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Resumo: O presente trabalho se propõe a estabelecer um processo hermenêutico 

para melhor compreender o pensamento esotérico de matiz rosacruciano de 

Fernando Pessoa, dentro do horizonte cultural de cada leitor, através das anotações 

do poeta e do sentido da vivência esotérica expressa por ele em suas poesias. 

Pretende com isso, de um lado, contribuir no esclarecimento deste pensamento para 

um melhor entendimento de sua obra, e, do outro, auxiliar a abrir mais o campo de 

estudo do Esoterismo Ocidental na academia brasileira. 

Este processo, que agrega à análise racional dos textos a vivência emocional dos 

poemas, se baseia na Hermenêutica Fenomenológica de Gadamer, na teoria do 

imaginário, na prática contemplativa de várias correntes religiosas, místicas e 

esotéricas tradicionais, acrescido de uma adaptação do método Lúdico-Ambital de 

Alfonso López Quintás de interação com os textos. 

O trabalho em seis capítulos se inicia com a discussão do que é o Esoterismo 

Ocidental e faz um breve histórico de suas fontes e principais correntes até os dias 

de hoje. Segue discutindo o sentido da Hermenêutica Fenomenológica; da 

linguagem religiosa; do imaginário e do “mundo imaginal”; e o modo como as 

experiências religiosas podem ser expressas. Apresenta a vida e o pensamento de 

Pessoa, em particular suas anotações sobre o Esoterismo, e seleciona trinta e um 

poemas para ilustrar o estudo. Desenvolve e aplica um processo hermenêutico para 

a compreensão desses poemas e, por fim, inclui um apêndice onde o método é 

ilustrado através do uso de personagens fictícios. 

O trabalho é completado por um Anexo para consultas, contendo os poemas 

selecionados numa versão mais completa, e algumas figuras que ilustram conceitos 

esotéricos. 

Palavras-chave: Esoterismo ocidental; Hermenêutica exploratória; Fernando 

Pessoa; vivência esotérica; imaginação; nível de realidade.  



 

 

Abstract: The purpose of the present research is to develop a hermeneutical 

process to better understand Fernando Pessoa’s Rosicrucian hued esoteric thought, 

within the cultural horizon of each reader, through Pessoa’s notes and the sense of 

the esoteric experience expressed in his poems. 

Its main objectives are to contribute to the understanding of Pessoa’s work and to 

the expansion of Western Esotericism field of research in Brazilian academy. 

The process adds to the rational analysis of the text the emotional experience of the 

poems, and is based upon Gadamer’s phenomenological hermeneutic, the 

imaginary, contemplative practices of several esoteric, mystical and traditional 

religious currents, and utilizes an adaptation of Alfonso López Quintás “Lúdico 

Ambital” method. 

The work is presented in six chapters, starting with a discussion on Western 

Esotericism’s definition and a brief history of its sources and main currents up to 

nowadays. It follows with an introduction on phenomenological hermeneutics and a 

discussion on religious expression, the imaginary, the “imaginal world”, and the 

ways religious experiences can be expressed. It includes a brief presentation of 

Fernando Pessoa’s life and thought, particularly his notes on esotericism, and 

selects 31 poems to illustrate the study. It develops and applies a hermeneutical 

method to interpret these poems, followed by an appendix in which the method is 

exemplified through fictional characters. 

The work is completed by an addendum containing a more complete version of the 

poems for reference, as well as images to better explain some esoteric concepts. 

Keywords: Western esotericism; exploratory hermeneutics; Fernando Pessoa; 

esoteric experience; imagination; reality levels. 
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INTRODUÇÃO  

Sou formado em engenharia eletrônica (Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, 1964), pós-graduado (1969) e mestre em administração de empresas (Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, 1972) e 

trabalhei profissionalmente como professor, executivo, empresário e consultor de 

empresas. 

Os estudos de eletrônica, que lidam com o efeito prático do lado imperceptível 

da natureza (ondas eletromagnéticas, campos, potenciais e partículas “impossíveis” de 

todo o tipo), desde cedo me mostraram de forma clara o quanto os nossos sentidos são 

limitados para entender a realidade, mesmo em suas manifestações mais próximas. E, 

portanto, quanto é limitado um modo de pensar que se baseie apenas nos sentidos para 

afirmar qualquer coisa sobre nosso meio. A experiência profissional, principalmente na 

área da direção e consultoria de grandes e pequenas empresas, me mostrou, também, o 

quanto a racionalidade humana é tênue, mesmo para justificar as ações no dia a dia, bem 

como a força de energias emocionais, psíquicas ou de origens desconhecidas, mal 

controladas pela razão, a moldar seu comportamento. Tudo isso, além de minhas 

próprias experiências e reflexões, levou-me a um estudo assistemático de filosofia, 

psicologia e ciências humanas e à pesquisa do campo “proibido” das chamadas 

“ciências ocultas”. Assim, passei os últimos quarenta anos estudando na teoria e na 

prática o chamado “Esoterismo”, acompanhando o movimento New Age e participando, 

inclusive, de escolas e grupos de estudos baseados em tradições antigas, que se 

entrelaçam com a própria essência das religiões e da cultura ocidental. 

A prática vivida durante esse período trouxe, de um lado, a percepção do quanto 

este tema do Esoterismo está permeado de fantasias e de desejos de poder de muitos 

daqueles que trilham este caminho. Mas também me proporcionou vivências sui 

generis, que me fizeram observar com mais cuidado alguns dos mecanismos e das 

variáveis que interferem nesses processos esotéricos, como, por exemplo, a imaginação 

e o balanceamento entre o discurso racional e o emocional, a fim de desencadear 

percepções intuitivas e aguçar a sensibilidade para experiências interiores e espirituais, 

como ocorre nos processos iniciáticos em geral. A leitura dos autores clássicos, e em 
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particular das poesias de Fernando Pessoa, que sempre me atraíram, reforçou a ideia de 

que a melhor forma de transmitir essas experiências e esse conhecimento esotérico seria 

através de determinados tipos de arte, especialmente de poesias, que, aliás, são 

utilizadas por muitas religiões do mundo inteiro. 

Assim, concluí que deveria aprofundar meus conhecimentos com um estudo 

mais sistemático do tema, de forma estruturada e científica. Retomei, então, a vida 

acadêmica. 

O presente trabalho tem por objeto o pensamento esotérico de matiz 

rosacruciano de Fernando Pessoa, cuja compreensão é importante para uma melhor 

apreciação de sua obra. Daí o título “A Rosa do Encoberto”, que é o fecho do célebre 

poema denominado O Encoberto e que tem como tema o símbolo da Rosa-cruz (vide o 

Anexo 6). 

Esse pensamento é parte do que Antoine Faivre e outros estudiosos do tema 

denominam de “Esoterismo Ocidental”,
1
 que se expressa através de diversos 

movimentos e correntes. O “Matiz Rosacruciano” é uma referência à maneira de pensar 

e representar o Esoterismo, utilizada por movimentos pós-renascentistas que surgiram a 

partir da publicação dos Manifestos Rosa-cruzes no século XVII, bem como seus 

desenvolvimentos posteriores, e que foram direta ou indiretamente influenciados pelos 

mitos, símbolos, utopias e visão de mundo que esses Manifestos introduziram.
2
 

O Esoterismo Ocidental em geral, base da visão esotérica de Fernando Pessoa, 

foi por muito tempo considerado um fenômeno indigno de estudos por parte das 

universidades. Mesmo na Europa, onde sua influência foi importante ao longo de toda a 

história, principalmente após a Renascença, foi somente a partir da década de 1990 que 

a academia começou a estudar esse tema com mais afinco e a tentar defini-lo, explicá-

lo, delimitá-lo e a mapear sua intrincada rede de inter-relações com o pensamento, a 

religião, a arte, a política, a história e a cultura ocidental em geral. Com isso, passou a 

despertar o interesse dos scholars. E, como convém a todo tema ligado ao sagrado, 

religioso ou ao mistério, passou a ser alvo de intensos debates. 

O relativo atraso da academia em abordar cientificamente esse tema tem boas 

razões: afinal, até recentemente essa era, no dizer do Prof. W. J. Hanegraaff, uma 

                                                           
1
 Vide FAIVRE, Access to Western Esotericism e o Capítulo I do presente trabalho. 

2
 Esses movimentos estão mencionados no Capítulo II. 
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Sabedoria Rejeitada.
3
 As principais causas dessa rejeição oficial, segundo esse autor, 

foram dois conceitos pagãos, presentes na maioria das correntes esotéricas ocidentais: 

de um lado, a visão da criação, que se contrapõe ao dogma da Creatio ex Nihilo, e 

afirma que o Cosmos tem um caráter divino imanente e que a Natureza é encantada; de 

outro, a afirmação de que a Alma Humana é uma emanação da Alma Divina que busca 

nela se reintegrar. A Alma seria, portanto, Capax Dei, e não precisa de intermediários 

entre ela e a divindade… Heresias inomináveis para a Igreja Católica! E, assim, durante 

séculos o Esoterismo foi combatido até as últimas consequências, literalmente a ferro e 

fogo. Rejeitado pela Igreja Católica por seu conteúdo pagão e herético; rejeitado pela 

Reforma Protestante por estar em desacordo com a Bíblia e por sua tendência platônica; 

rejeitado pelo Iluminismo, por seu caráter irracional; rejeitado e ridicularizado pelo 

modernismo positivista em geral e pela academia em particular, como sendo mera 

superstição ou engodo; e, principalmente, desfigurado e denegrido por uma legião de 

autodenominados esoteristas, que, em seu nome, escreveram e praticaram asneiras sem 

fim, por vaidade, ou com propósitos políticos ou financeiros, ganhando dinheiro à custa 

da crendice popular, o Esoterismo gozou por muito tempo do status de “pária” da 

cultura: um conhecimento que não deveria ser mencionado por pessoas sérias, 

principalmente na Academia. 

Mas, coincidência ou não, essas mesmas teses do Esoterismo, que o condenaram 

no passado, se refletem hoje em diversos movimentos espirituais que desempenharam 

papel importante na formação cultural de nossa época, como o movimento New Age e 

seus descendentes,
4
 tanto em sua visão ecológica sacralizada quanto no renascer de 

novas espiritualidades que dispensam intermediários institucionalizados. Além disso, 

apesar de sua rejeição, e, talvez por causa dela, que acabou lhe proporcionando 

identidade e energia, sua influência na história e na cultura do Ocidente foram 

marcantes, como será visto no decorrer deste trabalho. Portanto, rejeitado ou mal 

compreendido; superstição ou Gnose, o pensamento esotérico ocidental não poderia ser 

simplesmente ignorado. E, assim, a importância do estudo deste tema foi sendo aos 

poucos reconhecida por algumas universidades europeias, que criaram cursos e mesmo 

                                                           
3
 HANEGRAAFF, Esotericism and the Academy, passim. 

4
 Sobre Esoterismo Ocidental e New Age, vide HANEGRAAFF, New Age Religion and Western 

Culture, passim. 
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departamentos que têm o Esoterismo Ocidental como objeto de estudo.
5
 Foram também 

fundadas sociedades ligadas a grupos de estudo dessas universidades para debater e 

divulgar os trabalhos sobre o Esoterismo Ocidental, como, por exemplo, entre outras, a 

ESSWE (European Society for the Study of Western Esotericism) (fundada em 2005), 

ligada à IAHR, que publica a revista Aries, e, nos Estados Unidos, a ASE (Association 

for the Study of Esotericism), do mesmo período, bem como a revista Esoterica. Na 

América Latina existe em Buenos Aires a CEEO-UNASUR, ligada à ESSWE. 

No Brasil, apesar da ampla abertura da academia em geral e dos cursos de 

Ciência da Religião em particular para as diversas formas de religiosidade não 

abraâmicas, como as indígenas, afro-brasileiras ou mesmo orientais, de fundo esotérico, 

o Esoterismo Ocidental como forma de pensamento é pouco estudado. Existem 

trabalhos sobre temas restritos ou sobre correntes esotéricas específicas, como a 

Maçonaria, o Rosacrucianismo, o Templarismo ou a Sociedade Teosófica, mas poucos 

sobre o Esoterismo Ocidental em si, como objeto de estudo, que sejam do conhecimento 

do autor desta pesquisa. 

Especificamente sobre o Esoterismo da obra de Fernando Pessoa, o maior 

interesse é observado em Portugal, onde seu pensamento foi e vem sendo estudado por 

diversos estudiosos e grupos (Dalila Pereira da Costa, António Quadros, Yvette 

Centeno, Pedro Teixeira da Mota, Teresa Rita Lopes, José Manuel Anes, Antonio 

Telmo, Manuel J. Gandra, Jerónimo Pizarro, Steffen Dix, entre outros), mencionados no 

Capítulo IV. Na Holanda se destaca o estudo do Prof. Marco Pasi. No Brasil há poucos 

trabalhos sobre o Esoterismo de Pessoa que sejam do conhecimento do autor desta 

pesquisa, como, por exemplo, os de João Alves das Neves, e as teses de mestrado de 

Fernando Gebra
6
 e de Rogério M. Ribeiro,

7
 bem como os trabalhos de Jayro Luna. 

O presente trabalho se propõe, de um lado, a esclarecer o pensamento esotérico 

de matiz rosacruciano de Fernando Pessoa, para um melhor entendimento de sua obra, 

e, de outro, a estabelecer um processo para compreender o sentido da vivência esotérica 

expressa por Pessoa em suas poesias a partir da vivência de cada leitor. 

                                                           
5
 Sobre o desenvolvimento dos estudos de Esoterismo Ocidental, vide HANEGRAAFF; PIJNENBURG 

(orgs.), Hermes in the Academy, passim. 
6
 GEBRA, O ritual esotérico no cancioneiro de Fernando Pessoa. 

7
 RIBEIRO, Esoterismo e Ocultismo em Fernando Pessoa. 
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Não visa, evidentemente, produzir uma interpretação definitiva, nem das 

múltiplas ideias expostas em linguagem metafórica e na forma de símbolos complexos 

de seus textos, nem das vivências expressas por seus poemas. Visa apenas apontar um 

caminho para que cada um as compreenda dentro do seu próprio “horizonte cultural” 

(no sentido que lhe é atribuído por Gadamer). Por isso é uma “Hermenêutica 

exploratória”. 

Além disso, busca encorajar o debate sobre o Esoterismo Ocidental nas 

universidades brasileiras, em particular na PUC-SP, a exemplo do que ocorre em suas 

congêneres europeias. E chamar a atenção para a espiritualidade de Fernando Pessoa, 

autor pouco estudado no Programa de Ciência da Religião no Brasil. 

A principal justificativa deste trabalho é que a hermenêutica proposta para 

explorar o sentido da obra esotérica de matiz rosacruciano de Pessoa pode servir para 

uma melhor compreensão desta, que é uma das joias da literatura lusófona e mundial. 

Além disso, as vivências que Pessoa expressa em seus poemas podem servir para uma 

melhor compreensão do próprio Esoterismo Ocidental, que teve uma profunda 

influência na cultura e na história europeia em geral, em particular na luso-brasileira. 

PROBLEMAS DA PESQUISA  

O presente trabalho se propõe a fazer essa hermenêutica a partir de uma visão 

geral do Esoterismo Ocidental; dos textos e anotações do próprio Pessoa e de suas 

poesias, fruto de suas experiências esotéricas importantes para um melhor entendimento 

dos fundamentos desse pensamento. 

Uma questão clássica, que costuma ser levantada a esse propósito, é: até que 

ponto é possível estudar cientificamente uma manifestação espiritual ou religiosa 

levando-se em conta as “experiências religiosas” dos seus fiéis e de seus inspiradores? 

