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RESUMO 

 

Este artigo é um trabalho inicial para a compreensão das representações plurais sobre o 

“Diabo”. A diversidade está presente em textos literários, produções cinematográficas, 

senso comum, vertentes dentro do Satanismo e até a própria literatura produzida por 

grupos mágicos/ocultistas de diferentes tradições - “Alta Magia”, “Magia do Caos” e 

“Bruxaria Apocalíptica”, grupos esses que integram minhas principais observações. 

Trata-se aqui de texto etnográfico como resultado das narrativas descritas sob os textos 

literários ocultistas citados em grupos em redes sociais e programas de podcast. 

 

Palavras-Chave: Redes Sociais, Conflito, Magia, Ocultismo e Satanismo 
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ABSTRACT 

This article is an initial work to understand the plural representations about the “Devil”. 

Diversity is present in literary texts, film productions, common sense, strands within 

Satanism and even literature produced by magical/occultist groups of different traditions 

- "High Magic", " Chaos Magic" and "Apocalyptic Witchcraft", groups those that 

integrate my main observations. This is an ethnographic text as a result of narratives 

described on their own literature mentioned in groups on social networks and podcast 

programs. 

 

Keywords: Social Networking, Conflict, Magic, Occultism and Satanism 
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INTRODUÇÃO 

A provocação inicial para este artigo surgiu em uma dinâmica proposta por meus 

colegas em campo – uma escola municipal na região do centro de Campos dos Goytacazes 

- quando participávamos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID)1. Nosso projeto na época era discutir a diversidade religiosa e a luta contra a 

intolerância. Em um dos primeiros contatos com os alunos, percebemos que as 

informações trazidas pelos mesmos os caracterizavam sendo uma maioria de credo cristão 

(católico ou protestante). Pensamos então em citar algumas religiões que não foram 

representadas naquele momento, como o Judaísmo e algumas religiões de matrizes 

africanas, como a Umbanda e o Candomblé. Mas, quando estávamos trabalhando o 

contexto da ancestralidade africana, parte dos alunos não quis participar do projeto por 

defenderem a ideia de que estas religiões seriam “obra do Diabo”. Pois, segundo um dos 

alunos nos revelou à época, “essas coisas são de feitiçaria e do maligno”.2  

A perspectiva do aluno chegou a me gerar uma certa surpresa ao notar uma visão 

tão combativa, mesmo já tendo trabalhado em outras ocasiões com aquela turma termos 

como “conflitos sociais” dentro das leituras de Simmel (1983), compreendendo o 

“conflito” como ponto de encontro de duas forças que se nivelam, se tornando um ponto 

de partida para a compreensão da realidade social e na tentativa de analisar aquele 

contexto. Assim, minha surpresa ao ouvir aquela declaração me fez rever todo nosso 

trabalho feito em sala acerca da “intolerância religiosa” e até “perseguição religiosa” 

A partir desse momento comecei a pensar em como o aluno relacionava as práticas 

religiosas que fugissem da sua própria como sendo do “Diabo”. Me dei conta de como a 

perspectiva adotada por ele sobre a representação do “Diabo” marca, é claro, uma leitura 

cristã do mundo, ainda que não universal, e indicava um movimento no Brasil cada vez 

mais frequente, abrindo espaço para inúmeros conflitos mais ou menos violentos. Uma 

das principais discussões levantada por pesquisadores tais como Miranda; Corrêa; 

Almeida (2017), é a disputa pelo reconhecimento pleno de direitos sociais que são 

negados por um grupo invisibilizado e violado historicamente.  Deixando de ser uma 

questão privada – podendo ser falsamente equiparada a uma “discussão”, 

“desentendimento entre vizinhos” - e se tornando também uma questão para o espaço 

 
1 Mais informações em: <http://portal.mec.gov.br/pibid> acessado em 05 de setembro de 2021. 
2 As citações entre aspas e em itálico são relacionadas às “categorias nativas” que foram observadas no 

campo. 

about:blank
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público, pois, tais grupos são restringidos a prestarem seus ritos e o direito a sua 

religiosidade.  

Por outro lado, a relação que o aluno estabeleceu com a feitiçaria, com algo do 

“maligno” também me fez retornar a alguns textos clássicos da antropologia, em que 

outras explicações a respeito das representações e práticas de feitiçaria e magia se 

apresentavam e com as quais tive algum contato ao longo da minha graduação 

(DURKHEIM, 1996; EVANS-PRITCHARD, 2004; LÉVI-STRAUSS, 1975; MAUSS, 

2017).  

Para além dos textos etnográficos, nem a representação dos feiticeiros e mágicos, 

nem a figura do “Diabo”, se apresentavam necessariamente de maneira semelhante àquela 

dada como justificativa pelo aluno. Pensei imediatamente em alguns grupos ocultistas 

presentes no mundo on-line e como tratavam o tema, e com o qual eu tinha contato. Já 

havia algum tempo que eu acompanhava o debate entre eles através de alguns podcasts3 

sobre Magia e Ocultismo. Não se tratava de nada semelhante ao que foi dito pelo aluno 

que mencionei: nem sobre o “Diabo”, nem sobre a magia. Em sua fala o “Diabo” é um 

ser maligno, cruel uma figura há ser temida e execrada. Me debrucei a estudar o 

funcionamento do meu grupo em questão. E pude observar uma abordagem muito própria 

do que era apresentado por eles como “magia”. “Magia” para esses grupos é um 

“paradigma”, uma forma de compreender sua realidade através de conceitos e 

questionamentos filosóficos.  

