a vinte pessoas (antigos e novos praticantes) por 

localidade. Apesar do número de inscrições na Jornada, 120 pessoas, apenas sete chegaram ao 

fim sendo incluídos no grupo. 

CAPÍTULO 3. EM BUSCA DE UMA NOVA INTERPRETAÇÃO: O 

ESOTERICISMO OCIDENTAL 

Na antropologia, a interpretação do que seria a magia, o mágico e o ato mágico vem se 

modificando, apesar de sua consolidação a partir de chaves interpretativas descritas por 

autores chamados de “clássicos”. A começar por Frazer (1976), sua interpretação leva a 

entender a magia como uma técnica que vise buscar resultados práticos. 
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Calcado na ideia de causa e efeito, Frazer estabelece dois tipos de magia: imitativa ou 

por similaridade, onde o ato mágico do ritual imita o efeito que se espera causar; e a magia 

contagiosa ou por contiguidade, onde se introduz a ideia da relação entre objeto e indivíduo – 

sangue, mechas de cabelo e objetos se tornam de certa forma perigosos por conter ali parte do 

indivíduo de origem. No primeiro tipo, um ritual para a chuva onde se emula a chuva 

provocaria o mesmo efeito, e no segundo, um feitiço de amor envolveria trabalhar com algum 

objeto relativo à pessoa que se pretende afetar porque há “parte dela” ali. 

Vale ressaltar aqui que alguns autores desta época, como Frazer, consideravam a 

magia percebida nas tribos indígenas como enganosa ou falaciosa. É, pois, por causa da magia 

ser executada em períodos de probabilidades maior, por exemplo, em tempos de chuva, que o 

mágico, conhecedor da técnica, não refletiria sobre os princípios abstratos que a envolvem 

(PIRES, 2010, p.100). É, para Frazer, a magia uma forma de pensamento científico primitivo. 

Sua abordagem procura contrastar a magia com a religião e a ciência, levando suas conclusões 

a serem enganosas em diversos sentidos, porém não descartáveis: os dois tipos de magia ainda 

servem de referência, pois ainda se demonstram verdadeiros. 

Dentre outros autores que tinham visões aproximadas e também críticas à religião e 

magia dos povos tribais, estão Edward Burnett Tylor (1871) e Max Müller (1909). Tylor 

consideraria “a origem do pensamento religiosos na incapacidade do primitivo em distinguir o 

real do sobrenatural” enquanto Müller “representaria o pensamento religioso como uma 

espécie de confusão de natureza linguística” (PIRES, 2010, p.102). 

É contra esse teor de análise que Émile Durkheim surge para então demonstrar com 

base em suas pesquisas (1989) que a religião não se reduz a uma “incapacidade” ou 

“confusão” do nativo, mas sim que carrega consigo toda a organização social das tribos. São, 

portanto, representações coletivas. Estudar a religião seria entender os modos como se dão a 

vida, e também os modos pelos quais os nativos interpretariam a realidade. 

Menos intencionado a reduzir os povos indígenas a criaturas irracionais, como seus 

antecessores, Durkheim não distingue magia da religião, mas propõe que elas sejam a mesma 

coisa, andem juntas por serem fenômenos sociais (PIRES, 2010, p.103). Mas é através de 

Marcel Mauss que uma conceituação mais específica das características da magia surge. 

Segundo Mauss, “o rito mágico age diretamente, sem a mediação de um agente 

espiritual; ademais, sua eficácia é necessária” (MAUSS, 2003, p. 50). A magia “força, obriga, 
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enquanto a religião concilia” (p. 50). A magia visa um fim específico a todo custo com a 

garantia de que seus efeitos de fato aconteçam. Ela é essencialmente prática. Ela é de certa 

forma desvinculada do pensamento religioso, ainda que, para ele, “a religião resultou dos 

fracassos e dos erros da magia” (p. 51). Define então que “devem ser ditas mágicas apenas as 

coisas que foram realmente tais para toda uma sociedade, e não as que foram assim 

qualificadas apenas por uma fração da sociedade”. 

É também para Bronislaw Malinowski a magia um fio condutor da vida social de uma 

tribo indígena – mais especificamente, os trobiandeses (1978). Atua-se magicamente para 

facilitar os meios para se alcançar um objetivo, sejam eles bons ou maus. Tanto para o bem, 

como rituais de colheita e chuva, o kula e confecção de embarcações etc., quanto para o mal, 

como a magia negra, a magia regula a vida daquele grupo a partir do momento em que eles 

todos reconhecem sua existência. As doenças, por exemplo, são sempre atribuídas a bruxas ou 

feiticeiros dependendo da intensidade. 

A partir da sua observação de como os trobiandeses “carregam” seus objetos de magia, 

para além da técnica pura de se construir, por exemplo, uma canoa, onde o seu desempenho 

nos rios e no mar depende da magia feita sobre cada etapa do processo de confecção, 

Malinowski afirma que a magia desempenha um papel social precioso para os trobiandeses. 

Todas as dimensões da vida na ilha são permeadas da crença na eficácia da magia. 

Entretanto, o que podemos perceber com esses relatos e breve análise de suas 

concepções do conceito de magia é que suas análises se concentram em sociedades ditas 

“simples”, ou indígenas. Em contrapartida, a manifestação do que viria a se tornar a Magia do 

Caos hoje se construiu relativamente em grandes centros urbanos europeus, industriais e 

permeados de diversidade cultural e pluralidade de visões de mundo – o que, referente aos 

antropólogos já citados, tornaria difícil, após o Iluminismo, uma crença mágica ser 

hegemonicamente compartilhada. 

De que forma então se pode analisar a formação do entendimento da magia no 

continente europeu urbanizado? Que autores e teóricos se debruçaram nessa análise? O 

esotérico nos centros urbanos seria relevante de ser analisado? 
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3.1 Esoterismo e Esotericismo29 

A ideia que se tem ao pronunciar a palavra “esoterismo” geralmente remete a seitas e 

grupos religiosos cismados, movimentos particulares da Nova Era, práticas espirituais que 

envolvam magia ou movimentos religiosos que tenham ares de mistério e segredo. Isso tudo 

não deixa de existir no esotericismo, porém devemos entender que o esotericismo, suas ordens 

e personalidades fazem parte de contextos históricos complexos. Há pelo menos trinta anos as 

pesquisas na área vem mostrando seus resultados nas ciências humanas. 