A tendência dos estudiosos da religião, atualmente, é de não entrar no mérito das 

experiências religiosas, simplesmente relatando o ocorrido sem tentar explicá-lo. Como 

afirma Frank Usarski, as gerações atuais de estudiosos na Alemanha tendem a se 

distanciar da abordagem das gerações anteriores, que estavam mais baseadas na ideia do 

“Sagrado”, conforme exposta por Rudolph Otto. Diz ele: 

As últimas gerações de cientistas da religião […] (adotam) uma concepção que define a 

ciência da religião como um empreendimento estritamente empírico. Uma disciplina 
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deste tipo exige que seus membros se restrinjam aos fatos reais, ou seja, se concentrem 

em manifestações concretas nas dimensões do espaço e do tempo.
8
 

O Prof. Wouter J. Hanegraaff, da universidade de Amsterdã, um dos principais 

estudiosos do Esoterismo na atualidade, embora concorde em princípio com essa 

posição, alerta, porém, em artigo recente (2008) que, 

embora seja verdade que “os segredos do coração” permanecem necessariamente além 

do alcance da pesquisa acadêmica, e apesar de Wittgenstein estar certo em afirmar que 

“devemos nos calar sobre aquilo de que não podemos falar”, nada disso implica que os 

estudiosos da Hermética podem se permitir ignorar ou marginalizar o papel e a 

importância de estados de consciência extáticos ou alterados, como tem ocorrido até 

agora.
9
 

Em outro artigo de 2011 sobre religiões ligadas à Ayahuasca na Holanda, esse 

autor reflete sobre o problema metodológico que elas e outras religiões, onde a 

experiência metaempírica é fundamental para sua compreensão, como a teurgia 

neoplatônica (uma das fontes do pensamento esotérico), coloca ao estudioso. Ele 

observa que, embora seja certo que de modo geral o estudo das religiões tradicionais 

necessite passar ao largo da experiência religiosa, deveria haver uma abordagem 

diferenciada entre o estudo daquelas religiões onde a experiência religiosa é periférica e 

pouco relevante para a sua identidade, e o de outras onde essa experiência é central. Diz 

ele: 

Mas, no caso de religiões baseadas na deliberada indução de estados alterados de 

consciência, a situação é diferente, porque a dimensão experiencial não é periférica, 

mas central, e assim é necessária uma postura metodológica diferente, senão a 

implicação seria de que o estudioso pode estudar tudo sobre essa religião, mas lhe seria 

permitido ignorar justamente aquilo que lhe é mais central.
10

 

                                                           
8
 USARSKI, Perfil paradigmático da Ciência da Religião na Alemanha, p. 88. 

9
 HANEGRAAFF, Altered States of Knowledge, p. 161. 

10
 HANEGRAAFF, Ayahuasca Groups and Networks in the Netherlands, p. 97. 
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No entanto, o próprio Hanegraaff conclui seu artigo admitindo que “as bases 

para o estudo acadêmico das religiões ‘entheogênicas’ como a da Ayahuasca, ainda não 

foram lançadas”.
11

 

Portanto, para uma melhor compreensão do Esoterismo Ocidental, conviria 

abordar de alguma forma as experiências metaempíricas e os estados alterados de 

consciência, e pelo menos compreender seu sentido e suas implicações, pois as práticas 

esotéricas, herméticas, mágicas ou alquímicas são baseadas em métodos que, segundo 

seus praticantes, levam a estados de consciência que permitem experiências em níveis 

de realidade suprassensíveis, sendo esse um dos seus objetivos. 

Assim, o presente trabalho sugere, após um estudo dos “fatos reais na dimensão 

do espaço e do tempo” enfatizados por Usarski, extrair o sentido da experiência 

esotérica através da própria poesia de quem a vivenciou e comunicou. Ele não pretende 

estudar as experiências metaempíricas em si, mas apenas ajudar a compreender seu 

sentido geral por analogia às experiências de vida dos leitores, através da poesia. Isso 

significa revivê-las imaginariamente no horizonte cultural do próprio leitor, num 

processo de associação livre, ou seja, sem sair dos limites do campo de conhecimento 

do leitor, e, principalmente, respeitando seu nível de consciência, sem contar com 

“estados alterados”, apenas baseados na empatia que o leitor adquire com o texto e na 

premissa de que a similaridade da estrutura da psique humana permite o 

compartilhamento das emoções, além do compartilhamento de ideias. 

Uma segunda questão de fundo epistêmico, relacionada com a questão acima, é: 

até que ponto é possível lidar com experiências religiosas de modo impessoal, e quanto 

e como as crenças do autor a esse respeito irão influenciar sua hermenêutica? 

O Prof. Faustino Teixeira coloca uma questão análoga, mas de forma mais 

abrangente, dividida em duas perguntas: 

a) É possível ocupar-se cientificamente do tema (religioso) permanecendo religioso? 

b) Em que medida é possível ao pesquisador um destacamento efetivo de qualquer 

envolvimento emotivo com seu objeto de reflexão?
12

 

                                                           
11

 Ibidem, p. 99. 
12

 TEIXEIRA, O lugar da Teologia na(s) Ciência(s) da Religião, p. 298-299. 
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Ele lembra que, embora para alguns autores com tendências positivistas a análise 

científica exija um distanciamento que a fé acaba prejudicando, há exemplos de 

estudiosos famosos que realizaram pesquisas de grande relevância, mesmo animados 

pela sua fé. E que a plausibilidade de uma “pesquisa científica in vitro isenta de 

implicações emotivas” não se sustenta depois que atuais estudos da psicologia e da 

sociologia do conhecimento relativizaram “as pretensões triunfalistas do saber 

científico”, em qualquer campo de estudos, não somente o de estudos religiosos. 

A esse propósito, Luiz Felipe Pondé faz uma análise dessa problemática, no 

primeiro capítulo desse mesmo livro.
13

 Nele, pondera se um indígena ianomâmi poderia 

ou não estudar a antropologia dos ianomâmis de forma científica e se esse estudo teria o 

mesmo conteúdo que um feito por um não ianomâmi. E conclui que certamente os 

estudos teriam conteúdos diferentes, mas que ambos seriam valiosos, desde que 

corretamente efetuados.
14

 Faustino Teixeira reforça essa ideia alertando que o estudo 

realizado pelo praticante de alguma atividade deve ser conscienciosamente feito dentro 

dos padrões acadêmicos. “Isso não dispensa, porém, o uso crítico da razão, que, mesmo 

sem desqualificar o “influxo das energias afetivas”, deve manter-se vigilante face aos 

riscos dos desvios “ideológicos”.
15

 

Daí o presente trabalho tomar cuidado em apresentar suas conclusões da maneira 

mais impessoal possível. Note-se o uso do termo “Hermenêutica exploratória” no 

próprio título e na descrição de seu objetivo. Além disso, no decorrer do trabalho, 

destaca-se que as interpretações resultantes são fruto do horizonte cultural do 

hermeneuta e de seu estado emocional naquele instante, e, portanto, não são definitivas, 

embora apontem para o sentido dessas experiências. E que o intuito do trabalho é 

apresentar e ilustrar o processo pelo qual o estudioso pode reviver dentro de seu 

horizonte cultural o sentido das experiências expressas nas poesias de Pessoa, e não 

chegar a interpretações definitivas. 

É importante ressaltar aqui o emprego do termo “sentido” da experiência. Ele 

está sendo usado na acepção de Vygotsky: “A soma de todos os fatos psicológicos que 

                                                           
13

 PONDÉ, Em busca de uma cultura epistemológica, p. 11-66. 
14

 Ibidem, p. 52-54, passim. 
15

 TEIXEIRA, op. cit., p. 300. 
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(a palavra) desperta em nossa consciência”.
16

 Para ele, “o sentido é sempre uma 

formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada”.
17

 

O que é diferente de “significado”, que é apenas uma dessas zonas de estabilidade. 

Portanto, a noção de sentido é muito mais ampla que a de significado. Contudo, os 

sentidos de uma palavra, embora possam ser vários, não podem ser quaisquer: 

Eles vão se produzindo nos entremeios, nas articulações das múltiplas sensibilidades, 

sensações, emoções e sentimentos dos sujeitos, que se constituem como tais nas 

interações; vão se produzindo no jogo das condições, das experiências, das posições das 

posturas e decisões desses sujeitos.
18

 

O sentido é dinâmico e depende tanto do autor do texto como de seu leitor: 

O sentido de uma palavra nunca é completo, é determinado no fim das contas por toda a 

riqueza dos momentos existentes na consciência. O sentido da palavra é inesgotável, 

porque é contextualizado a partir da obra do autor, mas também na compreensão do 

mundo e no conjunto das estruturas interiores e exteriores do indivíduo.
19

 

Dessas considerações pode-se concluir que a poesia é uma importante geradora 

de sentidos. 

A partir do posicionamento acima, o trabalho coloca algumas questões 

específicas: 

a) Um primeiro problema a ser abordado é o de como manter o rigor acadêmico na 

delimitação do objeto de estudo e no próprio desenvolvimento do estudo 

proposto, uma vez que esse objeto se baseia num pensamento que deriva de 

múltiplas correntes, às vezes contraditórias, é expresso numa simbologia variada 

e utiliza uma linguagem muitas vezes voluntariamente velada. 

b) O segundo problema que se coloca é: como é possível estabelecer um processo 

hermenêutico de um objeto, como o pensamento esotérico de Pessoa, descrito 
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acima, que envolve uma experiência “interior”, ou seja, como compreender e 

transmitir o sentido dessa experiência a um leitor que não a teve. 

Para enfrentar essas questões, são formuladas as seguintes hipóteses de trabalho: 

a) Pode-se delimitar o Esoterismo Ocidental de matiz rosacruciano, na visão de 

Fernando Pessoa como campo de estudos a partir de conteúdos intrínsecos ao 

Esoterismo, definindo-o como “um modo de pensar” com características 

específicas, baseadas em elementos comuns a suas múltiplas correntes, 

interpretados pelo ortônimo Fernando Pessoa. 

b) A partir das bases conceituais da Hermenêutica fenomenológica proposta por 

Gadamer e de outros sistemas, pode-se elaborar uma prática metodológica que 

acrescente à contextualização racional da obra de Pessoa a percepção emocional 

do objeto transmitida pelos poemas do ortônimo e de Álvaro de Campos. 

Para fazer essa leitura dos textos de Pessoa, é inicialmente feita uma revisão do 

que seja o Esoterismo Ocidental e como ele era entendido por Pessoa em seu matiz 

rosacruciano, com base nos estudos de diferentes autores e dos textos, cartas e 

anotações fragmentárias do próprio Pessoa. Em seguida, baseado nos conceitos relativos 

à Hermenêutica, linguagem religiosa, experiência metaempírica e imaginário, é 

proposto um processo. Este processo, descrito no Capítulo V, envolve uma adaptação 

do Método Lúdico-Ambital do Prof. López Quintás, que alia a contextualização racional 

dos poemas à contemplação ativa e à imaginação, seguida do silêncio, para uma 

Hermenêutica da obra poética, sobrepondo assim à análise objetiva um elemento 

intuitivo, emocional, e necessariamente subjetivo, para o entendimento do sentido da 

experiência expressa nas poesias. 

Esse processo é exemplificado no Capítulo VI, a partir de 31 poemas esotéricos 

de Pessoa. Essencialmente compõe um “círculo hermenêutico” entre os textos do 

“filósofo Pessoa” e a obra do “poeta Pessoa”: os textos explicando o conteúdo da poesia 

e a poesia transmitindo a vivência esotérica que está na base dos textos. Assim, o 

trabalho reúne, nas palavras de Paul Ricoeur, a poética à ontologia: “Perceber, 
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contemplar, ver o semelhante, tal é no poeta, é claro, mas também no filósofo, o lance 

de gênio da metáfora que reunirá a poética à ontologia”.
20

 

ESTRUTURA DO TRABALHO  

O “pensamento esotérico ocidental” é discutido no Capítulo I, onde são 

analisadas suas principais características e premissas filosóficas. 

No Capítulo II, é feito um breve histórico da evolução do Esoterismo Ocidental 

a partir da Renascença, mostrando a formação de suas principais correntes, 

principalmente as de matiz rosacruciano, suas derivações e influências recíprocas. Esse 

relato também mostra a profunda interação entre o Esoterismo Ocidental, através dessas 

correntes, e a cultura e a política ocidental dos últimos seis séculos, inclusive na 

atualidade. A partir dessa visão histórica, o objeto do trabalho é reforçado e mais bem 

delimitado. 

Uma discussão sobre a Hermenêutica em geral e a do sagrado, ou religioso, em 

particular é introduzida no Capítulo III, que inclui um breve histórico desse conceito, 

desde Schleiermacher até os dias de hoje. É debatida também a importância da vivência 

e da experiência na Hermenêutica fenomenológica, a questão da comunicação da 

experiência do sagrado, as linguagens utilizadas, os símbolos e as metáforas e o uso do 

imaginário. 

A seguir, no Capítulo IV é feita uma apresentação de Fernando Pessoa, sua 

biografia e seu pensamento a partir das obras dos principais estudiosos do tema, 

ressaltando suas características intelectuais e psicológicas incomuns. É abordado seu 

conhecimento de Esoterismo Ocidental e de suas correntes de matiz rosacruciano, 

através da análise de seus textos, cartas e anotações fragmentárias. 

No Capítulo V é proposta a prática metodológica descrita e criada uma “base de 

dados” para sua aplicação a partir de textos e referências bibliográficas úteis à 

contextualização dos poemas. 

No Capítulo VI, os trinta e um poemas escolhidos principalmente com base nos 

comentários dos autores mencionados no Capítulo IV, e, em particular, na obra 

Fernando Pessoa, poesias ocultistas, de João Alves das Neves, são aplicados à prática 

metodológica proposta para ilustrar o processo e sugerir algumas interpretações 
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possíveis. Essa prática visa exemplificar o processo e está longe de esgotar todas as 

possibilidades de interpretação. No apêndice do Capítulo VI, o exemplo é reforçado 

usando a aplicação do método por personagens fictícios. 

Um Anexo é acrescentado ao trabalho, dividido em duas partes. A primeira com 

as poesias utilizadas numa versão completa, para tê-las à mão durante a aplicação do 

método proposto, principalmente na sua contextualização. E a segunda composta de um 

conjunto de símbolos e figuras extraídos da literatura esotérica que podem elucidar 

alguns conceitos básicos de maneira mais útil do que a partir de longas dissertações ou 

de citações de textos complexos voluntariamente dissimulados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nós, lusófonos, temos o privilégio de contar com a inspiração de um dos 

maiores poetas do século passado para nos auxiliar na compreensão da visão de mundo 

do Esoterismo Ocidental, que influencia diversas correntes filosóficas artísticas e 

religiosas até os dias de hoje. Evidentemente Pessoa mostra apenas a sua perspectiva, 

mas com a força de seus poemas abre uma janela para este mundo e ao mesmo tempo o 

transcende, pois sua janela se abre para o Infinito. 
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CAPÍTULO I 

O  ESOTERISMO OCIDENTAL PÓS-RENASCENTISTA:  

ESTUDOS RECENTES,  DEFINIÇÕES E RAÍZES 

ONTOLÓGICAS  

INTRODUÇÃO  

No presente capítulo, será feito um breve apanhado da visão acadêmica do 

Esoterismo Ocidental, das diferentes tentativas de defini-lo e delimitá-lo, bem como das 

principais escolas e correntes filosóficas e religiosas sobre as quais este “modo de 

pensar” baseou sua visão ontológica. 

O Esoterismo é algo difícil de ser delimitado, pois se expressa em geral de 

maneira difusa, múltipla e muitas vezes velada, através de diferentes formas, tais como 

mitos; alegorias; símbolos; mensagens; textos; livros de variados tipos, origens e 

finalidades; ou em rituais e práticas de grupos e organizações cujo objetivo é o estudo e 

a aplicação dos conhecimentos esotéricos, cada uma com seus próprios métodos, 

missões, metas e simbologias. O Esoterismo Ocidental, em particular, influenciou (e 

continua influenciando) diferentes aspectos da cultura do chamado Ocidente e pode 

aflorar, de forma às vezes inesperada, em obras de arte ou, ainda, em textos de filosofia, 

psicologia e de religião, mesclando-se a outros elementos e a ideias que nada têm de 

esotéricas, tornando-se assim difícil de ser reconhecido. O próprio termo “esotérico” é 

geralmente mal utilizado na linguagem coloquial e adquiriu hoje em dia conotações que 

estão longe dos significados que aqui lhe são atribuídos. Talvez seja por esses motivos 

que foi somente a partir de finais do século passado que o Esoterismo se tornou objeto 

de estudo de alguns departamentos de universidades de renome, especialmente na 

Europa e nos Estados Unidos. 