Nesse momento me deixei ser “afetado” pelo campo como Goldman (2005) 

comenta a respeito do texto da antropóloga Favret-Saada. Pois, àquela fala dita pelo aluno 

me colocou em uma situação limiar, em parte eu conseguia compreender seu discurso e 

se relacionar com sua provocação a aula em questão. Todavia, a sensação que tive ao 

ouvir tal frase foi incômoda.  

 

Não de afeto no sentido da emoção que escapa da razão, mas de afeto no 

sentido do resultado de um processo de afetar, aquém ou além da 

representação. [...] Não há nenhuma necessidade de supor, tampouco, que os 

afetos de Favret-Saada no mundo em que passara a viver (e que, por um tempo, 

filtrava também o mundo com o qual ela estava mais habituada e que 

costumamos chamar de “nosso”) fossem idênticos aos sentidos por aqueles que 

viviam mais longa e cotidianamente, não a crença, mas a experiência da 

 
3 Podcast são programas de áudio, como programas de rádio. São disponibilizados em agregadores de 

áudio, assim como os blogs de cada programa 
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feitiçaria. Basta que os etnógrafos se deixem afetar pelas mesmas forças que 

afetam os demais para que um certo tipo de relação possa se estabelecer, 

relação que envolve uma comunicação muito mais complexa que a simples 

troca verbal a que alguns imaginam poder reduzir a prática etnográfica. 

(GOLDMAN. p. 150.  2005) 

 

Demorei um pouco para discernir o que é ser “afetado” pelo meu campo de estudo. 

Afinal, eu não estava apenas escrevendo meus relatos no caderno de campo, eu também 

estava dentro do “afeto” sendo positivo ou não do grupo estudado. A partir das minhas 

leituras, esse “susto” que me foi provocado se tornou meu principal ponto de partida para 

a elaboração deste texto, assim como uma nova observação sob os meus interlocutores. 

Assim os podcasts se tornaram meu primeiro contato com este campo. Estes são 

produzidos na forma de episódios, disponibilizados em plataformas de áudio e 

hospedados em seus próprios blogs. Pude reparar que aos poucos começaram a se tornar 

um ponto de encontro para outros praticantes de “Magia”, atraindo um público que talvez 

não tivesse tido um contato com tal tema. E este foi meu caso.  

Eu já acompanhava o podcast “Mundo Freak Confidencial4” um podcast sobre 

casos insólitos e entretenimento. Algumas das pautas eram voltadas para esse 

questionamento filosófico sobre o que era “Magia” e retratar algumas obras da Cultura 

Pop que conversam com o tema. Até que como um produto de spin-off, um programa 

secundário e independente, o “Magickando5” assim surgiu e em pouco tempo já tinha se 

tornado minha principal fonte para análise sobre esse “mundo mágico”.  

Após algum tempo de estudo destes podcasts soube em um dos episódios que 

existia um “grupo privado6” dentro de uma rede social onde os fãs poderiam interagir 

com os membros do podcast e acompanhar algumas gravações ao vivo se fosse um 

“apoiador”, ou seja, se contribuísse financeiramente. Voltei a minha atenção para o grupo 

e seu programa “Magickando – para apoiadores”. 

 Atualmente este grupo contém cerca de mil e quatrocentos membros, e este 

espaço se tornou um lugar de troca de experiências: alguns pedem auxílio buscando 

indicação de leitura, outros usam o grupo como uma rede de acolhimento compartilhando 

alguns momentos de sua “trajetória mágica” – relatos de rituais que não tivessem obtido 

 
4 Mais informações em: <https://www.mundofreak.com.br/> acessado em 05 de setembro de 2021 
5 Mais informações em: < https://www.magickando.com.br/> acessado em 05 de setembro de 2021 
6 Um “Grupo Privado” nesta rede social significa que apenas os membros do grupo podem ver quem são 

os integrantes e também as publicações dos mesmos.  

about:blank
about:blank
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o resultado esperado, discriminações feitas por outros integrantes de outros grupos 

mágicos/ocultistas e também relatos de rituais com algumas “Deidades” 

Participando deste grupo assim como ouvinte destes episódios passei a utilizar 

essa observação sob as literaturas mencionadas por estes interlocutores em conjunto com 

minhas anotações deste campo como forma principal de análise para esta etnografia. A 

escolha a partir dali, não se tratava de um clássico trabalho de campo, mas uma 

observação participante em um mundo virtual, cada vez mais frequente e ampliado no 

contexto da pandemia de COVID-19. Minhas reflexões e meus apontamentos 

etnográficos são marcados em parte pela perspectiva trazida por Marisa Peirano (1982; 

1983), retratando assim que o processo etnográfico não é um método, mas um conceito. 

Não estaria apenas utilizando os “dados” recolhidos em minhas observações por meus 

interlocutores, estou também me incluindo na análise. Não estou apenas me utilizando de 

algumas entrevistas e observações. Minha análise é composta por minhas experiências 

dentro e fora do campo, dentro e fora do grupo citado, assim como dentro e fora das 

leituras sobre sua própria produção literária. Logo, este texto é feito em diálogo com 

leituras de textos apresentados a mim durante meu período de graduação.  