Abordarei no subcapítulo seguinte a história do campo de estudos do esotericismo, 

apontando quais elementos contribuem para esta pesquisa. Também abordarei a preocupação 

de acadêmicos europeus e sul americanos para o reconhecimento do esotericismo como um 

campo de pesquisa específico nestes dois lugares. 

Devo, antes, apenas justificar o uso da tradução “esotericismo”, ao invés de 

“esoterismo”. Como podemos perceber pesquisando sobre os termos e trabalhos acadêmicos, 

teóricos europeus costumam utilizar do termo esotericism para se relacionarem ao campo de 

estudos, diferenciando-se de esoterism. 

O historiador francês do esotericismo Antoine Faivre – talvez um dos mais conhecidos 

na área – sugere que o termo surgiu em 1792 pelas mãos de Johann Gottfried Eichhorn, 

citando a pesquisa de Monika Neugebauer-Wölk, como uma forma de se referir aos 

ensinamentos secretos de Pitágoras. Ele também apareceu em 1828, na França, “em um 

contexto de afinidades com o Romantismo” em Histoire critique du Gnosticisme et de son 

influence, por Jacques Matter (FAIVRE, 2010). 

Para compreender a diferenciação da aplicação destes dois termos, faz-se necessário 

acompanhar o esquema desenvolvido por Faivre, aonde estabelece cinco significados 

possíveis ao termo dado pelo “senso comum”. São eles: 

I) esotericismo como “Um agrupamento díspar”, com um teor “mais atual”, onde é 

utilizado para se referir a “quase tudo o que emana um aroma de mistério” (idem, p.1-2); II) 

“Ensinamentos ou fatos que são segredo porque eles são deliberadamente escondidos”, ou 

                                                             
29 Parte desta reflexão foi apresentada como forma de artigo no evento XIX Jornadas sobre Alternativas 

Religiosas en América Latina sob o título “O Esotericismo Ocidental nas Ciências Sociais: considerações 

metodológicas na sociedade de rede” ocorrido entre os dias 14 e 17 de novembro de 2018, ainda não publicado 

nos anais. 
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seja, refere-se ao conhecimento ou fato escondidos, cujo acesso se dá através de uma 

iniciação ou conhecimentos ocultos tomados como segredos que só podem ser descobertos 

através de um esforço em decifrar códigos, iniciação na ordem esotérica etc; III) “Um mistério 

inerente às próprias coisas”, na qual atribuiria às coisas “assinaturas ocultas”, onde existem 

relações invisíveis entre as estrelas, os metais, as plantas, a natureza, que devem ser 

decifradas através de um conhecimento específico, oculto; IV) “‘Gnose’, entendida como um 

modo de conhecimento enfatizando o ‘experiencial’, o mítico, o simbólico, ao invés de formas 

de expressão de uma ordem dogmática e discursiva”, quer dizer, o esotérico associado à 

“marginalidade religiosa”, onde o conhecimento oculto que pode ser alcançado através dos 

caminhos oferecidos pelas diversas escolas pode também ser alcançado sem estas instituições 

tradicionais, através de si; e, onde se revela a diferença de um termo do outro, V) “A busca 

pela “Tradição Primordial”: 

A existência de uma “tradição primordial” é colocada, da qual as várias tradições e 

religiões espalhadas pelo mundo seriam apenas peças fragmentadas e mais ou menos 

“autênticas”. Aqui, esotericismo é o ensinamento dos caminhos que permitiriam 

obter conhecimento desta Tradição ou contribuir para restaurá-la. Hoje em dia, esse 

ensinamento está relacionado principalmente à “Escola Tradicionalista”, também 

conhecida como “perenialismo”, cujos representantes de língua inglesa usam 

prontamente a palavra esoterismo para distinguirem-se da maioria dos outros 

significados do esotericismo.30 (ibidem, p. 3, tradução minha). 

Dessa forma, para diferenciar do termo “esoterismo” empregado pela filosofia perene 

e pelos representantes de língua inglesa, utilizarei a palavra “esotericismo” (e noutras 

articulações, esotérico) para designar, assim como Faivre, todos os significados possíveis e 

abarcar, inclusive, o próprio perenialismo, conforme for necessário. 

3.2 O Esotericismo Ocidental como campo de pesquisa 

Fundada por François Secret, em 1964, na École Pratique des Hautes Études (Paris, 

Sorbonne), a primeira cadeira de estudos históricos sobre esotericismo esforçou-se em 

                                                             
30 No original em inglês: “The existence of a ‘primordial Tradition’ is posited, of which the various traditions 

and religions spread throughout the world would be only fragmented and more or less ‘authentic’ pieces. Here, 

esotericism is the teaching of the ways that would permit attaining knowledge of this Tradition or contributing to 

restore it. Nowadays, this teaching is principally that of the ‘Traditionalist School’, also known as 

‘perennialism’, whose English-speaking representatives readily use the word esoterism to distinguish themselves 

from most of the other meanings of esotericism.” 
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sistematizá-lo a partir da sua base cristã sob o nome “História do Esotericismo Cristão” 

(History of Christian Esotericism). Nessa época, François Secret trabalhou amplamente com 

as manifestações da Cabala Cristã e sua relação com a Renascença. Contudo, dois anos antes, 

a publicação do livro Giordano Bruno e a tradição hermética (1990), escrito pela historiadora 

inglesa Frances A. Yates sobre o teólogo e filósofo italiano Giordano Bruno fez com que o 

esotericismo ganhasse relativa visibilidade e relevância. Nesse livro, Yates revelou Giordano 

Bruno como um mago envolvido pelas ideias esotéricas de sua época e que essas influências o 

teriam levado à fogueira pela inquisição. 

Apontando para a figura do filósofo reconhecido mundialmente como um defensor da 

ciência e por ter enfrentado cara a cara a Igreja Católica, questionando-a, ela defende que “o 

imaginário hermético vai constituir o ponto de partida do pensamento humanista e do método 

científico; a guinada que conduz o homem em direção a uma visão antropocentrista teria uma 

motivação essencialmente gnóstica” (CAMPOS, 2014, p.1-2). 