1.1.  O  AVANÇO DOS ESTUDOS SOBRE O ESOTERISMO OCIDENTAL  

Na Universidade de Amsterdã, por exemplo, o departamento de “História da 

Filosofia Hermética e Correntes Relacionadas” foi criado na virada do presente milênio. 

Os Profs. Wouter J. Hanegraaff e Joyce Pijnenburg organizaram, por ocasião do décimo 

aniversário desse departamento, uma interessante publicação comemorativa, em que 

mostram um pouco da situação do estudo desse tema na Europa e mais especificamente 
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na Holanda, denominada: Hermes in the Academy; Ten Years Study of Western 

Esotericism at the University of Amsterdam. No prefácio do livro, o Prof. José van 

Dijke observa que 

a cadeira de “História da Filosofia Hermética e Correntes Relacionadas” é um perfeito 

exemplo da combinação bem-sucedida de inovação acadêmica e institucionalização 

acadêmica. Conforme documentado nesta publicação de aniversário, ela se estabeleceu 

nos últimos dez anos na liderança de um novo campo de pesquisa internacional, 

conhecido como o estudo do Esoterismo Ocidental.
1
 

Ele observa que, ainda no final da década de 1990, este termo causava certa 

rejeição no meio acadêmico, pois não estava claro para todos que, longe de ser um 

sinônimo de New Age, o conceito de “Esoterismo Ocidental” cobria uma vasta gama de 

correntes de suma importância na cultura ocidental, desde a Renascença aos dias de 

hoje, com raízes na antiguidade. Mas que, assim que a alta qualidade das pesquisas 

nesse campo ficou evidente, as dúvidas foram desaparecendo. 

No segundo capítulo desse mesmo livro, denominado Dez anos estudando e 

ensinando Esoterismo Ocidental, o Prof. Wouter J. Hanegraaff conta a evolução de seu 

interesse pelo tema e a dificuldade que teve de encontrar bons trabalhos acadêmicos a 

respeito nos anos 1960. Descreve como devorou os livros pioneiros de Frances A. Yates 

sobre o tema: Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, de 1964, e The Rosicrucian 

Enlightenment, de 1972, marcos importantes desse estudo. Conta como pouco depois 

entrou em contato com as obras iniciais do Prof. Antoine Faivre, da Sorbonne, que 

começava a se destacar no cenário internacional, o qual somente veio a conhecer 

pessoalmente em 1992, numa conferência em Lyon: 

Esse encontro de Lyon, portanto, foi o início de uma colaboração acadêmica 

extremamente frutífera, que continua até o presente, no contexto do Centro de História 

da Filosofia Hermética e Correntes Relacionadas de Amsterdã e mais tarde no da 

European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE). 
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Faivre e eu concordamos que algo deveria ser feito para criar um palanque para o 

estudo do Esoterismo Ocidental e, juntamente com Karen-Claire Voss, conseguimos 

convencer a International Association for the Study of Religion (IAHR) a nos deixar 

organizar uma série de sessões sobre esse tópico no contexto de sua 17ª conferência 

quinquenal na cidade do México em 1995. Essa iniciativa foi bem recebida e continuou 

nas conferências subsequentes da IAHR (Durban, 2000, e Tóquio, 2005).
2
 

Para Hanegraaff, olhando em retrospecto, esse foi o começo de uma grande onda 

de conferências no circuito internacional, pois hoje em dia se tornou difícil de 

acompanhar todos os encontros acadêmicos devotados ao Esoterismo e temas afins. Ele 

descreve ainda como, já na segunda metade da década de 1990, foi ficando claro que 

havia um bom número de estudiosos especializados em diversos aspectos do Esoterismo 

Ocidental, mas que estavam isolados em suas respectivas instituições. Isso ficou 

demonstrado quando cerca de 150 especialistas internacionais concordaram em 

contribuir para um ambicioso projeto liderado por Hanegraaff e Hans van der Meij, da 

Brill Academic Publishers: The Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, 

publicado em 2005. 

Essa história é confirmada por Antoine Faivre, professor emérito da Sorbonne, 

no capítulo De Paris a Amsterdam e além, a história de uma colaboração, do mesmo 

livro onde ele aborda também a proto-história do estudo do Esoterismo, que teve início 

na França. Ele afirma que, na realidade, a fundação do “Centro de Estudos de Filosofia 

Hermética e Correntes Relacionadas” de Amsterdã foi parte de um processo de 

institucionalização com raízes na França. Relembra que no processo de laicização da 

França, na Terceira República, ocorreu em 1905 a separação formal da Igreja e do 

Estado, mas antes disto diversas medidas foram sendo tomadas em direção a este 

objetivo. Uma delas foi a fundação, em 1886, do “Departamento de Estudos 

Religiosos”, na École Pratique des Hautes Études de Paris. A criação desse 

departamento visava tirar da Igreja o monopólio do ensino religioso. Este departamento 

começou com apenas dez cadeiras (em 2009 incorporava sessenta e uma), incluindo a 

“História do Misticismo Cristão”, “Gnose Antiga e Moderna”, além de cadeiras ligadas 
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à sociologia e à etnologia. Em 1964, foi criada a Direction d’Études de “História do 

Esoterismo Cristão”. 

A introdução do termo “Esoterismo” no nome desse departamento foi sugerida 

por Henry Corbin, professor da instituição, e aceito pela maioria dos colegas, pois 

parecia corresponder mais ou menos às competências do candidato apto a assumir essa 

Direction d’Études, François Secret, historiador especializado no século XVI, com 

importantes trabalhos sobre a Cabala Cristã. Secret ocupou essa Chair de 1965 até 

1979, sem sentir a necessidade de alterar o nome nem redefinir os objetos e objetivos de 

seu departamento. 

Em 1979, com a vacância do cargo, o nome da Direction foi alterado para 

“História das Correntes Esotéricas e Místicas na Europa Moderna e Contemporânea”. 

Nesse ano o próprio Antoine Faivre foi eleito para ocupar essa Chair. Ele relata que, 

durante os próximos doze anos, eu percebi até que ponto o novo título que eu havia 

herdado ainda não conseguia designar o caráter específico do campo de forma 

satisfatória. Os programas de meus seminários eram organizados ao longo das linhas do 

que eu entendia como “correntes místicas e esotéricas”, mas isso nem sempre coincidia 

com a visão de outros historiadores. Além disso, a conjunção “e” permanecia ambígua: 

os dois adjetivos, afinal, destinavam-se a sugerir uma quase equivalência, ou uma 

separação distinta? E, finalmente, mesmo que “misticismo”, apesar de certa imprecisão 

da palavra, tivesse alcançado o reconhecimento da academia havia bastante tempo, o 

mesmo não ocorria com “Esoterismo”, um termo cujo significado era ainda mais vago 

aos olhos do público em geral. Foi especialmente esta terceira questão que me levou a 

concentrar-me preferencialmente na componente “correntes esotéricas” em meus 

seminários e programas de pesquisa, e finalmente me persuadiu a desenvolver uma base 

epistemológica para o conceito de “correntes esotéricas modernas”.
3
 

Em 1991, Faivre apresentou seu novo modelo num seminário organizado pela 

EPHE e repetiu a apresentação em abril de 1992 na conferência de Lyon, onde 

encontrou o jovem pesquisador Wouter J. Hanegraaff, que lhe apresentou um artigo 
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com reflexões epistemológicas sobre a noção de Gnose, e assim surgiu uma cooperação 

que se estende até os dias de hoje. 

Segundo Faivre, esse encontro teve importantes consequências para o 

desenvolvimento do campo de estudos do Esoterismo. De 1965 a 1992 este campo se 

beneficiou do aumento do interesse da comunidade científica devido aos inúmeros 

projetos, teses, doutorados etc. que foram apresentadas pela Direction d’Études da 

EPHE, mas não houve a criação de nova cadeira em lugar algum. 

A partir do mencionado encontro de Lyon, ambos apresentaram diversos 

trabalhos e artigos, separados ou em conjunto, e organizaram eventos que tiveram boa 

repercussão, inclusive no âmbito da IAHR nas conferências do México, Durban e 

Tóquio. Em 1996 Hanegraaff defendeu sua tese de doutorado e foi fazer seu pós-

doutorado em Paris, estreitando ainda mais os laços com a EPHE. Em 1999, Faivre, 

Hanegraaff e Roland Edighoffer se tornaram codiretores da publicação Aries, Journal 

for the Study of Western Esotericism (Brill Academic Publisher). 

Naquele ano, 1999, foi criada a cadeira de “História da Filosofia Hermética e 

Correntes Relacionadas” na Universidade de Amsterdã, sob a direção de Hanegraaff, 

trinta e quatro anos após o surgimento dos estudos formais da EPHE. 

Em 2002, quando Faivre se tornou professor emérito, Jean-Pierre Brach, que 

estudara na EPHE e fora assistente de Hanegraaff em Amsterdã, foi eleito para sucedê-

lo na EPHE e o nome da Direction d’Études foi modificado, de acordo com a sugestão 

de Faivre, para “História das Correntes Esotéricas na Europa Moderna e 

Contemporânea”, eliminando o adjetivo “místicas”. 

Desde então as duas instituições incrementaram sua colaboração. Ajudaram a 

criar a ESSWE, European Society for the Study of Western Esotericism, fundada em 

2005, e participaram direta ou indiretamente na criação de diversas outras instituições, 

como o “Grupo de Esoterismo Ocidental” no seio da AAR (American Academy of 

Religion), a ASE (Association for the Study of Esotericism), e, principalmente, na 

fundação de uma terceira cadeira de Esoterismo na Europa, na Universidade de Exeter 

em 2006, no Reino Unido, a Exeter Center for the Study of Esotericism (EXESESO). 

Nicholas Goodrick-Clarke (recentemente falecido em 2014), que dirigia essa 

terceira cadeira, apresenta no livro Hermes na Academia um capítulo denominado “O 

Esoterismo Ocidental no Reino Unido”. Ele afirma que os estudos acadêmicos sobre 
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este tema começaram na Grã-Bretanha no final da década de 1950, no Instituto 

Warburg, da Universidade de Londres, com os trabalhos de D. P. Walker sobre a Magia 

espiritual e demoníaca de Ficino a Campanella (1958) e de Frances Yates: Giordano 

Bruno e a Tradição Hermética (1964); O Iluminismo Rosa-cruz (1972) e A Filosofia 

oculta na Era Elisabetana (1979), que são marcos na história do estudo acadêmico do 

Esoterismo Ocidental: 

Fiel à visão de seu fundador, Aby Warburg (1866-1929), a biblioteca do Instituto 

forneceu um recurso taxonômico para pesquisas em Hermetismo, Neoplatonismo, 

Alquimia, Magia e assuntos correlatos. Meu próprio interesse nesse campo começou 

quando eu era um estudante de pós-graduação em Oxford na década de 1970, quando 

teve início uma grande onda de pesquisas e publicações sobre o Ocultismo moderno, o 

Golden Dawn e a Teosofia […]. Meu doutorado em Oxford, sobre o uso político do 

Ocultismo a serviço de modernas ideologias nacionalistas e racistas, foi publicado mais 

tarde com o título de “As raízes Ocultas do Nazismo” (1985) e traduzido em diversos 

idiomas.
4
 

O autor menciona que, embora houvesse várias publicações sobre o tema e 

apesar da excelência dos estudos sobre o Renascimento do Instituto Warburg, eram 

raros os estudos sobre Ocultismo com o rigor acadêmico desejável. Foi só na década de 

1990 que Antoine Faivre liderou a revisão dos estudos de Magia, Alquimia, Astrologia, 

Teosofia e Ocultismo, apresentando-os como os herdeiros do Hermetismo, do 

Neoplatonismo e da Cabala, da Renascença até a modernidade. A partir de então 

surgiram trabalhos de maior peso, seminários e conferências, e por fim a criação do 

EXESESO (que a partir da morte de seu fundador, em 2014, foi suspensa para 

reestruturação). 

Os casos mencionados são emblemáticos da difusão do interesse pelo 

Esoterismo Ocidental no ambiente acadêmico europeu, mas eles são apenas a parte mais 

visível e institucionalizada deste interesse. Existem inúmeros trabalhos desenvolvidos 

em outros institutos não formais e especificamente relacionados ao Esoterismo 

Ocidental, mas que de alguma forma o englobam ou tangenciam (em áreas como 
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Filosofia, História, Ciência da Religião ou Psicologia, por exemplo), os quais contam 

com a colaboração de uma ampla rede de estudiosos, muitos deles formados nas 

cadeiras de estudos esotéricos de Paris, Amsterdã e Londres. O Prof. Goodrick-Clarke 

cita como exemplos de destacados componentes desta rede o Prof. Dr. Olav Hammer, 

Chair de História da Religião na Universidade do Sul da Dinamarca, e o Prof. Dr. 

Kocku von Stuckrad, Chair de Estudos Religiosos da Universidade de Groningen, que a 

partir de 2012 também começou a incluir cursos de Esoterismo Ocidental em sua grade 

curricular. 

O professor americano Allison P. Coudert, que foi aluno de Dame Frances Yates 

(ela recebeu o título de Dame do Império Britânico em 1976) em Warburg, escreveu um 

interessante capítulo no livro Hermes na academia denominado From the “Hermetic 

Tradition” to “Western Esotericism”. Ele relembra os seus tempos de estudante e do 

impacto que causaram as teorias de Yates de que a ciência moderna floresceu a partir da 

nova e otimista visão da natureza humana que emergiu dos escritos dos neoplatônicos 

florentinos e foi levada até o século XVII através dos canais subterrâneos da Filosofia 

oculta: 

A própria ideia de que o homem poderia alterar o seu ambiente para melhor e canalizar 

os poderes da natureza a seu favor tinha suas raízes no mundo mágico dos Hermetistas 

da Renascença, e os conceitos gêmeos de progresso e reforma, que são as marcas da 

ciência moderna, emergiram dos grandiosos esquemas dos magos renascentistas e não 

da paciente acumulação de evidências e teorias científicas. 

Na visão de Yates, os Manifestos Rosa-cruzes do início do século XVII eram a 

expressão perfeita da nova e estimulante visão do potencial humano e da perícia que 

tornaram possível a revolução científica. Com seu apelo à “Reforma Universal e Geral 

do mundo todo” […], os Manifestos Rosa-cruzes produziram uma ponte entre o 

Hermetismo Renascentista e a ciência moderna. Com base nessa reavaliação de sua 

importância, Yates sugeriu que a palavra “Rosa-cruz” entrasse no vocabulário de 

historiadores sérios para descrever o tipo de mentalidade ativista e reformadora que 

abriu o caminho para a ciência moderna.
5
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Segundo Coudert, as ideias de Yates fizeram muito sucesso nas décadas de 1960 

e 1970, mas geraram também consideráveis críticas, baseadas principalmente no seu uso 

do termo “Hermetismo”, considerado demasiadamente vago; nas suas leituras dos 

textos, consideradas dúbias; e suas generalizações, vistas como não fundamentadas. 

Segundo ele, algumas dessas críticas eram justificadas, mas em retrospectiva fica 

evidente que a percepção de Yates sobre o papel da Filosofia Oculta na formação do 

pensamento moderno foi muito estimulante para os estudos subsequentes, 

principalmente no que se refere ao surgimento do novo campo de estudos denominado 

Esoterismo Ocidental. Estes estudos refinaram o pensamento de Yates de forma 

significativa: substituíram o termo “Hermetismo” por outro mais amplo e mais bem 

definido (“Esoterismo”, como será visto mais adiante) e enfatizaram a diversidade 

histórica dos diferentes ramos do pensamento esotérico e sua complexa relação com a 

ciência. 