Parte das minhas anotações do campo surgem quando estou “vagando” pelo grupo 

na rede social, me deparo com algum comentário de algum membro ou quando estou 

ouvindo um novo episódio do podcast. Meu propósito é capturar a narrativa do grupo e 

transformar esse relato de meus interlocutores no texto etnográfico, me aproximar dentro 

das condições possíveis, do “ponto de vista do nativo” (Geertz, 1989).  

Todavia, é necessário que eu tenha sempre em mente que também estou inserido 

no “contexto mágico” pois também me identifico como um praticante, como um 

magista/ocultista. Logo, sempre preciso ficar atento aos pontos que podem parecer 

naturais em minha interação no campo, precisando assim estranhá-las, na tentativa de 

identificar as questões por detrás das relações sociais apresentadas em minhas anotações 

(WEBER, 2009).  

Assim procurei compreender como eu poderia discorrer sobre as imagens do 

“Diabo”. Pensei em trabalhar dentro das possíveis representações artísticas me instigando 

a elucidar o “Diabo” em contraponto ao senso comum. Extrapolando sua significação 

religiosa-cristã, pude compreender o “Diabo” por associação ao mundo fantástico como 

presente em alguns importantes textos literários da América Latina (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 2009) ou da cultura popular, como em alguns contos de cordel 
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(CARVALHO, 2004; MENEZES, 1985; PONTES, 1972), onde há relatos de violeiros e 

músicos adquirirem aptidões antes inexistentes depois de um “pacto” com o “Diabo”.   

Ainda sobre as representações sobre “Pactos com o Diabo”, um filme se torna 

presente em minha memória por ser um tanto emblemática a produção cinematográfica 

em questão. Trata-se do filme “Cidade de Deus” dirigido por Fernando Meirelles (2002). 

Um dos personagens mais famosos do filme tem sua alcunha recebida por um homem 

negro, em um local escuro com pouca iluminação – provida apenas por velas vermelhas 

e pretas - que remete a imagem de ser um cemitério, trajando roupas também vermelhas 

e consumindo fumo. Este personagem é representado por uma “Deidade” no filme, e é 

retratado em um “estado alterado de consciência”, também conhecido como “gnose”, 

termo descrito a mim pelos meus interlocutores quando o médium/magista/ocultista está 

em contato com a “Deidade”. 

Após o “Pacto”, o homem que busca auxílio a uma “Deidade”, agora batizado 

como “Zé Pequeno” se tornaria o “Homem mais temido na Cidade de Deus”, sendo 

conhecido até como o “próprio Diabo na terra”. Tais representações cinematográficas 

trazendo o “Diabo” como um ser passível à barganha também é descrita no documentário 

“ReMastered: Devil at the Crossroads” (2019) que acompanha a carreira do artista Robert 

Jhonson um dos maiores músicos do blues estadunidense que teria recebido o seu “dom” 

de formas místicas e ocultas.  

Outra produção desta vez em forma de sátira é o filme “Tenacious D in: The Pick 

of Destiny” (2006) onde uma dupla de músicos teria que derrotar o “Diabo” para possuir 

a “palheta do destino” que teria passado de geração a geração aos maiores guitarristas do 

mundo do Rock. Os autores André Ricardo de Souza, Edin Sued Abumanssur e 

Jorge Leite Júnior (2019) apresentam a imagética do “Diabo popular” como uma figura 

ambígua que poderia caminhar entre a astúcia e a ingenuidade, ou mesmo relacionado ao 

prêmio ou punição:  

 

“[...] Às vezes, é o que pune a perversão, outras vezes ele a premia. Às vezes 

tolo, às vezes sagaz. Em muitas ocasiões, ele é posto a serviço dos interesses 

mais mundanos como riqueza, fama e glória. Mas também, em contraste com 

sua ação e suas razões. [...]” (SOUZA, ABUMANSSUR, JÚNIOR. p. 400. 

2019) 
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Pensando as representações brasileiras, volto ao cinema nacional. A representação 

do “Diabo” enquanto um ser “malandro” ou até “sagaz” não está presente em “Deus e o 

Diabo na Terra do Sol (1964). Nele, a presença do “Diabo” não é definida como um por 

um ser místico, poderoso ou temível. No longa tanto “Deus” quanto o “Diabo” são 

presentes em todo o momento pela interação dos personagens com o mundo, e em certos 

arcos os protagonistas “Rosa” e “Manuel” chegam a trilhar um caminho que os 

aproximaria de “Deus” quando os dois se juntam ao “Profeta” que prometia transformar 

o “sertão em mar”, e “mar em sertão”. Porém os mesmos se distanciam do caminho dito 

“divino” quando o “Profeta” afirma ter que sacrificar uma criança e uma mulher para 

chegarem à “Terra Prometida”. 

DIABO NO PLURAL? 

Dentro da literatura ocultista a visão do “Diabo” não é mesma do retratado no 

senso comum ou nas representações artísticas. A própria concepção de um “Satanismo” 

enquanto religião com diferentes vertentes e crenças apresentadas nos textos estudados 

me instigaram a imaginar como esses grupos se expressam e interagem entre si. 