Segundo o historiador brasileiro do esotericismo Marcelo Campos, “para ela é o 

imaginário mágico do hermetismo sobre a proeminência mágica do Sol que faz Giordano se 

inclinar com entusiasmo para as ideias heliocêntricas de Copérnico; e seria justamente sua 

militância em torno de ideias herméticas a real responsável por sua condução à fogueira” 

(idem, p.2). Essa ideia constituiria o chamado “paradigma de Yates”, que seria responsável 

então por trazer um enfoque ao hermetismo e ao esotericismo como influências à cultura 

ocidental, principalmente relativo à formação do pensamento científico moderno. 

Em 1979, a cadeira de François Secret foi transferida para Antoine Faivre que pôde 

trabalhar o tema e sustentar a única disciplina sobre esoterismo do mundo por quase três 

décadas31. Em seus estudos, Faivre propõe que o esotericismo é uma “forma de pensamento” 

(forme de pensée) e que está calcada em seis elementos constitutivos, sendo quatro 

intrínsecos: a doutrina das correspondências universais, a natureza viva, 

imaginação/mediações, e transmutação (FAIVRE, 1998). 

De acordo com Faivre, esses seis elementos constituiriam o denominador comum para 

identificar as ordens esotéricas. São eles, os quatro primeiros intrínsecos e os dois últimos 

extrínsecos: 

                                                             
31 Para mais detalhes, ver MCCALLA, 2001. 
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I) Correspondências: a ideia de que há correspondências simbólicas e reais em toda 

parte do universo, de que o microcosmo e o macrocosmo são interdependentes, e que essas 

precisam ser lidas e decifradas; II) Natureza viva: a noção de que a natureza é permeada de 

energia e forças espirituais que conectam tudo por meio de “canais” em redes; III) 

Imaginação e mediações: onde a imaginação é o “órgão da alma”, permite acesso a 

“diferentes níveis de realidade através do uso de mediações como rituais, imagens simbólicas, 

mandalas e espíritos intermediários” (MCCALLA, 2001, p.436); IV) Experiência de 

transmutação: sendo “transmutação” um termo advindo da Alquimia que corresponde ao 

processo de “metamorfose ontológica” ou “purificação do ser” na qual o iniciado tem acesso 

ao conhecimento específico que o permite presenciar as relações ocultas do cosmos e de 

Deus; V) Concordância de tradições: a tentativa de se estabelecer um denominador comum 

entre as tradições esotéricas; e VI) Transmissão: onde o conhecimento esotérico é passado do 

mestre para o discípulo através da iniciação e fixação em uma ordem esotérica (idem). 

Segundo o autor, as correntes históricas da alquimia espiritual, do Hermetismo Neo-

Alexandrino, da Cabala Cristã, da chamada “philosophia occulta”, do Paracelcianismo, da 

Teosofia, do Rosacrucianismo, entre outras, se relacionam dentro desse esquema 

compartilhando relativamente os mesmos elementos apontados. 

A partir das mudanças ocorridas no fim do século XX e da insatisfação acadêmica por 

explicações dadas pela abordagem das grandes narrativas, surgiram novas perspectivas e 

metodologias (CAMPOS, 2014, p.4). A noção de complexidade, desenvolvida pelo 

historiador Wouter J. Hanegraaff dentro do campo dos estudos históricos sobre o 

esotericismo, possibilitou que fossem identificadas novas personalidades influentes, mais 

complexas e ricas que a figura de Bruno explorada por Yates, como Pico de la Mirandola. 

Hanegraaff foi diretor da segunda cadeira sobre estudos esotéricos, em 1999, na 

Universidade de Amsterdã, Holanda, chamada de “História da Filosofia Hermética e 

Correntes Relacionadas”. Aproveitando o momento propício para debater a racionalidade no 

campo do conhecimento, Hanegraaff propõe debater acerca dos processos de reconhecimento 

da verdade pela tradição ocidental, onde só se é legítimo reconhecer algo como verdade ao 

perpassar pelo racionalismo ou uma autoridade aceita coletivamente. 

Neste momento, a oposição “fé” e “razão”, a percepção do século XVIII como a Era 

da Razão e o conflito entre ciência e religião são atacados constantemente e deixam de ser 

tratados como uma verdade pura, passando a serem encarados como complementares e não 
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opostos. A oposição que os processos de reconhecimento e verdade são apresentados pelos 

esotéricos está no fato de que a verdade não perpassa exatamente a racionalidade como 

proposto pela cultura ocidental racional, ou pela autoridade, mas pela Gnose (ou gnosis), ou 

seja, um conhecimento que se revelaria pela experiência espiritual pessoal ou iluminação 

interior (HANEGRAAFF, 2004). 

Enquanto Faivre colaborou com uma abordagem sistematizada do esotericismo 

ocidental como forma de identificar correntes históricas cujas “formas de pensamento” se 

assemelhem, Hanegraaff propôs uma expansão analítica do campo, mas sem perder a herança 

de Faivre numa abordagem sobre o “esotericismo cristão”. 

Para Hanegraaff, ainda é difícil definir o Esotericismo como um campo. Dentre as 

dificuldades que ele aponta está o fato de as pesquisas nas Ciências Sociais em geral terem se 

voltado muito para culturas e manifestações religiosas fora do ocidente, deixando os estudos 

sobre religião e esotericismo aos historiadores e teólogos – sendo os últimos responsáveis por 

reproduzir discursos normativos. Também é apontado pelo autor que o enfoque numa 

abordagem exclusivamente sociológica negligenciando a historiográfica dos chamados 

“Novos Movimentos Religiosos” impossibilitou que o esotericismo seja alcançado de forma 

profunda (ibidem, p. 491). Mas a dificuldade de se estabelecer a definição adequada aos 

movimentos esotéricos possibilita continuar desenvolvendo pesquisas como forma de delinear 

o tema. 