Coudert relata como foi difícil o seu retorno aos Estados Unidos com as 

credenciais obtidas pelos estudos em Warburg, apesar da fama de Yates. A academia 

americana do final da década de 1970 não se interessava por seus conhecimentos e 

trabalhos sobre Cabala Cristã, Magia e assuntos correlatos, e assim teve muita 

dificuldade em encontrar emprego. Após passar um tempo isolado em seus trabalhos, 

voltou para a Europa, onde encontrou Faivre e Hanegraaff, que lhe pediram para propor 

à American Academy of Religion o reconhecimento oficial do Esoterismo Ocidental 

como tema de estudos, com o privilégio de poder organizar sessões nas conferências 

anuais da AAR. A proposta foi aceita e o tema se desenvolveu com grande sucesso, ao 

ponto de ser fundada a Association for the Study of Esotericism (ASE), em moldes 

similares aos da ESSWE. 

Goodrick-Clarke, em sua apresentação do livro de Kocku von Stuckrad Western 

Esotericism; a Brief History of a Secret Knowledge, menciona que o estudo daquilo que 

hoje chamamos de Esoterismo Ocidental ganhou impulso no século XIX e na primeira 

metade do século XX, em ambientes extrauniversitários de institutos profissionais e de 

empreendimentos editoriais. Lembra a Quest Society de Londres, que foi pioneira dos 

estudos da Ciência de Religião Comparada em 1920, e as notáveis conferências dos 

“Encontros de Eranos”, que começaram em 1933 e se estenderam por várias décadas, 

com a participação de eminentes pensadores como C. G. Jung, Henry Corbin, Gershom 
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Scholem, Mircea Eliade, D. T. Suzuki e Karl Kerenyi, entre outros, onde temas ligados 

ao assunto eram discutidos. Cita também os inúmeros estudos no mundo todo de 

assuntos específicos que estão relacionados ao Esoterismo Ocidental, como o 

Neoplatonismo, o Pitagorismo, a Cabala, o Pietismo Alemão, o Transcendentalismo 

Americano e outros. 

Os autores acima mencionados concordam que uma das primeiras estudiosas 

contemporâneas a tratar especificamente, dentro de um enfoque acadêmico, daquilo que 

hoje chamamos de Esoterismo Ocidental foi Frances Yates, com seu clássico Giordano 

Bruno e a tradição hermética, de 1964, mas que ainda falava de uma Tradição 

Hermética, mal definida, que englobava diferentes movimentos, os quais mais tarde 

vieram a ser definidos como esotéricos. De fato, nesse livro encontramos numerosas 

referências às “correntes Herméticas” do Renascimento, associadas à Cabala Cristã e 

Judaica, à Prisca Teologia, às obras de Tommaso Campanella, Giordano Bruno, 

Raymundo Lullo, Ficino, Pico della Mirandola e outros que, embora tenham incluído o 

Hermetismo em seus estudos, foram muito além. 

A própria Frances Yates admite que sua intenção foi apenas abrir o caminho 

para estudos mais aprofundados: 

O trato de um tema tão complexo implicou inevitavelmente excessivas simplificações 

[…]. A história completa do Hermetismo ainda deverá ser escrita. Ela deverá incorporar 

a Idade Média e ir muito além do ponto onde a deixei. Estou consciente dos riscos que 

corro trilhando estradas tão desconhecidas e obscuras, como as que caracterizam o 

modo de pensar dos herméticos da Renascença; também não me é permitido esperar que 

não tenha cometido erros a respeito. Este livro terá tido uma função positiva se 

conseguir fazer convergir a atenção sobre um tema da máxima importância e estimular 

outros a continuarem as pesquisas nesse campo.
6
 

Com o tempo, esse tema que Yates classificou de “máxima importância” passou 

a ser redefinido como Esoterismo Ocidental, em vez de Hermetismo. 

O Prof. Kocku von Stuckrad, no prefácio de seu livro já mencionado, afirma: 

                                                           
6
 YATES, Giordano Bruno e la Tradizione Ermetica, p. 5. 
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Quase todo o mundo compreende “algo” quando ouve falar em Esoterismo, palavra 

muitas vezes relacionada a New Age, e que adquiriu forte conteúdo emocional na mídia 

e na visão do público em geral nas últimas duas décadas. Aparentemente, tanto os que 

são a favor quanto contra o Esoterismo têm sucumbido ao fascínio do “oculto” que 

supostamente se encontra por trás do termo. Portanto, uma discussão objetiva do tema é 

tanto necessária quanto difícil.
7
 

Para ele, o conceito de Esoterismo da mídia e do público em geral pouco tem a 

ver como os estudos e discussões acadêmicas: 

O Esoterismo é entendido como uma visão de mundo específica, que surgiu na Filosofia 

natural e nas tradições religiosas e literárias. Longe de ser visto como algo exótico, 

marginal e obscuro, a pesquisa moderna busca apresentar o Esoterismo como um 

componente estrutural da história das religiões e da cultura europeia e, ao mesmo 

tempo, como desempenhando um papel importante na evolução da modernidade.
8
 

Segundo von Stuckrad, o termo Esoterismo apareceu pela primeira vez na 

França em 1828 (L’Ésotérisme), no contexto do Iluminismo, da crítica às religiões e do 

afastamento de certas correntes religiosas de suas ambientações cristãs. Durante os 

séculos XIX e XX, era comum situar as tradições esotéricas como correntes que 

surgiram fora do Cristianismo, como um tipo de subcultura que se formou durante a 

Renascença e que foi perseguida pela Igreja dominante. 

Para esse autor, até a década de 1950, a pesquisa em Esoterismo era realizada 

por estudiosos especializados em misticismo e gnosticismo ou outros assuntos, tais 

como C. G. Jung, Mircea Eliade, Gershom Scholem, Henry Corbin, Martin Buber, entre 

outros. Ernest Cassirer, Paul Kristeller e Eugenio Garin mostraram que o Hermetismo 

Renascentista tinha tido uma influência muito maior do que lhe era atribuída no 

desenvolvimento da ciência e da cultura e que valia a pena investigar aquilo que a 

maioria dos historiadores chamava de superstições e de irracionalismo. Atualmente, 

para Stuckrad, o Esoterismo já representa um ramo reconhecido do estudo das religiões 

e da história da cultura. 

                                                           
7
 STUCKRAD, Western Esotericism, p. XI. 

8
 Ibidem, p. 1-2. 
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Mas, afinal, o que é esse Esoterismo Ocidental? 

1.2.  DEFINIÇÕES DE ESOTERISMO OCIDENTAL  

Para Antoine Faivre, professor emérito da École Pratiques de Hautes Études da 

Sorbonne de Paris e um dos mais conhecidos pesquisadores atuais desse tema, o termo 

Esoterismo é geralmente mal definido. A sua origem é grega, mas a formação da 

palavra pouco esclarece seu significado: eso significa “interno” ou “interior”, ter 

implica uma oposição e, assim, como toda palavra vazia de um significado claro, o 

termo é usado de forma bastante livre, dificultando uma definição consensual do que 

sejam o pensamento esotérico e o Esoterismo: 

Em vez de um gênero específico, [o Esoterismo] é uma maneira de pensar cuja natureza 

deve ser captada a partir das correntes de pensamento que o exemplificam. Assim, o 

adjetivo (esotérico) apareceu bem antes do substantivo (Esoterismo), que surgiu apenas 

no começo do século XIX.
9
 

Segundo este autor, de um modo geral, “esotérico” refere-se a um conhecimento 

exclusivo, reservado a um círculo restrito de membros de uma organização, grupo ou 

comunidade, possuído, portanto, apenas por poucos “iniciados” que formam o “círculo 

interno” do grupo. Em contraposição, “exotérico” é o conhecimento dado aos demais 

membros, que formam o círculo externo. Quando este conceito de “esotérico” é 

transposto para a sociedade como um todo, normalmente se refere a um conhecimento 

associado a algo secreto, aos mistérios e a disciplinas arcanas, conhecido apenas por um 

pequeno grupo de “iniciados”. 

Para Faivre, outro significado de “esotérico”, bastante difundido, refere-se a um 

tipo de conhecimento que emanaria de um centro espiritual e que poderia ser atingido 

por meio de determinados caminhos e segundo certas técnicas que levariam a ele. Este 

conhecimento de um nível mais elevado (Gnose) poderia ser obtido através de 

diferentes técnicas, tradições e sistemas religiosos. No final de qualquer um destes 

processos, se bem conduzido, ele seria revelado no interior de cada um. Esse 

conhecimento, embora individual, seria essencialmente similar para todos os que o 

                                                           
9
 FAIVRE, Access to Western Esotericism, p. 4. 
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alcançam, independentemente do caminho percorrido, mas se manifestaria em cada caso 

numa linguagem específica, fruto da cultura e da experiência de vida de quem o 

recebesse. Ele seria, portanto, a essência da chamada “Unidade Transcendente das 

Religiões” e receberia o nome de “esotérico” justamente devido ao seu caráter de 

revelação interior. Neste contexto, o Esoterismo se refere não somente ao caminho que 

leva a este centro espiritual, como também ao próprio centro em si. Vale observar que o 

caráter interior dessa revelação diz respeito à forma como ela ocorre, ou seja, brotando 

de dentro, mas não ao conteúdo do conhecimento alcançado, pois esse se refere a uma 

suprarrealidade espiritual que engloba o todo, incluindo tanto sua face interior como a 

exterior. 

Além dos dois significados de Esoterismo acima citados, Faivre aponta um 

terceiro mais genérico e menos restritivo. Trata-se da síntese realizada durante a 

Renascença italiana entre as diversas correntes helenísticas ligadas à religião 

(Neopitagorismo, Neoplatonismo, Hermetismo, Estoicismo, Gnosticismo), que foram 

“redescobertas” na ocasião; à Cabala Judaica, trazida para a Itália pelos refugiados 

judeus expulsos da Espanha em 1492, e reinterpretada em termos cristãos como Cabala 

Cristã; e a elementos das religiões abraâmicas, principalmente o Cristianismo primitivo. 

Essa síntese deu origem à noção de Philosophia Perennis ou Philosophia Occulta, 

termos que se referiam a um conjunto de ideias relativamente autônomas no universo 

mental da época e independentes da Teologia propriamente dita. Diz Faivre: 

Essa autonomização de um corpo de conhecimento destacado da religião oficial, que 

passou a ser cada vez mais considerada como exotérica, pode ser visto como o 

verdadeiro ponto de partida, no século XVI, daquilo que pode ser chamado, hoje em 

dia, de “Esoterismo” neste terceiro sentido da palavra […]. O Esoterismo se 

transformou no objeto de um corpo de conhecimento cujo acesso não ocorria mais só 

dentro de si mesmo, mas que precisava de novos meios de acesso. Quem quer que 

dissesse “Esoterismo”, dizia na realidade “vá para o que é mais interior” um “interior” 

que se formou como tal porque agora os fiéis (da religião oficial) estavam no 

“exterior”.
10
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 Ibidem, p. 7. 
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Assim, ao contrário da Teologia Cristã que na época era mais ou menos 

conhecida e popularizada, este Esoterismo era o domínio de poucos estudiosos 

humanistas, que conheciam a Filosofia grega, o Hermetismo e a Cabala. No começo era, 

portanto, pouco identificável. Mas, quando as ciências da natureza começaram a se 

libertar da Teologia, na Renascença, o campo do pensamento esotérico começou a ser 

constituído na interface entre a metafísica e a cosmologia, formando uma modalidade 

extrateológica de ligação entre o universal e o particular. Para Faivre, 

desde aquela época até o presente um vasto campo se constituiu, compreendendo 

características fundamentais (ou componentes) selecionadas a partir de um corpo 

histórico multiforme. Antes de apresentar os componentes, vamos relembrar o que 

formou este corpus. 

De um lado se apresentam três “rios”, as três ciências tradicionais: Alquimia, Astrologia 

e Magia […]. De outro há um determinado número de correntes que cavaram seu leito 

em momentos relativamente determináveis (muitas vezes iniciando-se com um texto 

fundador). Elas não são de modo nenhum estranhas aos três grandes rios principais, pois 

tudo isto está interconectado. A partir do final do século XV, essas correntes foram a 

Cabala Cristã (uma adaptação da Kabbalah Judaica), o neo-Hermetismo Alexandrino; 

discursos inspirados na Philosophia Perennis e na “Tradição Primordial”, a Filosofia da 

Natureza do tipo Paracelciano, e depois a Naturphilosophie (parcialmente alemã); a 

partir do século XVII, a Teosofia e o Rosacrucianismo (ambos inicialmente 

germânicos) e as associações posteriores (sociedades iniciáticas mais ou menos inscritas 

nos moldes das anteriores).
11

 

Estes rios e correntes mantiveram-se ao longo dos séculos, resistindo mesmo ao 

cientificismo do século XIX. Hoje o Esoterismo está mais presente do que antes. Mas 

não é tão simples reconhecê-lo, pois ele se adapta aos diferentes contextos culturais, 

políticos e religiosos, manifestando-se de forma variada, e nem tudo o que se refere ao 

Esoterismo se identifica formalmente como tal. Assim, para Faivre, o estudo do 

Esoterismo deve ter inicialmente um enfoque fenomenológico, e o tema deve ser tratado 

como uma forma de pensamento, um conjunto de tendências a serem descritas, sem 

violar os dados históricos. 
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Para delimitar melhor o campo de estudo do Esoterismo, Faivre propõe que ele 

seja considerado “uma forma de pensamento”, que no Ocidente moderno pode ser 

identificado por seis características fundamentais, que se distribuem em proporções 

diferentes dentro de seu amplo contexto, bem como ao longo da história. Destas 

características ele considera quatro intrínsecas ao Esoterismo, ou seja, devem sempre 

estar presentes para validar a qualificação de esotérico e duas secundárias, encontradas 

frequentemente, mas não obrigatórias. Elas são: 

1.2.1. As correspondências  

Correspondências reais e simbólicas existem entre todas as partes do Universo 

visível e invisível: “Assim como é em cima, é embaixo” é um dito muito repetido nas 

manifestações do Esoterismo. Aqui se encontra a ideia antiga da interdependência entre 

microcosmo e macrocosmo.
12

 Para o pensamento esotérico, segundo Faivre: 

O Universo inteiro é um imenso teatro de espelhos, um conjunto de hieróglifos a ser 

decifrado. Tudo é um sinal, tudo esconde e transpira mistério; cada objeto esconde um 

segredo. O princípio da não contradição e do terceiro excluído da linearidade causal são 

substituídos aqui pelos do terceiro incluído e da sincronicidade.
13

 

Segundo esse autor, podemos distinguir dois tipos de correspondências: o 

primeiro constituído pela correspondência que existe entre elementos da natureza tanto 

visível quanto invisível, por exemplo, entre os sete metais e os sete planetas e entre 

estes e partes do corpo humano ou aspectos da sociedade; o segundo tipo de 

correspondência é entre a natureza e os textos revelados. Esta correspondência é 

amplamente tratada na Cabala, seja ela cristã ou judaica. Nessa perspectiva, a Bíblia e a 

Natureza, por exemplo, estão em harmonia, e o conhecimento de uma ajuda o 
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 Essa correspondência se baseia, entre outros, no dito hermético “Assim como em cima, é embaixo”, 

que tanto pode ser interpretado como expressando a relação entre a realidade celeste e a realidade 

terrena quanto a relação entre o microcosmos (ser humano) e o Macrocosmos (o Todo). Ele é parte do 

texto da “Tábua de Esmeralda”, atribuído ao personagem mítico Hermes Trismegisto, que afirma: “É 

verdadeiro, certo, sem falsidade, que o que está embaixo é semelhante ao que está acima, e o que se 

encontra acima é como o que está embaixo para cumprir-se a Obra Maravilhosa. Como todas as coisas 

são derivadas da Única Coisa, pela vontade e pela palavra d’Aquele Único que a criou em Sua Mente, 

assim também tudo deve a sua existência a esta Unidade” (Tabula Smaragdina Hermetis, apud 

AMORC (org.), Símbolos secretos dos Rosa-cruzes dos séculos XVI e XVII, p. 29). 
13

 FAIVRE, op. cit., p. 10. 
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conhecimento da outra. Evidentemente este princípio não é exclusivamente esotérico e 

pode ser encontrado também nas religiões ou em textos filosóficos, cada qual 

delimitando a natureza de sua rede de analogias e similitudes. 