Uma das vertentes deste “Satanismo” relaciona o Diabo como uma forma de ir 

contra as normas da sociedade, contra o que seria considerado habitualmente correto 

“segundo a moral e aos bons costumes”. Essa forma de compreender o “Diabo” é visto 

pelo meu campo como “Satanismo Ateu”, pois, para eles os seguidores desse 

“Satanismo” não são praticantes de magia/ocultismo. Segundo alguns relatos que pude 

recolher, estes “satanistas ateus” apenas gostariam de usar uma estética mais “dark”, 

mais sombria da tentativa de chocar a sociedade e causar estranheza daqueles que não 

compartilhassem dos mesmos dogmas  

Segundo Grahan Harvey (2002) o começo do “Satanismo” enquanto Instituição é 

fundado por Anton LaVey quando o mesmo escreve a “Bíblia Satânica”. Este seria o 

principal livro sagrado de sua religião e teria como proposta ser a “Religião do Self”. Nela 

o foco da adoração deve ser voltado para o desenvolvimento do próprio indivíduo e não 

para um “Ser Superior” ou alguma forma de “Deidade”. Esta perspectiva é compreendida, 

segundo o autor, como uma filosofia profana por diversas outras religiões ao inverter a 

relação de adoração entre Individuo-Deus e Deus-Individuo. Harvey elucida que dentro 

do pensamento proposto por LaVey: 
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[...] religiões representam poder sobre o povo, ganho quando as necessidades 

e desejos comuns são identificados com "pecado" ou "engano" e a "solução" 

(salvação ou iluminação) é oferecida ao obediente. Satã é o questionador deste 

sistema. Satã encoraja cada pessoa a experimentar e descobrir se elas acham 

que estes desejos e necessidades são úteis ou não [...]. (HARVEY, p. 4. 

2002) 

 

Esse “Satanismo Ateu” categorizado por meu campo é uma forma de questionar 

as regras da sociedade que esse indivíduo integra, como também questionar as próprias 

regras impostas por outras religiões de como os seus integrantes devem se portar e 

interagir com os demais. O principal grupo Satânico que segue os princípios de LaVey é 

a “Igreja de Satã” fundada pelo mesmo em 1960 na California. (HARVEY, 2002) 

Um outro grupo “Satanista”, e este se aproxima um pouco mais dos conceitos 

apresentados pelo meu campo, é a “Organização Internacional Templo de Set”. Antes era 

uma minoria dentro da “Igreja de Satã” que rompe com suas lideranças e depois se espalha 

para outros países. Para este grupo a concepção do “Diabo” é semelhante a uma 

“Deidade”, nas palavras de Harvey, como uma “Entidade Incorpórea” (HARVEY, 2002). 

Para os “setianos” – àqueles que integram o “Templo de Set” – a imagética que a 

sociedade tem sobre “Diabo” é uma visão cristã, é a “representação Bíblica no mal”, do 

pecado. Para esse grupo a representação do “Diabo” é de um “mentor”, àquele que auxilia 

seus devotos a se transformarem em algo novo, uma versão melhor de si. O nome do 

templo é a lembrança da deidade egípcia “Set” que de acordo com seus seguidores, é o 

arquétipo do “rebelde” àquele que representasse o orgulho e autoglorificação.  

Ainda no texto de Harvey (2002) é descrito como os seguidores do “Templo de 

Set” se relacionam na Inglaterra e como seu principal meio de comunicação interna é a 

internet. Seriam raras as ocasiões em que os integrantes se reuniam pessoalmente, e ainda 

assim, sempre tentavam manter menos de uma dúzia de seguidores. Compreendo que o 

fato destes grupos se reunirem no espaço virtual pode ser uma possível forma de proteção 

ao se resguardarem de alguma forma de acusação ou perseguição ao expressar sua 

religiosidade em espações públicos. Afinal, pensando na tipificação da “atitude blasé” 

viver em uma metrópole é estar em contato com diversos estímulos que podem ser 

nocivos ao indivíduo, ainda mais se este pertence a uma religião/grupo que não se 

enquadra no “socialmente aceito”, ou ainda que correto, dependerá dos julgamentos 

morais (SIMMEL, 1973) 
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Um ponto curioso observado em meu campo é zona de acolhimento gerado pelo 

grupo pesquisado, “Magickando – para apoiadores”. Seus integrantes possuem 

autodenominações e identidades distintas como “bruxas”, “bruxos”, “magistas” e até 

“ocultistas”. E este espaço criado pelos desenvolvedores do podcast se tornou um ponto 

de encontro, onde essas diferenças não parecem ser tão acentuadas.  

Um dos principais pontos que pude observar e que no começo desta descrição me 

gerou algumas dúvidas em relação as categorias do grupo é a não obrigatoriedade 

religiosa ao “Satanismo”. Assim como o pensamento reproduzido fora destes grupos, eu 

também pensava que para ser um “ocultista” seria necessário de alguma forma cultuar em 

alguma medida a “Deidade Diabo”. Notei que as separações identitárias entre as 

categorias mencionadas, possuem “paradigmas” diferentes. Alguns possuem uma atitude 

mais conservadora em seus rituais, outros apresentam uma característica mais 

desprendida das regras defendendo uma maior liberdade ao seu praticante.  