Hanegraaff alerta que o pensamento de se associar o esotericismo como 

“contracultura” (ou contracorrente) ou “subcultura” é enganoso. De acordo com ele, 

No despertar do Iluminismo, algumas manifestações do esotericismo já estavam em 

processo de emanciparem-se do contexto cristão que havia sido auto-evidente antes 

do século XVIII; e como esse processo continuou durante os séculos XIX e XX, o 

esotericismo ocidental passou a ser cada vez mais percebido como uma 

contracorrente ou subcultura mais ou menos separada do mainstream. Veremos que 

tal percepção é enganosa: é essencial entender que o esotericismo ocidental é todo 

um elemento da história geral do cristianismo até o século XVIII, e que a 

autonomização de tipos não-cristãos de esotercismo desde aquele período é tão 

inextricavelmente entrelaçada com os processos gerais de secularização da religião 

na cultura ocidental.32 (ibidem, p. 490, tradução minha). 

                                                             
32 No original em inglês: “In the wake of the Enlightenment, some manifestations of esotericism were already in 

a process of emancipating themselves from the Christian context which had been self-evident prior to the 
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Porém, esse esforço na delineação do esotericismo, mesmo que tenha permitido jogar 

uma luz e contestar dicotomias comumente aceitas como verdadeiras (fé x razão, religião x 

ciência, esotericismo x Iluminismo etc), não isenta de sofrer críticas. O especialista alemão 

em religião comparada Kocku von Stuckrad aponta que Faivre muitas vezes não utiliza seu 

próprio esquema para definir algumas correntes, como o Mesmerismo que, de acordo com o 

autor, apresenta apenas um dos elementos identificados por Faivre: a noção de “natureza 

viva”. Além disso, enquanto onde se poderia aplicar o esquema, Faivre não o faz, como no 

caso da corrente medieval islâmica Suhrawardi (VON STUCKRAD, 2008, p. 226). 

Ainda, 

Mais importante, Faivre elabora sua tipologia a partir de um conjunto limitado de 

fontes – originárias principalmente do Hermetismo Renascentista, Naturphilosophie, 

Cabala Cristã e Teosofia – e assim deliberadamente exclui aspectos da história da 

religião europeia que outros estudiosos consideram decisivos para uma compreensão 

contextual de correntes esotéricas. Ao fazê-lo, ele exclui a antiguidade, o período 

medieval e, acima de tudo, a modernidade. Ele marginaliza tradições judaicas, 

muçulmanas e “pagãs”, que influenciaram fortemente o esotericismo europeu. No 

século XX, o budismo e o hinduísmo também deixaram sua marca no esotericismo 

ocidental33 (idem, tradução minha). 

E arremata, assim, que o esotericismo e o esquema de Faivre corre o risco de dar 

voltas no próprio argumento: se o esotericismo é uma forma de pensamento, nada fora dessa 

forma de pensamento é esotericismo. O autor caracteriza a tipologia de Faivre como 

“esotericismo cristão do início do período moderno”, ou “esotericismo ocidental em um 

                                                                                                                                                                                              
eighteenth century; and as this process continued during the nineteenth and twentieth centuries, Western 

esotericism increasingly came to be perceived as a countercurrent or subculture more or less set apart from the 

mainstream. We will see that such a perception is misleading: it is essential to understand that Western 

esotericism is all of a piece with the general history of Christianity until deep into the eighteenth century, and 

that the autonornization of non-Christian types of esotericism since that period is quite as inextricably 

interwoven with the general processes of the secularization of religion in Western culture.” 

33 Do original, em ingles: “More importantly, Faivre generates his typology from a limited set of sources — 

originating mainly from Renaissance Hermeticism, Naturphilosophie, Christian Kabbalah, and theosophy — and 

thus deliberately excludes aspects of the history of European religion that other scholars view as decisive for a 

contextual understanding of esoteric currents. In doing so, he excludes antiquity, the medieval period, and above 

all modernity. He marginalizes Jewish, Muslim, and ‘pagan’ traditions, all of which heavily influenced European 

esotericism. In the twentieth century, Buddhism and Hinduism have also left their imprint on Western 

esotericism.” 
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contexto cristão”, citando Monika Neugebauer-Wölk (2003, p. 160 apud VON STUKRAD, 

2008, p. 226). 

Mesmo que Faivre se proponha a estudar tais manifestações apenas no ocidente, 

focando no território europeu, e que Hanegraaff reforce esse enfoque estabelecendo a relação 

dessas correntes ao cristianismo, von Stuckrad parece querer lembrar e apontar que outras 

manifestações ao redor do mundo, se não influenciaram fortemente o esotericismo presente 

nos estudos dos dois primeiros autores, compartilham também diversas semelhanças. 

Para von Stuckrad, a abordagem histórica adotada pelos dois pesquisadores (Faivre e 

Hanegraaff) pode conferir um certo ar “vago”. Ele propõe, para além da análise histórica (ou, 

como no caso de Hanegraaff, mnemohistórica), uma compreensão do esotericismo como uma 

estrutura nos termos de Bourdieu (1992, 1996). A começar, como ferramenta analítica, ele nos 

traz os seguintes conceitos: discurso, nos termos de Foucault, que representa totalidade de 

sistemas de pensamento que interagem com sistemas sociais de diversas maneiras, que 

perpassa a autoridade de interpretação do mundo, ou seja, pode tanto tomar formas materiais a 

partir do discurso, como desenvolver relações de poder; campo bourdieusiano, um sistema 

estruturado de posições sociais ocupadas por indivíduos ou instituições, portanto, um campo 

como estrutura de relações que está em constante movimento; e Interferência, termo advindo 

das ciências da natureza para se referir ao “fato de que uma mesma energia física – ou, no 

nosso caso, cultural – medeia através de várias ‘lentes’ ou ‘prismas’ e está se tornando visível 

em diferentes sistemas culturais”, explica. “Em outras palavras: os padrões interferenciais que 

observamos na religião e em outros domínios culturais fazem parte de um campo 

compartilhado de discurso” (ibidem, p. 222). 

A proposta de von Stuckrad está em desconstruir fórmulas de singularização e assumir 

o caráter do pluralismo e do pós-estruturalismo, onde o “outro” é constantemente produzido 

pelo observador (own) e então parte de um campo de discurso compartilhado. 

(...) em primeiro lugar, o pluralismo religioso e a existência de alternativas são a 

normalidade, e não a exceção, na história da cultura ocidental; segundo, a cultura 

ocidental sempre foi caracterizada por uma reflexão crítica sobre as reivindicações 

religiosas da verdade e interação entre diferentes sistemas culturais (...); em terceiro 
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lugar, formas concorrentes de se obter conhecimento do mundo é a chave para 

entender o papel do esotericismo no discurso ocidental34 (idem). 