A título de exemplo, uma das correspondências do primeiro tipo mais utilizadas 

é a já mencionada relação entre o micro e o macrocosmo ou entre o acima e o abaixo. 

Henry Corbin, renomado estudioso de Esoterismo e do Islã, e que foi professor da 

Sorbonne entre 1954 e 1974, produziu uma Hermenêutica comparativa entre o 

Esoterismo Islâmico e o pensamento de Swedenborg, um dos expoentes do Esoterismo 

Ocidental. Ele aponta a relação entre a revelação interior e o mundo exterior. Segundo 

esse autor, baseado no Esoterismo xiita, o mundo interior de cada um se relaciona ao 

mundo espiritual, que por sua vez engloba o mundo exterior material visível e exotérico: 

Uma coisa estranha ocorre: uma vez que esta transição (a revelação) ocorre, resulta que 

esta realidade, previamente interna e oculta, se revela como englobando, envolvendo, 

contendo o que era inicialmente externo e visível […]. 

A partir daí, é a realidade espiritual que engloba, envolve, contém a realidade 

denominada material.
14

 

Mas ele lembra que, por sua vez, o próprio mundo interior do ser humano se 

forma a partir da vivência do mundo exterior; a realidade material e, portanto, os dois 

mundos estão intimamente relacionados, formando uma unidade ontológica. A partir 

destas considerações pode-se melhor compreender a célebre exortação délfica: 

“Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo”.
15

 

1.2.2. A Natureza Vivente 

Segundo Faivre, o Esoterismo vê o Cosmos como complexo, plural, 

hierarquizado, constituído de diversas camadas, e rico em revelações. A Natureza ocupa 

nele um espaço essencial, onde é vista, vivida e conhecida. Ela é essencialmente viva 

em todos os seus componentes, e geralmente engloba um fogo oculto ou uma luz 

invisível que a perpassa. A Magia é o conhecimento das redes de “simpatias” e 
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 CORBIN, Swedenborg and Esoteric Islam, p. 6. 
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 A propósito dessa exortação, vide a interessante obra de COURCELLE, Connais-Toi Toi-Même. 
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“antipatias” que unem as coisas da Natureza, bem como a forma de operar esses 

conhecimentos para alcançar determinado fim. Faivre sugere: 

Pensemos no poder astral que o magus traz aos talismãs, no Orfismo em todas as suas 

formas, especialmente nas suas formas musicais, no uso de pedras, metais, plantas 

favoráveis ao reestabelecimento da harmonia física ou psicológica desbalanceada. 

Inscrito nessa perspectiva, o Paracelcismo representa uma vasta corrente com múltiplas 

ramificações, do magnetismo animal à homeopatia, por meio da Magia naturalis (uma 

noção complexa na intersecção da Magia e da ciência).
16

 

1.2.3. A imaginação e a mediação 

As duas noções são interligadas. A ideia de correspondência já presume uma 

forma de imaginação para sua aplicação, através de vários tipos de mediação, tais como 

rituais, imagens simbólicas, mandalas, espíritos intermediários etc. 

Segundo Faivre, talvez seja a noção de mediação que faz a diferença entre o 

místico e o esotérico. De forma simplificada podemos dizer que 

o místico – no sentido estritamente clássico da palavra – aspira para mais ou menos 

suprimir completamente as imagens e os intermediários, porque para ele se 

transformaram num obstáculo para a união com Deus. Já o esoterista aparenta ter mais 

interesse nos intermediários, revelados por seu olho interior, pelo poder da imaginação 

criativa, do que se expandir até sua união com o divino. Ele prefere permanecer na 

escada de Jacó onde anjos (e sem dúvida outras entidades também) sobem e descem, em 

vez de subirem até o topo e além. Esta distinção é apenas para uso prático. Pois, na 

realidade, encontramos uma grande dose de Esoterismo numa mística como Santa 

Hildegarda, e notamos uma aguda tendência mística num teosofista como Louis Claude 

de Saint-Martin.
17

 

É a imaginação que permite o uso desses intermediários, símbolos e imagens 

para desenvolver uma Gnose que permita desvendar os segredos da natureza, colocar 

em prática a teoria das correspondências, conhecer as entidades mediadoras entre a 
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Natureza e o Mundo Divino. Esta imaginação é um órgão da Alma através do qual a 

humanidade pode estabelecer uma relação cognitiva e visionária com um 

“mesocosmos”, que Henry Corbin denominou Mundus Imaginalis.
18

 Assim, através da 

Imaginação (termo relacionado com “imagem”, “magneto”, “Magia”) o homem pode 

conhecer a si mesmo, ao mundo e ao Mito. Conforme observa Faivre, o acento então é 

colocado na visão e na certeza, e não na crença e na fé. 

1.2.4. A experiência da transmutação 

Para Faivre, a experiência da transmutação é um componente essencial do 

Esoterismo. Sem esta experiência tudo o que foi discutido até aqui seria uma mera 

forma de espiritualidade especulativa. O termo “transmutação”, emprestado da 

Alquimia, deve ser interpretado como uma “metamorfose”, sendo a passagem de um 

plano de realidade para outro, a modificação do sujeito em sua própria natureza. Diz 

Faivre: 

Ela (a transmutação) consiste em não haver separação entre conhecimento (Gnose) e a 

experiência interior, entre a atividade intelectual e a imaginação ativa, se desejarmos 

tornar o chumbo em prata e a prata em ouro. O que as modernas correntes esotéricas do 

Ocidente frequentemente chamam de “Gnose” no sentido atual, moderno da palavra, é a 

de conhecimento iluminado que favorece o “segundo nascimento” – aqui uma noção 

capital, especialmente em Teosofia. Parece que uma parte importante do corpus 

alquímico, principalmente desde o começo do século XVII, tinha como objeto menos a 

descrição das experiências de laboratório do que a representação figurada desta 

transmutação de acordo com um caminho demarcado: nigredo (morte, decapitação da 
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 Henry Corbin cunhou a expressão Mundus Imaginalis e desenvolveu-a a partir dos textos do 

Esoterismo persa e árabe, notadamente de Sohravardi (sheik do século XII que, segundo Corbin, 

“reviveu a Teosofia da antiga Pérsia no Irã Islâmico”) e do místico sufi andaluz Ibn Arabi, entre 

outros. Para ele, após completar a Hermenêutica dos antigos textos islâmicos, “observamos 

imediatamente que não mais estamos reduzidos ao dilema de pensamento e extensão, a um esquema 

de cosmologia e gnoseologia limitado a um mundo empírico e a um mundo da compreensão abstrata. 

Entre os dois existe um mundo intermediário que nossos autores designam de alam al-mithal: o 

mundo da Imagem, o Mundus Imaginalis: um mundo tão ontologicamente real quanto o mundo dos 

sentidos e o mundo do intelecto, um mundo que requer uma faculdade de percepção que lhe pertence, 

uma faculdade que é uma função cognitiva, de um valor noético, tão real como as faculdades de 

percepção sensorial ou da intuição intelectual. Esta faculdade é o poder imaginativo, que não pode ser 

confundido com a forma de imaginação que o homem moderno chama de ‘fantasia’ e que de acordo 

com ele produz somente o imaginário” (CORBIN, Swedenborg and Esoteric Islam, p. 9).  
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primeira matéria ou do velho homem), albedo (trabalho em branco) e rubedo (trabalho 

em vermelho, a pedra filosofal).
19

 

O caminho acima descrito, lembra Faivre, pode ser relacionado às três fases da 

via mística: purificação, iluminação e unificação, e pode ser aplicado tanto a partes da 

Natureza quanto ao próprio experimentador. 

 

Estas primeiras quatro componentes do enfoque metodológico adotado para 

definir o Esoterismo Ocidental são básicas. A elas podem ser acrescidas mais duas, que 

não são indispensáveis para esta definição, mas que ocorrem com frequência e, 

portanto, merecem ser mencionadas. 

1.2.5. A prática da concordância 

Trata-se de buscar um denominador comum a duas ou mais tradições na 

expectativa de alcançar uma Gnose de qualidade superior. Diz Faivre: 

Isto daria ao “Homem de desejo” uma imagem em raio X do tronco vivo escondido sob 

os ramos visíveis das distintas tradições […]. E vai ao ponto onde os proponentes do 

“tradicionalismo”, chamados de perenialistas, postulam e ensinam a existência de uma 

“Tradição Primordial”, que alcança todas as religiões ou as tradições esotéricas da 

humanidade.
20

 

O termo “Homem de desejo”, usado por Faivre, é uma expressão bíblica e 

refere-se àquele inspirado pelo desejo de merecer o amor de Deus e de conhecer Seus 

segredos. Este termo foi reintroduzido na linguagem do Esoterismo pós-renascentista 

principalmente por Saint-Martin, para ressaltar a importância que tem o desejo ardente 

de conhecer a Deus e seus segredos no trabalho esotérico. Este desejo deve impulsionar 

a vontade e a disciplina do esoterista para a realização de sua “Obra”. 

Diz Saint-Martin na introdução de sua obra O Homem de Desejo:
21

 

                                                           
19

 FAIVRE, op. cit., p. 13. 
20

 Ibidem, p. 14. 
21

 “Avant que l’homme mangeat la pomme 

Sans effort nous pouvions ouvrer. 
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Antes que o homem comesse a maçã, sem esforço nós podíamos realizar a obra. Depois 

a obra não se concretiza, a não ser no fogo puro de um ardente suspiro. A Chave do 

Homem de Desejo deve nascer do desejo do homem.
22

 

1.2.6. A transmissão  

Existe uma tendência a considerar que o conhecimento esotérico só pode ser 

transmitido de mestre para discípulo, de acordo com um canal preestabelecido e 

respeitando um determinado caminho. Isto faz pensar que o esoterista deve estar 

afiliado a uma tradição considerada como autêntica. Nesta, a iniciação é geralmente 

efetuada de mestre para discípulo. 

A Iniciação, embora segundo Faivre não seja considerada um elemento 

obrigatoriamente presente na definição do Esoterismo Ocidental, é sem dúvida um traço 

marcante em muitas de suas correntes, principalmente nas de “matiz rosacruciana”. 

Segundo Gertrude Spencer, 

o termo “iniciação” vem da palavra latina initium, que significa “começo” e 

“treinamento” ou “o começo da preparação”. 

Daquilo para o qual o iniciando treina; o que ele está para começar e para o que ele está 

sendo preparado, depende o tipo de iniciação. Em geral a iniciação tem dois aspectos: 

ela revela ao candidato um conhecimento novo para ele e o faz agir de acordo com esse 

conhecimento. 

A Iniciação tradicional, que é o protótipo de toda a iniciação, transmite certo tipo de 

conhecimento de um modo específico. Seu objetivo é duplo: o ajustamento ao mundo 

visível e invisível e a autoconsciência (autocompreensão). 

Os procedimentos iniciatórios tomam muitas formas, determinadas pelas características 

da cultura em que o iniciando está inserido e do seu grau de evolução. 

                                                                                                                                                                          
Depuis l’oeuvre ne se consomme 

Qu’au feu pur de un ardente soupir. 

La Clef de l’Homme de Désir 

Dois naitre du désir de l’Homme”. 

(SAINT-MARTIN, O homem de desejo, p. 12). 
22

 A questão da Vontade é uma chave importante em todo o tipo de Esoterismo. Eliphas Levi, conhecido 

esoterista e estudioso de Magia do século XIX, dizia: “Um preguiçoso nunca será mago. A Magia é 

um exercício de todas as horas, de todos os instantes. É mister que o operador das grandes obras seja 

senhor absoluto de si mesmo […]. Sua vida deve ser uma vontade dirigida por um pensamento e 

servida por toda a natureza submetida ao espírito em seus próprios órgãos e por simpatia em todas as 

forças universais que lhe são correspondentes” (LEVI, Dogma e ritual de alta Magia, p. 220). 
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Porém o componente arquetípico permanece o mesmo e exerce sua influência peculiar 

na época presente tal como o fez em épocas passadas – sendo aparentemente um 

componente essencial da vida psíquica do ser humano.
23

 

Para Spencer, procedimentos iniciatórios de caráter esotérico são encontrados 

em todas as culturas e parecem ser o resultado de duas qualidades humanas: (1) o anseio 

instintivo do homem de conhecer a si mesmo, seu ambiente e o desconhecido, e (2) seu 

impulso inerente para alcançar um modo mais elevado de ser. 

A iniciação, quando produzida por rituais, é uma ocasião cerimonial, durante a 

qual o conhecimento é moldado num drama ritualístico em que o candidato desempenha 

o papel principal. São criadas circunstâncias e determinadas características de forma a 

induzir o candidato a um estado mental e emocional em que uma experiência mais 

profunda se torna possível, e a informação é assimilada com um forte impacto, capaz de 

modificar seu comportamento. 

Para Faivre, no Esoterismo Ocidental a iniciação serve para regenerar a 

consciência, por um processo que permite ao iniciando se apropriar novamente de um 

conhecimento que era inato e que foi perdido (devido a uma “queda”, a um exílio, a um 

pecado original etc.). Graças a isso ele pode reestruturar sua relação com o sagrado e 

com o universo. Esta iniciação pode ocorrer por meio do estudo de textos ou pela ação 

de um mestre iniciador ou de membros de uma escola iniciática. Para ter sucesso nesse 

caminho, é necessário utilizar a “imaginação ativa”, que coloca em contato com o 

Mundus Imaginalis já mencionado anteriormente. 

Pelo que foi exposto, é importante distinguir a iniciação propriamente dita, que 

é uma transformação da consciência, daquilo que é uma cerimônia de iniciação, que é 

geralmente constituída de rituais ou de procedimentos elaborados de maneira a induzir 

essa transformação.
24

 

                                                           
23

 SPENCER, O drama da iniciação, p. 13. 
24

 Os procedimentos ou rituais iniciatórios tomam muitas formas, dependendo da sua finalidade e da 

cultura em que eles são elaborados. O antropólogo francês Arnold Van Gennep, estudando diversas 

culturas primitivas, em seu clássico livro Os ritos de passagem, observou que todos os processos 

iniciáticos, que constituíam ritos de passagem de algum estado para outro, incluíam três etapas: A 

separação, a transição e a incorporação. Victor Turner, antropólogo americano, em sua obra O 

processo ritual; estrutura e antiestrutura, retomou os estudos de Van Gennep e observou que o 

processo de transição se constitui num estado anômalo, em que o indivíduo abandona seus antigos 
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O Prof. Henrik Bogdan, da Universidade de Amsterdã, lembra que as cerimônias 

de iniciação das diversas sociedades esotéricas ocidentais estão relacionadas à noção de 

segredo daquilo que ocorre durante a cerimônia. Essencialmente são de dois tipos: 

a) As que transformam o candidato em membro da organização, ou seja, ele passa 

a ser “um de nós”, um “irmão”. Com isso o candidato sai do campo do profano e 

adentra o do “sagrado”. 

b) As cerimônias de iniciação correspondentes a diferentes graus, dentro da 

sociedade, levando o candidato a distintas relações hierárquicas com os demais 

                                                                                                                                                                          
costumes, paradigmas, títulos e referenciais, mas ainda não incorpora os novos, ficando num estado 

que ele denominou de liminaridade ou de communitas. É como na travessia de um rio, quando, ao se 

separar da margem, o indivíduo abandona o contexto social onde vivia, ou o seu grupo de referência, e 

durante a travessia enfrenta uma nova situação, onde suas posses, seus títulos e sua própria história 

deixam de fazer sentido. O indivíduo somente tem como referência as suas novas tarefas e os seus 

companheiros de travessia, com quem forma uma nova comunidade. Turner posteriormente ampliou o 

modelo de Van Gennep e definiu o que ele denominou de drama social distinguindo mais fases: 

ruptura, crise, intensificação da crise, ação reparadora e desfecho. 