Por mais que muitas destas categorias os separassem ou os colocassem em 

espectros dissonantes, um ponto em particular me chamou atenção. Não necessariamente 

esses indivíduos cultuam o “Diabo” como mencionado. Todavia, para fora deste “mundo 

mágico” as categorias defendidas por eles não são tão conhecidas. Nesta inversão de 

categorias algo que torna os meus interlocutores “iguais” ou de alguma forma 

“semelhantes” é quando são “acusados” de terem alguma ligação com o “Diabo”. Ou seja, 

trata-se de acusações, percepções de fora do grupo que os colocam em um termo “guarda-

chuva”. Ainda assim tento identificar como estes grupos lidam com suas próprias 

representações do “Diabo”. 

 

O DIABO SEGUNDO A TRADIÇÃO DA “ALTA MAGIA”, ÉLIPHAS LÉVI7 

 

Éliphas Lévi, segundo alguns interlocutores foi um dos maiores ocultistas do séc. 

XIX. Tem como suas principais obras o “Paradigma da Alta Magia8” prática mágica que 

consistia em rituais longos e que necessitavam de instrumentos próprios. Desde 

indumentárias apenas utilizadas em alguns rituais assim como as “armas mágicas” que 

representam os “quatro elementos alquímicos”. Cada um destes quatro elementos possui 

 
7 Mais informações em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89liphas_L%C3%A9vi> acessado em 06 

de julho de 2021. 
8 Mais informações em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Magia_cerimonial> acessado em 06 de julho de 

2021. 
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suas próprias regras e “universos” que devem ser “domados” no caminho do “mago” para 

sua “ascensão” como processo de autoconhecimento.  

As “armas mágicas” podem ser separadas em quatro instrumentos arquétipos: 

“Vara/bastão”, “representando o elemento alquímico do fogo, a “vontade do mago” isto 

é a capacidade de se conectar com seu lado espiritual; “Espada/atame”, “representando 

o elemento alquímico do ar, a racionalidade do mago”, a capacidade mental na 

racionalização do mundo material e sua compreensão científica; “Pentáculo/pentagrama” 

que é a representação do corpo, do “mago” fazendo este se conectar com a materialidade 

a sua volta. E por fim, a “Taça/espelho” representando o elemento da água que se conecta 

com as emoções e seus sentimentos utilizando essas alterações entre emoções diferentes 

para a manifestação da sensação escolhida. Na prática da “Alta Magia”, o “mago” precisa 

entrar em comunhão com os quatro elementos para “manifestar” sua magia no mundo. 

Para Lévi compreender o que é o “Diabo” é questionar sua figura dentro da esfera 

religiosa e conceituá-lo como uma “Deidade” própria, “[...] a personificação real e quase 

divina de Satã é um erro que se liga ao falso Zoroastro, isto é, ao dogma alterado dos 

segundos magos, os magos materialistas da Pérsia; eles transformaram em deuses os 

dois polos do mundo intelectual, e da força passiva fizeram uma divindade oposta à força 

ativa. [...]” (2019, p. 159)  

A separação das energias “Ativas/passivas” é uma tentativa de criar um ser “puro” 

que deveria ser compreendido em sua complexidade como uma “Deidade” de dois lados. 

Logo, sua “contraparte” – o “Diabo” cristão - seria o oposto da força criadora que traz a 

salvação. Ainda, em seu texto, essa seria a explicação da criação de seres “malignos”: 

“cada um desses vícios personificou-se em um ídolo negro ou um demônio que é uma 

imagem negativa desfigurada da divindade que dá a vida; são os ídolos da morte. [...] o 

verdadeiro nome de Satã, dizem os cabalistas, é o nome de Jeová às avessas, porque Satã 

não é um deus negro, é a negação de Deus. O Diabo é a personificação do ateísmo ou 

da idolatria.” (2019, p. 163)  

Dentro da sociedade mágica descrita por Lévi essa separação do conceito de “mau 

e “bom” não afetaria os “Deidades” como o “Diabo”, pois “para os iniciados, não é uma 

pessoa, é uma força criada para o bem, e que pode servir ao mal; é o instrumento de 

liberdade. Eles representavam essa força que preside à geração física sob a forma 

mitológica e cornuda do deus Pã; daí veio o bode do sabá, o irmão da magia serpente e 

o Portador da Luz ou Phosphorus (em grego) de que os poetas fizeram o falso Lúcifer da 

lenda.” (2019, p. 163) 
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Um fato curioso sobre a obra de Lévi, é a representação mais comum do “Diabo”, 

conhecida dentro dos grupos ocultistas como “Baphomet9”. Trata-se de um ser alado, 

com chifres, onde uma das mãos possui um dedo em riste apontando para o céu – podendo 

simbolizar o mundo racional – assim como sua outra mão para baixo – representando o 

mundo material. Essa “Deidade” também possui seios expostos, assim como o “Caduceu 

de Hermes” em seu ventre simbolizando o falo, um ser com signos andrógenos que 

representaria a consumação do “casamento alquímico” momento em que as energias 

“masculinas/ativas” se conectariam com as energias “femininas/passivas” formando o 

“Ser Perfeito”. Uma representação entre “Humano” e “Animal”, entre o “Masculino” e 

“Feminino” e até o “Racional” e o “Material”. 

 

 

 

Figura 1 – Baphomet  

 

Fonte: Página da Wikipedia10 

 

 

 

 

O DIABO SEGUNDO A TRADIÇÃO DA “MAGIA DO CAOS”, PETER J. 