Dessa forma, o autor coloca o esotericismo ocidental como manifestação estrutural, 

reivindicando o conhecimento legítimo e a autoridade de uma interpretação geral, absoluta e 

mais correta do mundo. A disputa dentro do campo do esotericismo ocidental está calcada 

nessa reivindicação da verdade absoluta, do conhecimento superior e da capacidade de 

interpretar o mundo e o cosmos. Pode-se compreender então o porquê de certas narrativas 

históricas focarem tanto no aspecto do “segredo”35 como algo característico do esotericismo 

ocidental, mas isso não se dá porque as “verdades” esotéricas estão restritas a um círculo 

secreto, e sim porque “a dialética da ocultação e da revelação é um elemento estrutural dos 

discursos secretos” (ibidem. p.230). 

A partir dessa perspectiva, pode-se aumentar o alcance da abordagem para além das 

fronteiras ocidentais ou, mais especificamente, para além das fronteiras cristãs. Dessa forma, 

não necessariamente o esotericismo estaria intrinsecamente conectado à tradição cristã. 

3.2.1 O Esotericismo Ocidental na América do Sul: um breve olhar sobre a formação do 

campo no continente 

Em 2011, fundou-se o Centro de Estudos sobre o Esoterismo Ocidental da União das 

Nações Sulamericanas (Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental de la Unión de 

Naciones Suramericanas – CEEO/UNASUR), reivindicando o termo “esotericismo ocidental” 

para abarcar também as manifestações presentes desde o México até o extremo sul da 

América Latina. Essa “reivindicação” pode ser percebida como um avanço nas perspectivas 

que se tem sobre os estudos do esotericismo, no reconhecimento de sua manifestação em 

outros continentes, além de livrar-se de uma dicotomia Europa/América do Norte que vem 

sendo explorados exaustivamente durante os últimos quinze anos. 

De acordo com Juan Pablo Bubello, o estudo do esotericismo na América do Sul 

implica em inúmeras perguntas, pois, como bem sabemos, a América do Sul foi colonizada de 

                                                             
34 "(...) first, religious pluralism and the existence of alternatives are the normal case, rather than the exception, 

in the history of Western culture; second, Western culture has always been characterized by a critical reflection 

on religious truth claims and the interaction between different cultural systems (...); third, competing ways of 

attaining knowledge of the world is a key to understanding the role of esotericism in Western discourse." 

35 Para uma análise mais aprofundada sobre o papel do “segredo” no esotericismo, ver MENDONÇA JÚNIOR, 

2017. 
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uma forma diferente da América do Norte e, além do mais, o esotericismo somente começou a 

ser difundido a partir dos séculos XVIII e XIX no continente, diferindo ainda mais de seu 

campo de estudo europeu (BUBELLO, 2017).  

Sua proposta é que os pesquisadores do esotericismo ocidental sul americano devam 

se esforçar em traçar essas características próprias – que são decorrentes de processos de 

intensa imigração europeia para os continentes americanos no período de 1870 a 1930, das 

épocas de secularização, modernização e “desencantamento do mundo”. Bem como elaborar 

estudos comparados para dar forma e ressaltar características e identificar “correntes”, além 

das influências externas, desde o processo de colonização e dominação europeia até os dias de 

hoje.  

Perguntar: o que implica no processo de formação dessas correntes e movimentos o 

fato de sermos um continente colonizado? Quais elementos estão intrinsecamente conectados 

à colonização que pode ter influenciado as práticas esotericistas? Estar atento à história da 

América Latina como um todo para então se tratar do tema da religião e esotericismo 

ocidental é algo que deve ter atenção. 

Como apontado por Bubello, a América do Sul tem uma variedade de acontecimentos 

e fatos onde pode ser explorada a noção de esotericismo. Na cultura popular e literatura, 

afirma ele, podemos encontrar mais atualmente os livros de Jorge Luis Borges e Paulo 

Coelho, e mais atrás, em Rubén Darío, Amado Nervo ou Leopoldo Lugones, além da 

produção artística de Xul Solar na Argentina, e de Remedios Varo e Leonora Carrington no 

México (ibidem, p.13). Outro fator interessante é da relação de movimentos esotericistas e sua 

relação com a política. Bubello cita, entre parênteses: 

podemos recordar, para el caso argentino de la segunda mitad del siglo pasado, la 

relación que tuvo el célebre astrólogo José López Rega con Juan Domingo Perón, o, 

durante la primera mitad del siglo XX, los casos de presidentes teósofos dictatoriales 

como Federico Tinoco en Costa Rica o Maximiliano Hernández en El Salvador, o 

tentativas políticas progresistas con base espiritista, como Francisco I. Madero en 

México o Augusto César Sandino en Nicaragua (ibidem, p.13-14). 

Ainda que pareça haver uma necessidade de se delinear o que seria exatamente o 

campo do esotericismo para evitar contradições, suas características próprias no continente já 

estão latentes desde o princípio das pesquisas sobre o tema. 
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Entretando, Bubello aponta algumas das diversas dificuldades que se tem para 

estabelecer o campo de estudos na América Latina. Dentre elas está a escassa criação de 

espaços especificamente acadêmicos nas universidades para o estudo do esotericismo, como 

as cadeiras dedicadas ao tema no velho continente. Para que isso tome forma é necessário um 

corpo de pesquisadores e alunos interessados no tema. Também, carece de financiamento 

universitário para as pesquisas, viagens para o exterior dos pesquisadores a fim de aumentar 

seus conhecimentos e experiências de pesquisa, publicações, obtenção de livros (a grande 

maioria dos livros estão em outros idiomas, sendo o inglês uma tradução), projetos de 

pesquisa etc (p.16). 

Apesar da situação em que se encontra o CEEO/UNASUR, Bubello relata que há cada 

vez mais interesse de jovens estudantes em produzir dissertações e teses sobre o tema. O 

Centro de Estudos promove com certa frequência palestras, seminários e eventos como forma 

de difundir o tema tão recente e cada vez mais relevante. 