De modo geral, Spencer distingue quatro etapas. Afirma que todos os rituais de iniciação espiritual 

seguem os mesmos princípios: separação do mundo, morte mística, ressurreição e revelação.  A 

revelação, pode fazer o indivíduo ascender a outro nível, seja ele de consciência, seja ele social, 

psicológico ou material. Isso irá depender da finalidade do ritual.  Essas fases podem ser consideradas 

como a base-padrão do drama iniciático. Dependendo da cultura em que o indivíduo está inserido, as 

fases recebem denominações e símbolos distintos. 

Essas fases possuem etapas que muitas vezes podem ser desdobradas e consideradas à parte, 

dependendo daquilo que se deseja enfatizar. Assim, por exemplo, a morte mística também pode incluir 

uma etapa de purificação, bem como a revelação pode incluir uma etapa de ascensão a um novo 

status, as quais podem ter destaque e ser consideradas como novas fases. 

Numa sociedade cristã, onde o indivíduo é instado a reproduzir a vida de Jesus, poderíamos 

reconhecer três fases maiores correspondentes à Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Mas, na 

morte, pode ser levada em conta uma etapa de “descida ao inferno”, com a purificação das almas e 

após a ressurreição, a ascensão ao céu. Portanto, dependendo do que queremos estudar, também 

podemos dividir o processo iniciático cristão em cinco fases: paixão, morte, descida ao inferno 

(purificação das almas), ressurreição e ascensão. 

A Divina Comédia de Dante é também um bom modelo de iniciação esotérica. Ela inclui três grandes 

momentos: a descida ao Inferno, que corresponde à morte; a purificação, no Purgatório; e a ascensão 

ao Paraíso. Esses momentos correspondem às três grandes divisões da obra. Mas também podemos 

distinguir outras etapas importantes e considerar uma leitura iniciática assim: 

Um despertar na floresta dos erros, descrita no começo: a percepção de que se está enredado numa 

determinada situação inviável, separado do mundo. Em seguida, Dante, guiado por Virgílio, seu guia 

iniciático, é levado para o Inferno, ou seja, a morte, onde ele toma consciência de todos os horrores a 

que levam os pecados humanos. 

Depois ele passa por uma purificação no Purgatório, que é uma montanha em cujo topo está o Paraíso 

Terrestre onde ele reencontra sua própria Alma, Beatriz, e assim renasce, e com Ela ascende ao 

Paraíso, completando assim cinco etapas: separação, morte, purificação, ressurreição e ascenção. 

Podemos também estabelecer uma correspondência com os passos dos procedimentos alquímicos. 

Portanto, o número de etapas a ser considerado (três, quatro, cinco ou mais) depende do estudo a ser 

realizado. 
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membros, em função dos novos conhecimentos adquiridos e do desvelamento 

dos “segredos” revelados.
25

 

Mas, segundo Bogdan, o verdadeiro segredo é na realidade revelado pela 

experiência pela qual que o candidato passa durante o ritual, e não pelo texto, 

geralmente velado e ambíguo da cerimonia, ou por outros símbolos e sinais: “É a 

experiência do ritual que constitui a mensagem, ou talvez mais adequadamenrte, a 

experiência e a interpretação (por parte do iniciando) do ritual é a mensagem 

esotérica”.
26

 

Essa observação reforça a ideia de que a iniciação propriamente dita é o 

processo interno que ocorre no iniciando, induzido pelo processo externo do ritual. 

1.2.7. Outras considerações sobre o Esoterismo Ocidental  

Faivre observa que, assim como existe uma forma de pensar do tipo esotérico, 

existem as do tipo científico, teológico ou utópico. A especificidade de cada tipo 

depende da existência simultânea de algumas características fundamentais. Existem, 

assim, relações complexas e ambíguas entre o pensamento do tipo científico e esotérico, 

por exemplo, com oposições e até rejeições. Elas não são apenas causadas pela 

incompatibilidade de alguns componentes entre elas, mas podem ser causadas por 

rupturas epistemológicas. O mesmo ocorre entre o tipo teológico e o esotérico, como 

ocorreu por volta do século XIII. Enquanto o teológico era apresentado na forma de 

uma teologia simbólica, ele se mantinha próximo do esotérico, embora sem se mesclar 

com ele. Com a influência do escolasticismo, os dois tipos ficaram em oposição. 

Portanto, para estudar a história do Esoterismo Ocidental é preciso identificar bem a 

presença simultânea dos seis componentes listados acima, nos trabalhos e discursos em 

estudo, para não confundir o Esoterismo com outras maneiras de pensar. Esses 

componentes são identificáveis também na música, na literatura e nas demais artes, bem 

como nos trabalhos explicitamente esotéricos. Assim, estes seis componentes servem de 

receptáculos nos quais diversos tipos de experiências ou formas imaginárias são 

                                                           
25

 BOGDAN, Western Esotericism and Rituals of Initiation, p. 38. 
26

 Ibidem, p. 47. 
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distribuídos. Isto não depende só do ponto de vista ontológico que se adote, ou da fé que 

se tenha, mas mais de conhecer e ver. Para Faivre, 

a transformação pode cobrir diferentes aspectos teológicos dependendo se se acredita ou 

não na existência de um “corpo sutil”. A Teosofia pode ser “emanacionista” ou 

“criacionista”. Pode admitir ou rejeitar a reencarnação, sem ter o seu caráter esotérico 

questionado.
27

 

Para ajudar na compreensão do exposto, Faivre esclarece o sentido de alguns 

termos utilizados. Como estes termos serão bastante empregados também no decorrer 

do presente trabalho, é útil explicitar os significados que lhes serão atribuídosos. 

1.2.7.1. Gnose 

Do grego gnosis, saber, conhecimento, é uma atividade (ou energia) espiritual e 

intelectual que pode integrar um tipo especial de conhecimento. Diferente do 

conhecimento científico ou “racional” (que além de tudo a Gnose não exclui), a Gnose é 

um conhecimento integrativo, um captar das relações fundamentais, inclusive as menos 

aparentes, que existem entre os vários níveis de realidade, ou seja, entre Deus, a 

humanidade e o universo. A Gnose é tanto este conhecimento em si quanto a intuição e 

a certeza de possuir um método que permita o acesso a este conhecimento.
28

 

Para esse autor, a Gnose das correntes esotéricas possui dois traços muito 

característicos: de um lado abole a distinção entre fé e conhecimento e de outro lhe 

atribui uma função soteriológica, contribuindo para a salvação de quem a pratica. 

Assim, a palavra Gnose serve tanto para designar a atitude espiritual e intelectual em si 

quanto o corpus de referência que a ilustra. 

O autor alerta que uma parte deste corpus constituiu um conjunto bem específico 

denominado “Gnosticismo”, movimento que apareceu ao redor do início do primeiro 

milênio. Em função deste movimento, o termo “Gnose” é muitas vezes identificado com 

ele, gerando confusão com o termo mais geral. 

                                                           
27

 FAIVRE, op. cit., p. 16. 
28

 Ibidem, p. 19. 
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Faivre menciona ainda que, além da etimologia da palavra “esotérico” referida 

no início, muitas vezes é também proposta outra: eso-thodos, relacionada a método ou 

caminho em direção ao interior e a eiso-theo – faço entrar. Isto significaria “a entrada 

dentro de si”, um conhecimento denominado também de “interiorismo” que passa por 

uma Gnose para alcançar uma forma de iluminação e salvação. No Esoterismo 

Ocidental, esta interiorização não costuma ocorrer sem um processo iniciático. Este 

“Caminho” é marcado por indicadores e acompanhado por intermediários. De acordo 

com o tipo específico de Esoterismo, estes marcadores podem ser simples “estados de 

consciência” ou atribuídos à ação de entidades chamadas intellectus agens ou animae 

coelestes, a anjos ou entidades que são mais ou menos personalizadas e que de alguma 

forma são conaturais a nós mesmos. 

1.2.7.2. Teosofia 

A Teosofia é uma Gnose que se baseia não somente nas relações salvíficas que o 

indivíduo mantém com o mundo divino, mas também na natureza do próprio Deus, ou 

de personagens divinos, e no universo natural, a origem deste universo, as estruturas 

secretas que o constituem no seu estado real, suas relações com a humanidade e seus 

objetivos finais.
29

 

Portanto, o conceito de Teosofia utilizado dá ao Esoterismo essa dimensão 

cósmica, introduzindo a ideia de intencionalidade no mundo, possibilitando assim uma 

Filosofia da natureza. 

Etimologicamente, Theosophia significa a “sabedoria de Deus” ou também a 

doutrina ou o conhecimento de Deus. Por isso o termo foi usado em diversos textos, 

tanto latinos como gregos, como sinônimo de Teologia. No sentido que lhe é atribuído 

no presente trabalho, entretanto, a Teosofia está baseada num conhecimento de tipo 

gnóstico, e assim, simplificando, se pode afirmar que 
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 Ibidem, p. 23. 
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os teósofos são apenas autores inspirados pelos livros sagrados, enquanto os teólogos 

(tais como o Pseudo-Dionísio ou Orígenes) tem a tarefa de explicar a Teosofia.
30

 

Segundo Faivre, a partir dos estudos de Valentin Tomberg, podemos distinguir 

duas abordagens para a Teosofia, baseados na ideia da correspondência universal, já 

apresentada: 

• Aquela que se fundamenta nas relações temporais, que ele denomina de 

“Simbolismo Mitológico”, onde os símbolos míticos expressam as 

correspondências entre os arquétipos ao longo do tempo. 

• A que Tomberg chamou de “Simbolismo Tipológico”, baseada no espaço e na 

estrutura do espaço. São símbolos que ligam os protótipos “de cima” com seus 

correspondentes “embaixo” e suas manifestações (dentro da proposta hermética 

já discutida de que “assim como é em cima, é embaixo”). 

Evidentemente estas duas abordagens costumam aparecer conjuntamente num 

mesmo discurso. 

1.2.7.3. Ocultismo 

Num sentido amplo, Ocultismo é uma dimensão do Esoterismo. A distinção 

entre ambos os termos começou a ser feita a partir de meados do século XIX. Segundo 

Faivre, foi Eliphas Levi (1810-1875) que cunhou o termo “Ocultismo”, para designar 

um grupo de práticas ligadas à Astrologia, Magia, Alquimia e Cabala, a partir do 

sentido dado a estas por Cornelius Agrippa (1486-1535) em sua obra De Occulta 

Philosophia. Desde então tem havido certa confusão, sendo Ocultismo muitas vezes 

utilizado no sentido de Esoterismo. 

Mas, em linhas gerais, podemos dizer que, se o Esoterismo é um modo de 

pensar, o Ocultismo é uma práxis que deriva sua legitimidade a partir do Esoterismo. 

1.2.7.4. Hermetismo 

Hermetismo é geralmente entendido como: 
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• o conjunto de textos e ensinamentos do período Alexandrino, do começo da 

nossa era, associados ao nome de Hermes Trismegisto e às obras e correntes 

inspiradas diretamente por eles, principalmente a partir do século XVI, ou 

• a Alquimia, ou 

• ambas as definições acima, simultaneamente, e, de modo geral, a maioria das 

formas assumidas pelo Esoterismo moderno (tais como a Cabala Cristã, o 

Paracelcismo, o Rosacrucianismo, a Teosofia). 

1.2.7.5. Tradição 

Segundo Faivre, no início da Renascença começou a se especular em torno de 

uma lista de “enviados de Deus” através dos quais a “Verdadeira Filosofia” havia sido 

expressa. Naquela época a lista de “iniciados” incluía, geralmente, entre outros: Henoc, 

Abraão, Noé, Zoroastro, Moisés, Hermes Trismegisto, os brâmanes, os druidas, Davi, 

Salomão, Orfeu, Pitágoras, Platão e as sibilas. Foi Augustino Steuco (1497-1548) que 

propôs, para se referir aos seus ensinamentos, a expressão Philosophia Perennis, num 

livro do mesmo nome, em 1540. Este termo foi depois “emprestado” por Leibniz e 

acabou sendo usado num âmbito que extrapola o Esoterismo. A partir do final do século 

XIX este conceito ganhou mais força e voltou com um novo nome: “Tradição”. 

Sociedades iniciáticas e esotéricas em geral, de diferentes inspirações, se 

apropriaram do termo e assim se criou certa confusão em relação ao seu verdadeiro 

sentido. Faivre observa que, para se redescobrir este sentido, foram, e ainda são, 

percorridos três caminhos: 

1.2.7.5.1.  O caminho dos “severos”  ou “puristas”  

O mais conhecido defensor desta via foi René Guenon (1886-1951). Para os 

puristas, a “Tradição Primordial” não deve ser entendida do ponto de vista histórico ou 

cronológico, mas como tendo uma origem não humana. Para eles, segundo Faivre, 

para reencontrar este caminho esotérico, temos que buscá-lo onde ele existe, ou seja, 

além dos fundamentos exotéricos das religiões, que são simples ramos da Unidade 
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Transcendente. Assim, se justifica o título da obra de Frithjof Schoun A Unidade 

Transcendente das Religiões.
31

 

A unidade proposta é uma fusão no Todo, através do misticismo ou de uma 

consciência gnóstica. Várias formas de pensamento neoplotiniano alicerçam essa ideia, 

pois, ao se identificar com o si mesmo, a Alma reconstitui a plenitude do puro Ser e 

restaura a primazia do “Todo”, do “Mesmo”, daquilo que é sempre idêntico. 

De modo geral, os puristas têm escasso interesse nas manifestações do 

Esoterismo no moderno Ocidente e nas formas de emergência da Tradição na 

atualidade. Consideram o nosso mundo decaído, pertencente a uma Idade do Ferro (a 

Kali Yuga na tradição hindu) da qual nada de bom se pode esperar. Nesse sentido, 

segundo Faivre, para eles a modernidade é um desastre para a sociedade humana, pois 

nos afasta cada vez mais da Tradição Primordial. 

Este caminho leva a um misticismo intelectualizado que, devido a sua rigidez, 

está afastado da espiritualidade concreta. 

1.2.7.5.2.  O caminho histórico 

Este significa uma ênfase menor na existência de uma Tradição Primordial e a 

percepção das formas que emergem das diferentes tradições através da história, dentro 

de um deliberado espírito sincrético. Os “históricos” afirmam que a Tradição é 

efetivamente uma, mas que assumiu formas variadas e complexas, que podem ser 

reconhecidas nos ritos das várias religiões, na arte transcendentalmente inspirada e, 

naturalmente, nas diversas formas de Esoterismo. Para eles o verdadeiro sábio pertence 

a uma tradição, mas reconhecem que antes de escolher o seu ramo da tradição, portanto, 

antes de se tornar um “Sábio”, é bom testar diversas outras formas. Este caminho é bem 

mais popular que o primeiro, pois favorece o enriquecimento cultural de seus 

representantes quando estes têm uma visão ampla. 

                                                           
31

 Ibidem, p. 37. 



Capítulo I 
O Esoterismo Ocidental Pós-Renascentista: estudos recentes, definições e raízes ontológicas  

57 

 

1.2.7.5.3.  O caminho humanista 

Segundo Faivre, recentemente dois scholars americanos, Sheldon R. Isenberg e 

Gene R. Thuesby, propuseram destacar, dentro da Philosophia Perennis 

contemporânea, duas linhas: uma evolutiva (evolutionary) e outra devolutiva 

(devolutionary), dependendo de sua visão de modernidade. 