CARROLL  

 

 
9 Mais informações em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Baphomet> acessado em 05 de setembro de 2021.  
10Mais informações em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Baphomet> acessado em 05 de setembro de 

2021.   
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Peter J. Carroll11 é considerado um dos fundadores da tradição “Magia do Caos”, 

um sistema mágico que não necessitaria de uma “egrégora”, um conjunto pré-

determinado de crenças e normas. Para os “caoístas” – aqueles que seguem a “Magia do 

Caos” a obrigatoriedade de uma crença única e regras existentes em outros grupos seria 

uma forma de “enraizar” sua “prática mágica”. Um dos pontos defendidos por essa 

tradição é a ressignificação constante de signos e símbolos de diferentes culturas para a 

criação da sua própria. Por exemplo, no seguinte trecho temos partes que são associadas 

ao Deus “Pã” na Mitologia Helênica, ao “Pai de Todos” em referência a “Odin” da 

Mitologia Nórdica, também a “Shiva-Kali” das tradições do Hinduísmo e até Deuses da 

Mitologia Suméria como “Isthar/Astarte”:  - “foi representado de diversas formas, como 

Pã, Pangenitor, Pamphage, Pai de Todos, Destruidor de Tudo, como Shiva-Kali – falo 

criativo e mãe abominável e destruidora – como Abraxas – deus polimorfo que é tanto 

bom quanto mal – como o Diabo de cabeça animalesca de sexo e da morte, como o 

maligno Arconte sobre este mundo, como Ishtar ou Astarte – deusa do amor e da guerra 

– como o Anima Mundi ou alma do Mundo, ou simplesmente como “Deusa”.” (2016, p. 

177) 

Carroll descreve “Baphomet” como a culminação de diversos processos históricos 

da humanidade. Como uma “Deidade” que tentava se manifestar em diversas culturas 

com a mesma intenção, trazer conexão do mundo cósmico com o mundo psíquico, pois, 

em suas palavras “Baphomet é o campo de energia psíquica gerado pela totalidade dos 

seres vivos neste planeta” (2016, p. 177). Em uma provocação trazida pelo autor, se a 

humanidade fosse capaz de gerar vida artificial consciente, de alguma forma a imagem 

simbólica de “Baphomet” teria que alterar para abarcar esse novo “aeon”, essa nova era 

mística. 

A principal e mais contundente crítica feita por Carroll se dá ao perguntar quem/o 

que seria então a representação de “Baphomet”. Em suas descrições são utilizadas 

diversas “Deidades” distintas para a construção de uma categoria que ele chama de 

“Outro”. Este, seria o que está fora das normas sociais e que não se enquadra de alguma 

forma na normatividade da sociedade. É descrito que o “Diabo” surge então para englobar 

todos aqueles que eram categorizados como “marginais” a aquela cultura, ou àquela 

região. “Tudo que era não ideal, ou maligno, foi agrupado da forma de diversas imagens 

do Diabo. [...]” (2016. p. 175).  

 
11 Mais informações em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_J._Carroll> acessado em 05 de setembro de 

2021.  
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Para Carroll a gênese das ditas “sociedades secretas” se deu como forma de 

agrupamento, e resistência. “seus devotos se encontravam secretamente como bruxas e 

feiticeiros para praticar sua magia” (2016. p. 175). A sociedade se modificou ao ponto 

de unir diversas “Deidades” em uma estrutura utilizando a religião como um instrumento 

de institucionalizado do Estado. Não só os que cultuavam “Baphomet”, haviam se tornado 

“marginais” àquelas normas, mas, qualquer um que não segue a religião majoritária. “[...] 

Os deuses únicos desse período foram criados para conceber sanções divinas aos 

poderes seculares e sacerdotais, além de indicar um modelo para o cidadão ideal [...] 

Yahweh, Jeová, Alá e Buda foram definidas como humanos do sexo masculino, 

idealizados de acordo com ideias culturais específicas.” (2016, p. 175). 

Na visão de Carroll, as religiões contemporâneas não só fazem parte de um 

contexto religioso, como também haviam se entranhado no contexto social e ditariam o 

que deveria ser aceito pelo grupo ou não.   

 

O DIABO SEGUNDO A “BRUXARIA APOCALÍPTICA”, PETER GREY 

 

A obra de Peter Grey12 é um pouco diferente das duas já apresentadas, sua origem 

é na Wicca13, um grupo religioso que possui práticas mágicas e são denominados de 

“bruxo” ou “bruxa”. Tendo apresentado algumas tradições mágicas neste texto, a 

“Bruxaria Apocalíptica” de Grey é a que mais se aproximaria das estéticas do senso 

comum do que seria conhecido enquanto “Bruxaria”. Mulheres dançando a luz da Lua, 

se reunindo em “sabás”, compartilhando a “egrégora” do “Deus-Criador” enquanto 

mulher, a “Deusa” 

A principal distinção dentro da literatura de Grey dos demais autores apresentados 

é de fugir da centralidade de uma figura masculina. Aqui, o “Diabo” é tanto a “Deusa”, 

quanto o “Cornudo”: 

 “O Diabo não é a mão oculta da história, mas foi formado pela luva que ela usa. 