3.3 Magia do Caos e Esotericismo: aproximações 

Neste ponto, dado os resultados da etnografia, devo ressaltar que a concepção que 

utilizo de magia aqui é muito próxima às dadas pelos autores clássicos. Porém, revelada a 

qualidade intelectual e de produção literária extensa pelos atores investigados em meu campo, 

utilizo aqui de suas próprias definições de magia. Primeiramente, Aleister Crowley entende 

magia como “a Ciência e a Arte de causar Mudanças de acordo com a Vontade” do magista 

(CROWLEY, 1998, p.157), onde “todo ato intencional é um ato de Magick” (p.158). 

Deve-se aqui, portanto, esclarecer que o uso da grafia Magick amplamente adotada por 

integrantes do Thelema de Crowley, bem como pelos magistas do Caos, se propõe diferenciar 

de outros termos como Teosofia, Espiritualismo, Ocultismo, Misticismo, dentre outras. A 

preocupação de Crowley estava em diferenciar-se dessas ordens e linhas, pois estes termos 

não representariam sua Obra (p.157). 

O significado mais atual explorado por Peter Carroll em Liber Null é: 

A partir do plano etéreo de possibilidades nascentes, somente eventos que 

chamamos de sensíveis, causais, prováveis ou normais geralmente passam a existir. 

No entanto, na condição de centros de Kia ou Caos, nós podemos às vezes trazer à 

existência coincidências altamente improváveis ou eventos inesperados, através da 

manipulação do éter. Isso é magia (CARROLL, 2016, p.31). 
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Dito isto, procuro, a partir de categorias êmicas, ressaltar diferenças entre as 

concepções de magia em um campo indígena ou tradicional e a concepção de magia 

produzida em um contexto urbano onde a intensa interação entre diferentes culturas molda os 

modos de vida do homem dito “civilizado”. Encaro, entretanto, a cidade e o meio urbano 

como também contendo sua própria cosmologia e suas próprias formas de crença e 

comportamento – parto das ideias desenvolvidas por Georg Simmel e Robert E. Park como 

referencial ao conceito de cidade e sua complexidade de relações (VELHO, 1967). 

Como pudemos perceber a partir de von Stuckrad, o quadro de alternativas religiosas e 

pluralismo religioso é algo recorrente na Europa. A formação de ordens esotéricas se torna, 

portanto, algo de caráter comum e menos de caráter contracultural ou de subcultura. Isso nos 

permite entender como as ordens revelam influências diversas na constituição de suas 

cosmologias e saberes. 

A Magia do Caos não se propõe diferente nesse sentido. Ao mesmo tempo em que 

podemos encontrar em grupos diversas apreensões de mundo e crenças que conversam entre 

si numa aparente “harmonia”, o sistema de manipulação de crenças permite ao magista uma 

maior liberdade de escolha. 

Entretanto, existem estruturas básicas apontadas por Faivre que, apesar da crítica de 

von Stuckrad acerca de Faivre mapear o esotericismo cristão, ainda servem bem como uma 

ferramenta classificatória que relativamente ressalte um denominador comum entre as ordens. 

O primeiro elemento, o elemento das Correspondências, existe sob a forma de Zos e 

Kia (capítulo 1), onde Zos é o corpo como um todo e o Kia o todo complexo astral que não 

pode ser descrito e que mantém correspondência direta com o Caos. O elemento da Natureza 

Viva se estende também para o que não se considera organicamente “natural”, relegando 

muitas vezes a concepção de Natureza “pura” – plantas, árvores, rochas etc – à religião 

Wicca: os equipamentos eletrônicos e tudo aquilo que o magista dê atenção e importância são 

capazes de exercer influências ditas “espirituais”, ou conter uma força capaz de gerar 

mudança. 

O terceiro elemento, da Imaginação como órgão da alma é amplamente compreendido 

e utilizado. Nos exercícios d’A Jornada, a imaginação é um fator de ação importante no ato 

mágico e na construção das condições favoráveis à ritualização e ao contato com os ambientes 

da Jornada.  
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A Experiência de Transmutação pode ser vista pelas técnicas mágicas e pela busca da 

experiência da gnose. É através da gnose que o magista se transmuta e percebe as relações e 

correspondências de todas as ordens dos cosmos. A sua modificação pessoal, a 

“desprogramação” do cérebro nos termos de Robert Anton Wilson, sua capacidade de adotar e 

rejeitar formas de saberes diversas, tudo isso surge de uma concepção da transmutação onde o 

ser humano não é estático. 

A Transmissão do saber, elemento para Faivre não obrigatório e flexível, toma 

contornos diversos na Magia do Caos no Brasil através da internet. A internet permitiu que, 

sem o auxílio de um mestre conhecedor o indivíduo tenha acesso a um gigantesco acervo de 

livros de graça, livremente. No caso d’A Jornada, o mestre surge como a figura do Mestre de 

Jornada, mas apenas como um guia ao invés de um “professor” ou “doutrinador”. O professor 

e doutrinador, ou o seu mestre, é percebido como si próprio. 

Outros elementos apontados por ele, sendo criados pelo senso comum, preconceito 

religioso e classificações enganosas – como “novos movimentos religiosos”, Nova Era etc – 

mais podem atrapalhar que auxiliar. 

Nos termos de von Stuckrad, onde o campo do esotericismo se compõe pela disputa da 

interpretação mais legítima do mundo e dos cosmos, podemos perceber, através da internet, 

que os atores através de suas páginas e grupos disputam entre si pela verdade que envolve a 

prática da magia. Podemos encontrar uma sorte de desafetos e discussões principalmente entre 

os ditos “tradicionalistas” e “pós-modernos”, ou até mesmo dentro de seu próprio grupo. 

A partir da análise das disputas e dos elementos que são mobilizados durante o 

conflito podemos perceber como o pensamento mágico se caracteriza: dentro da Magia do 

Caos, a fragmentação dessas percepções se torna ainda mais complexa, pois, relativamente, 

cada um tem sua própria forma de agir mágico e de entendimento mágico. A dificuldade de 

concordância torna a própria Magia do Caos um campo de disputa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É a partir desse quadro de diversidade cultural e de crenças que os estudos sobre o 

Esotericismo se demonstra relevante. A magia, apreendida, por exemplo, por Mauss e 

Malinowski como algo que só se faz sentido e só é real se socialmente compartilhada, toma 

nos centros urbanos o nível de complexidade das disputas. Em um ambiente onde coexistem 
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diversas formas de percepção de mundo, diversas formas de crença, é por meio da disputa que 

as diversas formas religiosas são assimiladas ou rejeitadas. 