A segunda linha corresponderia, grosso modo, ao caminho purista e a primeira, 

ao caminho histórico. Mas, para Faivre, seria útil apontar para um terceiro caminho: 

Sem abandonar as possibilidades oferecidas pelos outros dois, mas também não sendo 

limitado por eles, o terceiro caminho é uma questão de tomar o mundo como prima 

materia, este mundo inteiro que Guénon desprezou como um produto da Kali Yuga.
32

 

No Esoterismo contemporâneo, seguindo uma tendência antiga sobre os estudos 

da Natureza, que foi reforçada a partir da Renascença, há um grande interesse pelas 

ciências.
33

 

As ciências humanas, como a psicologia e a antropologia, bem como as ciências 

exatas, como a biologia e a microfísica, podem ser campos férteis a ser explorados por 

aqueles esoteristas que seguem este terceiro caminho. Eles admitem a existência de um 

inconsciente coletivo ao ponto de lhe atribuir uma dimensão esotérica, ou de uma 

“transconsciência” que alcança o “mundo imaginal”. A análise comparativa de folclore, 

contos e mitos de todos os países pode, dizem eles, enriquecer com novas dimensões 

uma Hermenêutica compreensível. 

Gostam de estudar o que pode ser conhecido da estrutura da matéria e buscar 

termos de comparação com intuições do passado e buscar novas correspondências. Em 

vez de Tradição, preferem falar de um “espírito tradicional”. Para eles, o conceito de 

Tradição se refere menos a um depósito imutável e mais a uma renovação perpétua. 

Este terceiro caminho seria, portanto, o “Caminho de Hermes”, que ensina como 

encontrar o mito e o mistério em nossas próprias vidas, até mesmo em nossa existência 

mais profana, e como inseri-la no contexto de nosso conhecimento. Para tanto, é preciso 
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conhecer a modernidade para colocá-la num athanor alquímico, para transmutá-la, o 

que presume buscar um nível de cultura que ultrapasse o campo esotérico. 

Assim, diz Faivre, mais do que “humanista”, este terceiro caminho poderia se 

chamar de “alquimista”. Visto desta forma, neste caminho as etapas seriam 

correspondentes figurativamente às três etapas da Alquimia: Nigredo, Albedo e Rubedo, 

que poderiam ser percorridas sem que o estudioso fosse propriamente um alquimista. 

O Esoterismo se torna, assim, um campo de estudos interdisciplinar onde não se 

pode ficar limitado pela especialização. Mas é um campo que requer uma atenção 

constante para não se deixar enganar. Pois, como alerta Faivre, 

hoje em dia, a ausência de erudição, tanto quanto a falta de rigor, é mais exasperante do 

que nunca, nestes domínios cruzados, tão abertos a acessos. As pessoas entram e saem 

como num moinho: mentes vagas ou quiméricas, sem entusiasmo, sem documentação, 

reapresentando com novas embalagens velhos erros e enxames de persistentes 

contrafações, ausência de complementação, na reimpressão de novos trabalhos, eis o 

desfile diário de desapontamentos que espera o amador sério.
34

 

Outra questão que deve ser alvo dos cuidados do esoterista que trilha este 

terceiro caminho é que a chave do pensamento esotérico não pode ser encontrada com 

uma lógica estritamente aristotélica: 

A noção de “dualidade” presente em todo o Hermetismo relembra uma grade de forças 

polares em posições antagônicas. Esta noção exclui um conceito unitário baseado num 

princípio único de identidade e exclui também um conceito dualista que, basicamente, 

só reverte para a identidade. Exclui também a dialética do tipo hegeliano-marxista, que 

é sempre a conjunção do monismo com o dualismo […]. De outro lado, entre os 

sistemas propostos até agora, na periferia das correntes herméticas, acreditamos que o 

de Stephane Lupasco é o mais apto a quebrar as amarras da hidra, pois ele desenvolveu 

uma ciência do complexo e do energético, que junta a Alquimia elevando a lógica da 

dualidade a uma lei universal em toda manifestação.
35
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Pensar em termos de dualidade significa reconhecer aquilo que o Esoterismo 

Ocidental sempre soube: que tudo tem lugar num conjunto de forças opostas numa 

tensão viva, como faces de uma mesma moeda.
36

 

1.2.8. Críticas e complementações ao modelo de Faivre  

Segundo von Stuckrad, o modelo criado por Faivre para definir Esoterismo tem 

diversas vantagens, pois permite comparar distintas tradições de maneira sistemática. 

Além disso, define um padrão de pensamento que permite estabelecer a inter-relação do 

Esoterismo com a religião, a Filosofia e o desenvolvimento da ciência e do Iluminismo. 

Na última década este modelo, que foi denominado “paradigma de Faivre”, ajudou a 

desenvolver importantes trabalhos. Mas também gerou críticas. Para alguns, Faivre 

inferiu a sua tipologia a partir de uma fase muito específica da moderna história das 

religiões e, portanto, eliminou a princípio alguns aspectos importantes. Ou seja, Faivre 

baseou-se principalmente no Hermetismo Renascentista, na Cabala Cristã, na Teosofia 

Protestante e na Filosofia da Natureza, vigentes a partir da Renascença, para definir a 

sua taxonomia, eliminando dessa forma áreas de pesquisa que podem ser importantes 

para a compreensão do tema. Do ponto de vista da história, essa eliminação corresponde 

aos períodos antigo, medieval e moderno. Quanto ao conteúdo, o estudo de Faivre não 

inclui o Esoterismo judeu e islâmico, bem como o Budismo que influenciou fortemente 

o moderno pensamento esotérico europeu. 

Por essa razão, von Stuckrad propõe outro ponto de vista para descrever 

Esoterismo, usando um modelo baseado na história das religiões europeias, partindo do 

pluralismo religioso como elemento formador da cultura europeia. Este modelo não 
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envolve somente as religiões abraâmicas, mas também as diversas religiões politeístas. 

Para ele o Esoterismo como objeto não existe, a não ser na mente dos pesquisadores que 

precisam classificar o seu objeto de estudo de uma forma significativa em sua análise da 

história cultural. Ou seja, 

definições são ferramentas para a interpretação e não devem ser utilizadas 

essencialmente […]. Por essa razão, muitas vezes é melhor falar sobre “o esotérico” em 

vez de Esoterismo, pois esotérico é um elemento de um processo cultural, enquanto a 

menção ao Esoterismo sugere a existência de uma doutrina coerente ou de um corpo 

tradicional claramente identificado.
37

 

Assim, ele concebe o “esotérico” como um “elemento do discurso” na história 

das religiões europeias: 

Esse elemento do discurso pode ser considerado da seguinte forma: o ponto central de 

toda a tradição esotérica são afirmações de um conhecimento real, ou absoluto, e dos 

meios para obtê-lo. Isso pode ocorrer através de uma ascensão individual, como nos 

textos gnósticos ou neoplatônicos; através de eventos iniciáticos, como ocorre nas 

sociedades secretas do período moderno; ou através da comunicação com seres 

espirituais, como nas “canalizações”.
38

 

Para von Stuckrad, o que torna um discurso esotérico é a retórica de uma 

verdade oculta, que pode ser obtida de determinada maneira. Isso pode ocorrer por meio 

de uma mediação que liga o transcendente ao imanente, o desconhecido ao conhecido. 

Esse eterno conhecimento, a Philosophia Perennis, pode ser obtido, também, por alguns 

indivíduos, sem mediação, embora a existência de uma cadeia de sábios e iniciados ao 

longo do tempo, através da qual esse conhecimento é transmitido, seja um tema 

recorrente na história do Esoterismo desde a antiguidade até os dias de hoje. Esse 

conhecimento superior está geralmente associado a experiências individuais que levam 

a outros estados de consciência. 
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Segundo von Stuckrad, os discursos esotéricos geralmente incluem uma visão 

holística ou monística do Cosmos, ou seja, consideram os níveis de realidade materiais e 

não materiais como formando uma unidade. Eles focam seu interesse sobre os laços 

entre esses distintos níveis de realidade, ressaltando as relações de correspondências, 

conexões ou reflexões entre eles, como, por exemplo, entre transcendência e imanência, 

espírito e matéria, corpo e alma, eventos planetários e terrestres. 

O conceito de uma Natureza Vivente geralmente é parte da visão holística do 

Cosmos, do qual o mundo é parte, e com o qual se liga por uma teia de conexões. 

A noção de uma Prisca Theologia ou Philosophia Perennis também é muitas 

vezes usada nesses discursos, e as remissões a textos gnósticos, ao Corpus Hermeticum 

ou aos “Oráculos Caldaicos”, também são recorrentes. 

Von Stuckrad frisa que os elementos apontados são apenas temas dos discursos 

esotéricos, e não elementos obrigatórios para definir sua tipologia, como faz Faivre. Diz 

von Stuckrad: 

Esse modelo analítico nos permite demonstrar a complexidade da história da cultura 

europeia, sem colocar a religião contra a ciência, Cristianismo contra paganismo, ou 

razão contra a superstição. Na realidade esses grandes fatores estão inseparavelmente 

relacionados uns aos outros e essa sua relação é um dos aspectos mais interessantes da 

história do Esoterismo na Europa.
39

 

Essa discussão sobre o real significado do Esoterismo Ocidental é enriquecida 

pelas considerações de Wouter Hanegraaff em seu livro Esotericism and the Academy, 

Rejected Knowledge in Western Culture. 

Hanegraaff aponta que von Stuckrad prefere falar de um “discurso esotérico na 

cultura ocidental”, em vez de uma tradição ou de um sistema de pensamento ou doutrina 

identificável, e, assim, o Esoterismo deixa de ser para ele um objeto de pesquisa. Na 

realidade, o tópico de von Stuckrad deixa de ser o Esoterismo Ocidental e passa ser a 

história das religiões europeias. Sua noção de discurso esotérico passa a ser um 

instrumento de análise e não um objeto a ser analisado. Por outro lado Hanegraaff 

                                                           
39

 Ibidem, p. 11. 



Capítulo I 
O Esoterismo Ocidental Pós-Renascentista: estudos recentes, definições e raízes ontológicas  

62 

 

concorda com as limitações do “paradigma de Faivre” apontado por von Stuckrad. E 

então pergunta: 

Pode haver então uma história do Esoterismo Ocidental? Ou somente uma história de 

como nós mesmos criamos e desenvolvemos essa entidade em nossa imaginação 

coletiva? Existe esse “continente escondido” e tudo que temos que fazer é explorá-lo e 

substituir o hic sunt dracones por uma descrição mais adequada de seus habitantes, suas 

práticas e suas crenças? Ou tal lugar não existe e só devemos nos perguntar por que é 

que nossa cultura intelectual aparentemente precisou, e ainda precisa, acreditar em sua 

existência – como um reino que pode ser misterioso e mal definido, mas em todo o caso 

é claramente distinto daquele que nos é familiar e que sabemos ser nosso?
40

 

Após diversas ponderações, o autor conclui que, no entanto, o dilema não é tão 

absoluto como parece, pois toda a historiografia que tem sido apresentada sobre o tema, 

embora sem representar uma descrição direta e completa do Esoterismo como uma 

realidade empírica, apresenta aspectos que estruturam um discurso em comum que se 

refere a distintas correntes históricas reais, que, apesar de sua diversidade, são 

agrupadas sob o rótulo de Esoterismo. Essa classificação não é arbitrária, mas tem 

razões específicas relacionadas à sua própria natureza e ao discurso intelectual que 

relaciona essas correntes como esotéricas. Hanegraaff então pergunta: 

Apesar de tudo, portanto, existe algo “lá fora”. Quais são então as realidades históricas 

que possibilitaram e talvez tenham tornado inevitável que o Esoterismo se constituísse 

num domínio à parte?
41

 

O autor desenvolve a ideia de que a “sabedoria dos pagãos” era a essência da 

narrativa da sabedoria antiga dessas correntes. Esse paganismo foi também o principal 

alvo dos polemistas católicos ou protestantes e foi também o objeto da zombaria dos 

críticos iluministas. Ele ressalta que Jacob Thomasius (1622-1684), na sua importante 

obra Schediasma Historicum, ressalta dois elementos fundamentais do que ele chamava 

de paganismo: a noção de que o mundo é coeterno com Deus, opondo-se assim à 
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doutrina da Creatio ex Nihilo, e a crença “enthusiasta”, de que o ser humano poderia 

obter um conhecimento direto vivencial de sua natureza divina (gnosis). Para 

Hanegraaff, essa consideração de Thomasius pode dar os parâmetros pelos quais se 

pode definir o Esoterismo Ocidental. Ele lembra que uma das formas típicas do contexto 

desse Esoterismo, que é o primeiro elemento mencionado: a existência de uma matéria 

primordial, não criada por Deus, mas na qual ele age, pode ser interpretado de diferentes 

formas, desde um ponto de vista totalmente maniqueísta até uma visão estritamente 

pantheista. Hanegraaff sugere o “Cosmoteísmo”, termo cunhado por Lamoignon de 

Malesherbes (1721-1794), em 1782, e adotado por Jan Assmann, como a contraparte 

lógica do monoteísmo. 

O “Cosmoteismo” tem uma visão ontológica panenteísta que postula a 

imanência de Deus, sem sua identidade com universo como no estrito pantheismo. Sua 

incompatibilidade lógica com o monoteísmo teria levado a uma série de tentativas 

criativas de solucionar esse conflito. O Romantismo levou adiante essa visão no século 

XIX e ela foi se adaptando e transformando, alcançando o século XX com formas 

inimagináveis há alguns séculos, inclusive adotando linguagem científica. 

O segundo elemento ressaltado por Thomasius refere-se à doutrina platônica da 

emanação e do retorno, pela qual a alma é composta de uma emanação divina e 

retornará à divindade, sendo, portanto, naturalmente capaz de conhecê-la. Essa 

capacidade de obter o conhecimento direto do Ser é a “Gnose”, obtida por estados 

“extáticos” da mente. Assim, não é necessário que Deus se manifeste, pois o próprio ser 

humano pode encontrá-lo. Diz Hanegraaff: 

Vemos assim que a noção intuitiva de uma tríade: “fé, razão, Gnose” pode receber um 

significado histórico preciso: “Gnose” não é apenas equivalente a uma vaga noção de 

elevação absoluta, ou conhecimento perfeito, mas significa, muito mais 

especificamente, a possibilidade de um acesso salvífico, suprarracional, direto e não 

mediado ao nível de realidade do espírito supremo. A aspiração a esse conhecimento o 

torna inseparável da visão de mundo, que o torna teoricamente possível: o discurso 

esotérico é caracterizado não tanto pela “afirmação de um conhecimento mais elevado e 
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perfeito”, mas muito mais pela afirmação de que o conhecimento direto da realidade 

última é possível e atingível por aqueles que a perseguem.
42

 

Marco Pasi, também da Universidade de Amsterdã, discorda de Hanegraaff, 

afirmando que seu ponto de vista é demasiadamente amplo e, portanto, não define os 

contornos do Esoterismo. Ele sugere que o Paradigma de Faivre é basicamente correto, 

embora demasiadamente restritivo; assim, a solução seria revisá-lo, flexibilizando sua 

proposta: 

A meu ver, a solução é simplesmente “abrir” o modelo de Faivre e abandonar a ideia da 

presença simultânea das quatro características fundamentais […]. Essas características 

foram criadas como uma generalização indutiva, a partir de pesquisas históricas 

detalhadas sobre movimentos e autores específicos e não como uma dedução a partir de 

uma ideia preconcebida de Esoterismo em sua essência […]. Portanto, o ponto não é dar 

uma definição (do Esoterismo), mas fazer uma descrição do mesmo […]. Uma 

descrição não pretende dar como uma definição regras para a existência de um 

fenômeno histórico, mas somente estabelecer os seus contornos para distingui-lo dos 

demais.
43

 

Para Pasi, seria, portanto, possível a introdução de outras características que 

descrevem o Esoterismo em função do seu momento histórico, se necessário. 