O Diabo é, então, o funcionamento da natureza selvagem, aparentemente tão distanciada 

de nós quanto qualquer Estrela da Manhã, mas tão intimamente ligada a nós quanto 

nossa própria sombra. O Diabo é um sinal de que Ela (a Deusa) também está aqui, como 

 
12 Mais informações em: <https://www.penumbralivros.com.br/nossos-autores/peter-grey-bio/> acessado 

em 05 de setembro de 2021.  
13 Mais informações em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Wicca> acessado em 05 de setembro de 2021.  
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o caminho para a floresta escondida que o Diabo indica, e pela qual a bruxa deve 

caminhar” (2017, p. 103) 

Para Grey a “Magia” é o termo “bruxaria” que pode parecer semelhante ao 

relatado em Evans-Pritchard (2004) pois para o “paradigma” da “Bruxaria Apocalíptica”, 

as “bruxas” estão sempre vivenciando o lado mágico, não há uma separação de onde um 

começa e o outro termina. Desde as maiores ou menores escolhas do cotidiano integram 

a esfera da “bruxaria”. No entanto, diferentemente dos Azande de Evans-Pritchard, para 

Grey, a “bruxa” sempre foi a escolhida para se tornar o “Outro” àquele que nunca foi 

pertencente a sociedade, ou àquele que não possuía os mesmos direitos dos demais.  

Assim, a “[...] bruxaria é o sexo que os outros fazem; Bruxaria, a droga que os 

outros usam, bruxaria é o rito que os outros realizam. Bruxaria é a magia que os outros 

fazem. Bruxaria é a roupa que os outros usam. Bruxaria é a palavra que os outros falam. 

Bruxaria é a Deusa que eles veneram.” (2017, p. 14). Ao serem acusados de fazerem 

“bruxaria” por não se adequarem às normas, ou seguirem as tradições vigentes, os adeptos 

da “Bruxaria Apocalíptica” se utilizam de tais acusações para reforçar sua identidade.   

Em razão da “bruxa” sempre ter sido sempre negligenciada seria está a portadora 

da função de “armar” a população contra a “dominação do patriarcado, das grandes 

empresas”. Daqueles que querem ditar o que os “oprimidos” devem se comportar e agir. 

“Bruxaria Apocalíptica é sobre um mundo em guerra com os últimos remanescentes da 

natureza selvagem, os últimos remanescentes da humanidade” (2017, p. 19). Seriam 

apenas as “bruxas” as pessoas que conseguiriam combater a exploração da Natureza, ir 

contra as desigualdades sociais e “munir” sua comunidade como se estivessem se 

preparando para guerra que um dia chegará. 

O caráter político combativo é muito mais presente nessa obra que as demais aqui 

citadas, essa “literatura de intervenção” também pode ser pensada quando o autor volta a 

citar então quem, ou que é o “Diabo” “[...] é duplo, cujo culto é noturno, orgiástico e 

infantivida. A vontade de Deus é simplesmente o poder da Igreja e do Estado de oprimir, 

acusar e decretar o auto-da-fé.” (2017, p. 15).  

Assim como retratado por Carroll (2017) Grey associa a construção de um 

pensamento contemporâneo religioso munido de extrapolação política no controle social, 

conceito recorrente tratado na obra de Foucault, quando é descrito o “biopoder”, isto é, 

como alguma Instituição interfere na vida social dos indivíduos. Como os corpos sob a 

influência desta organização devem seguir os padrões determinados pelo credo 

(BERTOLINI, 2018).  
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“O Diabo como a máscara da natureza selvagem e a Deusa, dando-nos a escolha 

de controlar nossos corpos, mentes e destino. [...] Ecologistas, feministas, psiconautas e 

xamas continuarão a ser condenados nestes termos. Mas assim como Tupac Shakur 

confrontou a psique americana como o bandido nigga e tirou força disso, virando o 

pesadelo de volta para cima deles, nós também podemos escolher abraçar o Diabo que 

eles negam.” (2017, p. 15).  

Grey afirma que uma das mais potentes formas de fazer “bruxaria” é pela 

ressignificação. Assim como é apresentado o termo nigga que se referia a uma forma 

racista de denominar a população preta e que é reivindicada posteriormente por sua 

comunidade.  É comentado pelo autor que a visão da “bruxinha amiga” que protagoniza 

series de TV e filmes deve ser reapropriada para a sua “verdadeira estética”, a “Bruxa” 

que deve causar medo, ser respeitada por ser uma figura mística e misteriosa. 

OPOSIÇÃO AO SENSO COMUM  

 Para retratar a concepção do “Diabo” dentro do senso comum, preciso retomar os 

pontos levantados por Geertz (1998) a compreender este como um “sistema cultural” com 

sua própria métrica, organização e valores. Esse sistema é partilhado com todos os que 

integram, e que não surge de lugar desconhecido este é pensado e estruturado pelos pares 

que o alimentam. Pensando na “egrégora” neopentecostal, e como ela se fortalece na 

“Teologia da Prosperidade” já afirmando que “Jesus Cristo” já havia julgado, redimido a 

humanidade e que se o indivíduo não tem acesso a riqueza, felicidade e saúde é porque o 

“Diabo” não permite, daí as doações a Igreja acontecem como forma de afastar o “Diabo” 

e aproximar a tão esperada “dignidade dentro da Igreja” (SOUZA, ABUMANSSUR, 

JÚNIOR.  2019). Também é possível especular até onde as influências da “predestinação” 

trazido por Weber (2004) permitem compreender como esses grupos neopentecostais se 

utilizam de “ética” cristã a enfrentar os seguidores do “Diabo”. 