Se é necessário um grupo ou uma organização social de indivíduos para que a magia 

se torne real, em um ambiente urbano, diversos destes grupos com visões e crenças diferentes 

tenderiam a disputar o espaço público como válidos e reais. 

A Magia do Caos, aqui, apesar de abarcar toda sorte de crenças conforme a 

subjetividade e intenção do magista, nega as formas dogmáticas da verdade, rejeitando que a 

crença se cristalize no indivíduo. Percebendo que o princípio da crença é relativamente 

semelhante em diversos grupos ou culturas, a crença pode ser adotada ou rejeitada conforme a 

vontade do magista. É a partir da negação de uma verdade absoluta que a Magia do Caos 

assume um caráter contracultural e absorve teorias e ideias revolucionárias, anti-cristãs e anti-

dogmáticas. 

Entretanto, a Magia do Caos continua, no campo esotérico, sendo apenas mais uma 

forma de pensar e executar a magia: sofre da disputa tanto quanto qualquer outra ordem ou 

religião. Sua percepção não anula nem retira, portanto, a Magia do Caos do jogo de disputas 

sobre a verdade. 

Por permitir tamanha pluralidade e negar verdades absolutas, o próprio ambiente da 

Magia do Caos se torna um espaço de conflito. Entretanto, o conflito estimulado por essa 

forma de pensar é também manejado para a apreensão da realidade através do relativismo. 

Para cada um existe uma forma de verdade subjetiva da qual não necessariamente se 

"encaixa" no outro. Este princípio rege as discussões (como vimos no sub capítulo 2.2): 

parece propor mais uma expressão plural que exatamente o conflito improdutivo. 

Em uma sociedade onde a vida online complementa a vida off-line, a etnografia em 

ambientes virtuais pode revelar dados que de outra forma não podem ser analisados. É por 

meio dessas redes sociais que muito da opinião geral e específica sobre determinado assunto 

ganha espaço para ser debatida e exposta, bem como confrontada. 

Portanto, o campo do esotericismo pode permear esses ambientes virtuais de forma 

inclusive a oferecer conteúdo e debates através do acesso livre a espaços virtuais específicos. 

A adaptação do campo e suas características podem também levar a novas formas de 

mobilização na internet. 
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O “fazer mágico” através da sociedade de rede é uma questão que surge como forma 

de atuação em espaços diversos. A elaboração de técnicas e métodos mágicos para atuar na 

internet, como a adaptação dos Sigilos e Servidores, é algo que pode ser mais profundamente 

explorado academicamente nos estudos sobre religião, como forma de alcançar a percepção 

de uma noção de sociedade mundial interconectada.  

A expansão dos laços religiosos para além da dimensão física da dinâmica social 

parece, então, cada vez algo pertinente a ser analisado. Ao invés de contrapor a vida social 

urbana (off-line) ao virtual (online), é, hoje, pois, necessário encarar como parte constitutiva 

da vida geral dos indivíduos. É através da internet que se cria, estabelece, mantém e reproduz 

relações – e como vimos aqui, relações mágicas e religiosas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAKER, Phil. Austin Osman Spare. In: PARTRIDGE, Christopher (Org.). The Occult 

World. Nova York: Routledge, 2014. 

BOURDIEU, Pierre. The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press, 1992. 

BOURDIEU, Pierre. The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Stanford: 

Stanford University Press, 1996. 

CAMPOS, Marcelo Leandro de. História da religião e esoterismo: uma síntese 

historiográfica e metodológica. Anais do XVI encontro de história regional da Anpuh-Rio – 

Saberes e Práticas Científicas. Julho-Agosto, 2014. 

CARROLL, Peter J. Liber Null e Psiconauta. São Paulo: Penumbra Livros, 2016. 

COSTA, Adriano Belisário Feitosa da. Tecnomagia e tecnoxamanismo: genealogias 

possíveis. Dissertação de mestrado em Comunicação não publicada pela UFRJ. Rio de 

Janeiro, 2016. 

DULI, Wanju. O Caos dos Iluminados. [S.I.: s.n.], 2015. Disponível em: 

<https://www.passeidireto.com/arquivo/23663957/o-caos-dos-iluminados> e 

<https://pt.scribd.com/document/283828901/o-Caos-Dos-Iluminados-Wanju> Acessado em 8 

nov. 2018. 

DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o sistema totêmico na 

Austrália. Trad. Joaquim Pereira Neto. São Paulo: Edições Paulinas, 1989. 



63 
 

FAIVRE, Antoine. Questions of Terminology Proper to the Study of Esoteric Currents in 

Modern and Contemporary Europe. in: FAIVRE, Antoine and HANEGRAAFF, Wouter J. 

Western Esotericism and the Science of Religion. Louvain: Peeters, p. 1–10, 1998. 

FRAZER, James. O Ramo de Ouro. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 

HANEGRAAFF, Wouter J. La question d’un ésotérisme comparé des religions du livre. In: 

Henry Corbin et le Comparatisme Spirituel; pp. 89–120. Paris: Archè-Edidit. (Cahiers du 

Groupe d’Etudes Spirituelles Comparées, 8), 2000. 

HANEGRAAFF, Wouter J. The Study of Western Esotericism: New Approaches to Christian 

and Secular Culture. In: Peter Antes, Armin W. Geertz & Randi R. Warne (eds.). New 

Approaches to the Study of Religion. Vol. I: Religional, Critical, and Historical 

Approaches. Berlin: Walter de Gruyter, 2004. 

HANEGRAAFF, Wouter J. Western Esotericism: a concise history. Albany: Sunny Press, 

2010. 

LEE, D. 1997. Chaotopia! Magick and Ecstasy in the PandaemonAeon. Leeds, Attractor, 

1997. 

LEITÃO, Débora e GOMES, Laura Graziela. Etnografia em Ambientes Digitais: 

perambulações, acompanhamentos e imersões. In. Revista Antropolítica, n. 42, Niterói, p.41-

65, 1. sem. 2017. 

MALACLYPSE; THORNLEY, Kerry W. Principia Discordia, ou, Como Encontrei A 

Deusa E O Que Fiz Com Ela Quando A Encontrei. São Paulo: Penumbra Livros, 2016. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. Trad. A. P. Carr e L.A. 

Cardieri. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

MAUSS, Marcel e HUBERT, Henri. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 

2003. 

McCALLA, Arthur. Antoine Faivre and the Study of Esotericism. Religion 31: 435–50, 

2001. 

MENDONÇA JÚNIOR, Francisco de Paula S. Esoterismo, sigilo e segredo. in: BUBELLO, 

Juan Pablo, CHAVES, José Ricardo, e MENDONÇA JÚNIOR, Francisco de Paula S. 



64 
 

Estudios sobre la historia del esoterismo occidental en América Latina. Buenos Aires: 

Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2017. 

MORRISON, Grant. Pop Magic!. In: METZGER, Richard (Org.). The Book of Lies: The 

Disinformation Guide to Magick and the Occult. Nova York: The Desinformation Company 

Ltd., 2003, p. 16-25. 

MÜLLER, F. Max. Comparative mythology: an essay. Londres: Routledge, 1909. 

NECHVATAL, Joseph. The Artist and Familiars. Blast, Vol. 1, November/December. 

1991. 

NEUGEBAUER-WÖLK, Monika. Esoterik und Christentum vor 1800: Prolegomena zu 

einer Bestimmung ihrer Differenz. Aries: Journal for the Study of Western Esotericism 3: 

127–65, 2003. 

PIRES, Pedro Stoeckli. O conceito de magia nos autores clássicos. Revista de Antropologia 

Social dos Alunos do PPGAS-UFSCar, v.2, n.1, jan.-jun., p.97-123, 2010. 

SARGANT, W. The Mind Possessed: A Physiology of Possession, Mysticism, and Healing. 

London: Williarn Heimann, 1973. 

SHERWIN, Ray. O Livro dos Resultados. Pinheiral, Rio de Janeiro: CAOS, 2016. Livro 

publicado de forma independente. Disponível em: 

<https://pt.scribd.com/document/318553436/Book-of-Results-eBook-z-pdf1473518305>. 

Acessado em 21 nov. 2018. 

SHERWIN, Ray. The Theatre of Magick [arquivo em PDF]. Disponível em 

https://epdf.tips/the-theatre-of-magick.html. Acessado em 21 nov. 2018. 

SUTCLIFFE, R. 1995. Left-Hand Path Ritual Magick: An Historical and Philosophical 

Overview. In: G. Harvey & C. Hardman (eds.), Paganism Today. London: Thorsons, 1995, 

p.109-137. 

TYLOR, E. Burnett. Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, 

Philosophy, Religion, Art, and Custom, Volume 1. Londres: John Murray, 1871. 

VELHO, Otávio G. (org.). O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 



65 
 

VOLPATO, E. e GREGORI, W. Capital intelectual e administração sistêmica: um manual 

de jogos de inteligência, mercado e poder. São Paulo: Pancast, 2000. 

von STUCKRAD, Kocku. Esoteric discourse and the European history of religion: in 

search of a new interpretational framework. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, v. 20, p. 

217-236, 1 jan, 2008. 

WILSON, Robert Anton. Ascenção de Prometeu. São Paulo: Madras, 2013. 

WOODMAN, Justin. Modernity, Selfhood and the Demonic: Anthropological Perspectives 

on “Chaos Magick” in the United Kingdom. Tese de doutorado em antropologia não 

publicada em Goldsmiths College, University of London, 2004. 

YATES, Frances. Giordano Bruno e a tradição hermética. São Paulo: Cultrix, 1990. 

Sites da Internet 

<http://www.imagick.org.br/pagmag/sistmag/caos.html> acessado em 27 de novembro de 

2018. 

<http://www.penumbralivros.com.br/sobre-nos/> acessado em 04/11/2018. 

<http://www.mortesubitainc.org/biografias/biografia/austin-osman-spare-1> Acessado em 05 

de novembro de 2018. 

<https://www.golden-dawn.com/goldendawn/UserFiles/en/file/pdf/book_of_pleasure.pdf> 

Acessado em 05 de novembro de 2018 

<https://www.facebook.com/groups/kaosbrasil/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

<https://www.facebook.com/groups/vortexcaoscast/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

<https://www.facebook.com/groups/magiadocaosbr/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

<https://www.facebook.com/luiszsiqueira/?ref=br_rs> acessado em 8 de novembro de 2018. 

<https://www.mortesubitainc.org/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

<https://www.deldebbio.com.br/> acessado em 8 de novembro de 2018. 

<https://pt.scribd.com/document/283828901/o-Caos-Dos-Iluminados-Wanju> Acessado em 8 

de novembro de 2018. 



66 
 

<http://www.arcanoriumcollege.com/> Acessado em 8 de novembro de 2018. 

<http://www.iot-sulamerica.com.br/a-secao-sul-americana/> Acessado em 2 de julho de 2017. 

<http://www.iotbritishisles.org/what_do_we_do.html> Acessado em 2 de julho de 2017. 

<https://partidointerestelar.wordpress.com/seja-tambem-timoteo-pinto/> acessado em 08 de 

novembro de 2018. 

<https://timoteopinto.wordpress.com/> acessado em 08 de novembro de 2018. 

<https://epdf.tips/the-theatre-of-magick.html> acessado em 21 de novembro de 2018. 

<https://www.facebook.com/MemesdeMagiaClassica/> acessado em 23 de novembro de 

2018. 

<https://www.facebook.com/memespagao3/?ref=br_rs> acessado em 23 de novembro de 

2018. 

<https://www.facebook.com/vortexcaoscast> acessado em 23 de novembro de 2018. 

<https://www.facebook.com/paponaencruza> acessado em 23 de novembro de 2018. 

<https://www.facebook.com/erismeobrigaatrabalhar> acessado em 23 de novembro de 2018. 

<https://pt.scribd.com/document/389219724/Servidores-Made-in-Brazil> acessado em 22 de 

novembro de 2018. 

<https://www.facebook.com/pg/opintruder/photos/?tab=album&album_id=165433730468585

> acessado em 22 de novembro de 2018. 