 Penso aqui nessa estrutura que foi desenvolvida e continua a se 

desenvolver/estruturar qualquer novo adepto que adentre a Igreja e não receba o que lhe 

foi prometido. Ela criará uma disputa quase que diária a combater quaisquer traços que o 

“Diabo” possa expressar em sua vida. E aqui considero literaturas neopentecostais que 

categorizam tudo que não for do convívio da Igreja como algo profano e retomando 

minhas leituras de Bourdieu (2003), que a “egrégora” da “Teologia da Prosperidade” é o 

“habitus”, as regras esperadas hão de ser seguidas e quando isso não acontece, existe um 
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mecanismo de controle a retornar ao ponto de partida, a culpa ao “Diabo” e a doação à 

Igreja.  

 

Se o êxito em termos de saúde, vida econômica e afetiva, prometido pela 

Teologia da Prosperidade, não ocorre na vida das pessoas que frequentam as 

denominações neopentecostais é porque o Diabo, supostamente, está agindo 

sobre elas, sobremaneira inibindo o cumprimento do dever do dízimo e de 

demais doações financeiras demandadas pelas igrejas (SOUZA, 

ABUMANSSUR, JÚNIOR.  p. 406. 2019) 

 

 Ao indagar essas construções feitas pela religião e como o indivíduo se entrelaça 

na busca do seu lugar ao céu, é curioso pensar que as acusações de algo pertencer ou não 

ao “Diabo” não acontece apenas na escala religiosa. Ao buscar execrar esse “mal” se torna 

um “trabalho” dentro dos ritos religiosos que praticam os “exorcismos” – momento em 

que o sacerdote confronta na frente de toda a congregação um adepto, um fiel possuído 

por algum demônio após as rezas em conjunto da Igreja o espírito obsessor é retirado do 

corpo do fiel. Neste ritual em questão é importante ressaltar há necessidade de um “agente 

externo” pois o possuído não teria nenhuma forma de “se defender” ou se “proteger”. A 

“batalha espiritual” que estaria sendo travada pelo pastor ou pelo padre, pelo “Sacerdote 

Cristão”, como representante de “Cristo” na luta contra um dos servos do próprio 

“Diabo”. Apenas este Sacerdote poderia fazer tal tipo de ritual, pois, é quem possui os 

instrumentos necessários para libertar aquela alma de que está sendo possuído. (SOUZA, 

ABUMANSSUR, JÚNIOR, 2019) 

A “missão” em combater o “Diabo” perpassa o local do templo religioso e poderia 

abrir margem para seus seguidores invadir terreiros e agrupamentos de diferentes 

religiões que não fossem cristãos como são os casos citados anteriormente por Miranda; 

Corrêa; Almeida (2017), pois até quando os membros da religiões afro-brasileiras tentam 

fazer formalmente a queixa de agressão religiosa, são desencorajados pela própria força 

dos agentes estatais que tentam mudar o teor da reclamação para algo “menor”, sem 

menor importância ou gravidade a perseguição religiosa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Um dos pontos de encontro com quase todas as literaturas trabalhadas nesse 

artigo, e em convergência com algumas conversas informais entre colegas é a 

ressignificação do “Diabo”. Cada tradição tem seu próprio “paradigma” acerca de como 
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lidar com tal “Deidade” e estes grupos não aparentam representar a “personificação” do 

“mal” como exposto por meu aluno em questão na provocação inicial deste artigo.  

O conceito de “autodesenvolvimento” ou “autoconhecimento” é um dos principais 

pontos de encontro com os “Satanismos” descritos por Harvey (2002) em consonância 

com as tradições ocultistas expressas no meu campo. Pelas minhas leituras e minhas 

anotações de campo uma das máximas da “Magia” enquanto pensamento filosófico é 

buscar conhecimento e “iluminação”. A ligação com a representação com o “Diabo” 

surge quando estes grupos ocultistas não satânicos são “acusados” por membros fora dos 

seus respectivos grupos de cometer tal prática.  

Como apresentado em sua literatura de Grey (2017) seria o mais combativo a 

ratificar a posição das “bruxas” em uma luta contra intolerância e opressão. Todavia, eles 

não se legitimam como se fossem herdeiros do “Diabo” ou algo do tipo. Apenas se 

empoderam da imagem do “Diabo” quando são provocados por membros fora dos 

“grupos mágicos”, a mesma estratégia apresentada pela Igreja de Satã (HARVEY, 2002).  

Penso que tentar compreender grupos mágicos assim como tentei com o 

“Magickando” é o ponto de partida de um rico campo de estudo que ainda não parece ter 

sido observado de maneira significativa no Brasil.  

Em diversos momentos durante meu campo eu sentia a necessidade de conhecer 

uma etnografia sobre este tema, tentar analisar de forma comparada minhas impressões e 

reflexões, mas é muito pouco o material produzido até agora. Espero que esse artigo possa 

se tornar um estímulo para meus trabalhos futuros e também de outros colegas cientistas 

sociais acerca do tema e das questões aqui propostas.  
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