Assim, não há um consenso sobre a forma de definir Esoterismo Ocidental: 

Faivre fala num “modo de pensar” que se baseia nos seus quatro mais dois elementos; 

von Stuckrad diz que ele é um “discurso” presente na história das religiões; Hanegraaff 

sugere uma historiografia que tem a “Gnose” como elemento distintivo desse 

“conhecimento de origem pagã”. Pasi aceita a tese do “modo de pensar” de Faivre, mas 

sugere a possibilidade de descrevê-lo também com outras características, dependendo 

do momento histórico… 

A esse propósito, Egil Asprem, egresso da Universidade de Amsterdã e 

atualmente pós-doutorando na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, apresenta 

                                                           
42

 Ibidem, p. 371-372. 
43

 PASI, Il problema della definizione dell’Esoterismo analisi critica e proposte per la ricerca future, p. 

222-223. 



Capítulo I 
O Esoterismo Ocidental Pós-Renascentista: estudos recentes, definições e raízes ontológicas  

65 

 

num recente artigo na revista online Correspondence, dedicada à publicação de 

trabalhos acadêmicos referentes ao Esoterismo, uma nova e original abordagem ao 

tema. 

Ele parte da premissa de que existem duas correntes que tentam explicar o 

fenômeno do Esoterismo: a “tipológica” e a “histórica”, que não conseguem chegar a 

um acordo sobre o tema, pela pura e simples razão de que utilizam a mesma palavra 

“Esoterismo” para propósitos diferentes, embora ambos legítimos. Diz Asprem: 

O Esoterismo de von Stuckrad e o Esoterismo de Faivre não são descrições 

competitivas do mesmo objeto acadêmico, são conceitos inteiramente diferentes 

fazendo um trabalho diferente nos seus respectivos programas de pesquisa.
44

 

Para poder comparar esses (e outros) programas de pesquisa e compreender suas 

semelhanças e diferenças, Asprem sugere uma tipologia de pesquisas que se desenvolve 

ao longo de um sistema de eixos ortogonais tendo na vertical o eixo correspondente ao 

tipo de comparação, se “homológico” ou “analógico”, e na horizontal o eixo temporal 

“diacrônico” ou “sincrônico”, criando assim quatro campos de projetos de pesquisa do 

Esoterismo: analógico-sincrônico, analógico-diacrônico, homológico-sincrônico e 

homológico-diacrônico.
45

 Essas são quatro formas diferentes de abordagem de um 

mesmo objeto, cada uma com estrutura lógica própria. 

Assim, de acordo com essa colocação de Asprem, cada uma das definições de 

Esoterismo apresentada faz sentido dependendo do tipo de pesquisa que se deseja 

desenvolver. O próprio Asprem observa que essas pesquisas, vistas dessa forma, 

permitem abrir mais o campo de estudos, e até suprimir a qualificação de “Ocidental”, 

que, no mundo globalizado e multicultural de hoje em dia, deixaria de fazer sentido. 

No entanto, como o objeto do presente trabalho é definido a partir da visão de 

Esoterismo de matiz rosacruciano de Fernando Pessoa (1888-1935), será mantida a 

qualificação de Ocidental, que na época de Pessoa ainda correspondia a uma 

diferenciação relevante. Como será visto, o presente trabalho tem uma estrutura 
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basicamente homológica, sincrônica, é restrito ao Esoterismo pós-renascentista de matiz 

rosacruciano, e não ao Esoterismo Ocidental como um todo, e, portanto, será adotada a 

definição de Faivre, que nesse caso parece ser totalmente apropriada. Mas a observação 

de Hanegraaff quanto à necessidade de uma análise historiográfica é relevante, pois é 

importante fazer uma retrospectiva de suas origens pagãs para a compreensão do 

fenômeno e dos elementos comuns que o definem. 

1.3.  AS RAÍZES DO ESOTERISMO OCIDENTAL  

As origens do pensamento esotérico ocidental, segundo é propalado por suas 

principais correntes, se perdem no tempo e sua história inicial é contada através de 

mitos e lendas. Podem-se encontrar locais e períodos onde o modo de pensar esotérico 

exerceu maior ou menor influência ao longo da história do Ocidente. Um dos mais 

importantes foi aquele período compreendido entre os séculos II e IV d.C. em 

Alexandria. Outro foi durante e após o Renascimento, na Europa, a partir do século XV. 

Faivre, von Stuckrad, Hanegraaff e outros autores listam o Neoplatonismo entre 

as principais escolas de pensamento que influenciaram o moderno Esoterismo, junto 

com o Hermetismo Alexandrino, o Neopitagorismo, o Estoicismo e a Cabala Judaica: 

Quatro outras correntes não cristãs (além do Hermetismo Alexandrino) são importantes 

na gênese do Esoterismo moderno. Primeiro o Neopitagorismo dos primeiros séculos 

AD que continuará a aparecer sob várias formas de aritmosofia. Segundo o Estoicismo 

que se estende por cerca de dois séculos e inclui elementos esotéricos, como fica 

aparente pela sua ênfase no conhecimento do universo concreto e numa totalidade 

orgânica garantindo a harmonia entre as coisas terrestres e celestes. Terceiro o 

Neoplatonismo, de Plotino (205-270) a Damascius (480-?), que ensinou métodos de 

acessar a realidade suprassensível e de construir ou descrevê-la em sua estrutura e 

articulações […]. E finalmente a Kabbalah Hebraica, uma Teosofia.
46

 

Assim, é importante revisar brevemente as principais premissas ontológicas 

dessas correntes para melhor compreender o desenvolvimento posterior do Esoterismo 

Ocidental e servir de referência à aplicação da Hermenêutica proposta nos capítulos 
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finais do presente trabalho. No próximo item, serão revistos principalmente o 

Hermetismo e a Cabala, bem menos conhecidos do que as escolas gregas de Filosofia, 

das quais serão relembrados alguns elementos principais, com o intuito de ilustrar sua 

relação com as outras correntes. No apêndice deste capítulo são apresentadas algumas 

notas complementares sobre o Neoplatonismo, o Pitagorismo e o Estoicismo, para 

compor um quadro mais completo dessas escolas. 

1.3.1. O Hermetismo Alexandrino 

Em Alexandria diversas culturas com suas tradições, religiões, mitos e ritos do 

Oriente e do Ocidente se mesclaram e puderam comparar suas concepções do Sagrado e 

do Divino, de Sua interação com a Criação e, em particular, com o ser humano. Dessa 

mescla surgiu um pensamento sincrético e difuso, com várias escolas e pensadores 

tentando organizar a enorme massa de informações que fluíam na cidade, originando 

textos e obras dos mais diversos tipos. Dentre as expressões desse sincretismo cultural 

destaca-se o conjunto de escritos que compuseram a chamada literatura Hermética, que 

surgiu por volta do século II d.C.: uma série de obras atribuídas a Hermes Trismegisto. 

Estes escritos foram objeto de um profundo estudo do padre dominicano André-Jean 

Festugière (1898-1982): 

Por volta do final do período helenístico e sob o Império (romano) expandiram-se no 

mundo greco-romano certo número de sabedorias reveladas que foram atribuídas, seja a 

magos persas (Zoroastro, Ostanes, Hystaspe), seja a uma divindade egípcia (Thot-

Hermes), seja a oráculos vindos da Caldeia (os Oráculos Caldeus), ou mesmo a profetas 

e filósofos gregos que se aproximaram mais do divino, pois ao mesmo tempo 

refloresceram o pitagorismo e o orfismo. Dentre estas sabedorias reveladas aquela que 

traz o nome de Hermes Trismegisto é uma das mais importantes, seja pelo grande 

número de textos que ela deixou, seja pelos campos que essa literatura abrange.
47

 

Esse movimento não tinha uma estrutura pela qual pudesse ser definido como 

uma “Escola de Pensamento”, pois era composto inclusive de diversos textos 

contraditórios. Mas, ainda assim, iniciou a organização dos principais conceitos e das 
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aplicações daquilo que mais tarde viria a ser denominado Hermetismo Alexandrino, 

formando um conjunto de ideias nitidamente esotéricas. 

Na religião egípcia, Thot era o deus que inventou a ciência, a arte e a escrita. Era 

o Escriba dos Deuses. Ele trazia aos homens a Palavra Divina, o Logos, a Sabedoria. 

Era um Profeta, um Revelador. Na mitologia Grega, Hermes era o mensageiro dos 

deuses, o seu intérprete. Era quem trazia as mensagens divinas aos homens. Tal como 

era Mercúrio para os romanos. Em ambas as mitologias, os dois tinham a função de 

Psicopompo, ou seja, de acompanhar os mortos em sua passagem para o além. Assim, 

dentro do sincretismo vigente as duas divindades foram assimiladas em Hermes 

Trismegisto, que significa o Hermes Três Vezes Grande.
48

 Se este personagem existiu 

realmente, ou se lhe foram atribuídas obras de vários autores de um determinado gênero 

literário, é um tema ainda em aberto. Provavelmente estes textos eram Pseudoepígrafes 

(de falsos autores), pois têm estilos muito diferentes e não mantêm uma unidade 

conceitual. 

O conjunto de obras que compõem esse corpus hermético aparece num período 

de grande sincretismo religioso e de queda do racionalismo grego. Desejava-se chegar à 

divindade pela “Revelação”, com o conceito de que “Deus se revela, não se concebe”. É 

o tempo de iniciados que fazem experiências místicas. A razão deu lugar à intuição. O 

Sagrado era vivenciado e não pensado. 

Os textos eram geralmente ligados à astrologia, medicina, magia, filosofia, 

astronomia, física, psicologia, embriogenia, história natural etc., todas formas através 

das quais Deus se revela e todas matérias que são reveladas por Deus. 

Era, portanto, um gênero literário em que a ciência se misturava à religião. O 

objetivo da ciência era levar a Deus; a ciência era tratada como um mistério, um segredo 

a ser revelado somente aos iniciados, usando o jargão dos mistérios, com palavras de 

edificação e de piedade. O mesmo jargão utilizado nos mistérios gregos de Ísis, Elêusis, 

Deméter, Dionísio, Delfos e outros. 

Para Festugière, não havia uma religião de Hermes, nem cerimônias particulares 

de seus seguidores, nem clero, hierarquias e iniciações específicas. Havia somente 
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grupos que poderiam adotar alguns de seus textos, gnósticos e/ou pequenas confrarias, e 

adaptá-los a seus costumes. 

Esse corpus hermético pode ser dividido em duas vertentes: o “Hermetismo 

Popular”, voltado para as ciências ocultas, e o “Hermetismo Douto”, voltado para temas 

filosóficos, teológicos, religiosos e místicos. 

A primeira vertente, o “Hermetismo Popular”, contém tratados sobre Astrologia, 

Magia, Alquimia e contém forte influência oriental, tanto do Oriente Próximo quanto do 

Irã (Pérsia) e da Índia. Dada a heterogeneidade destes textos, existem entre eles 

inúmeras contradições sobre Deus e o mundo. Por exemplo, para uns o mundo é belo e é 

o caminho para chegar a Deus. Para outros, devemos fugir do mundo para chegar a 

Deus. O “Hermetismo Popular” acredita, de modo geral, na influência dos astros e que, 

quando a alma encarna, ao passar pelos planetas, se reveste de suas características e, ao 

morrer, ela se desembaraça de suas vestes, percorrendo de volta o mesmo caminho. A 

salvação está em livrar-se da influência negativa dos astros (signos do zodíaco, planetas 

e decanatos). A criação das almas é referida como um processo alquímico; a teurgia, 

como uma forma de fazer agirem as forças divinas onde e quando se desejar. 

A segunda vertente do Hermetismo, o chamado “Hermetismo Douto”, é formada 

por alguns tratados, sendo os mais famosos o Poimandres e o Asclépio; fragmentos de 

ambos podem ser encontrados em diversos escritores cristãos, entre os quais Estrobeu. 

Vários autores se referem a esta vertente do Hermetismo como sendo de fato o Corpus 

Hermeticum. 

Alguns escritos desse conjunto contêm ensinamentos morais tão elevados que 

chamaram a atenção de estudiosos da Igreja, que acreditaram que Hermes Trismegisto 

fora um profeta pagão do Cristo, contemporâneo de Moisés. Para o Prof. Giovanni 

Bonanni, que traduziu o Poimandres (que, segundo esse autor, significa “O Pastor de 

Homens”)
49

 diretamente do grego para o italiano, 

quando um religioso da Macedônia trouxe o Poimandres a Florença, sob o nome de De 

Potestate est Sapientia Dei e o entregou a Cosimo dei Medici, e este aconselhou uma 

tradução latina a Marsílio Ficino, os filósofos e eruditos acreditaram ter encontrado o 
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mais antigo monumento da teologia egípcia. E, notando a semelhança entre dogmas 

cristãos e as ideias expressas nos textos herméticos, concluíram que Hermes 

Trismegisto era um antiquíssimo inspirado precursor do Cristianismo.
50

 

Para Festugière, o vínculo entre estas obras todas é que 

• o seu conteúdo foi uma revelação divina e que Hermes é o ente revelador; 

• as doutrinas apresentadas não pedem deduções lógicas ou demonstrações 

racionais; são comunicadas por meio de uma iniciação aos Mistérios; 

• o Hermetismo é só para os iniciados; é uma doutrina Esotérica. 

Assim, no início a Filosofia buscava a causa das coisas e o universal, enquanto a 

ciência estudava o particular, as virtudes e segredos que a razão não conseguia entender 

sem o auxílio dos deuses e as relações de simpatia e de antipatia. Mas, a partir do século 

II, surgiu uma nova ciência, a do mistério, e “aqueles que sabem” são os eleitos. O meio 

para obter esta ciência não é a razão, mas o culto, a oração, a prática mágica. Houve, 

portanto, a passagem do plano intelectual para o religioso e o mágico: as forças ocultas 

nos seres que devem ser dominadas. Os textos herméticos eram produzidos a partir da 

intuição, não da razão, e apresentam-se ambíguos e às vezes até contraditórios diante de 

uma análise puramente lógica. Segundo Festugière: 

segue (no tratado XI) uma passagem que eu vejo como uma testemunha da ambiguidade 

que encontramos constantemente neste grupo de textos. Deus é definido como não 

desmembrável e tudo o que é dito da atividade e da onipresença de Deus leva a uma 

visão de um Deus transcendente ausente de sua obra, a não ser pela atividade criadora 

que exerce. Mas outras expressões deste mesmo tratado não deixam dúvidas de que este 

Deus aparentemente transcendente é ao mesmo tempo imanente e se confunde com a 

obra que ele criou.
51

  

Nos escritos do Hermetismo Douto, há nítida influência médio-platônica e 

neopitagórica. Deus é incognoscível e inefável e só pode ser alcançado pela revelação, 

pela Gnose, não pela razão. O êxtase e a iluminação é que o revelam. Deus é visto como 
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transcendente e incorpóreo (como em Fílon). Deus é uno: a Mônada neopitagórica. A 

teologia positiva (o que Deus é) e a negativa (o que Deus não é) estão presentes: Deus é 

Pai, é Bem, é a Causa de tudo e também é sem forma, sem figura, inefável. Segundo 

Festugière, 

sob certo aspecto este Deus aparece como superior ao mundo, situa-se no topo do 

mundo, ou mesmo além do mundo. Sob outro aspecto este Deus é imanente ao mundo, 

Ele o envolve e o penetra; às vezes podemos chegar a dizer que se confunde com o 

mundo, se for verdade que todo o ser existente no mundo é parte de Deus.
52

 

O Intelecto Humano é uma parcela do Divino no homem. Encontramos aqui uma 

relação com a doutrina gnóstica da identificação entre o intelecto divino, essencialmente 

transcendente, superior a todo o ser criado, e o intelecto humano, que é uma parcela ou 

emanação deste Intelecto Divino.
53

 

Mas existem intermediários entre Deus e o homem que permitem uma relação 

entre ambos. Existem sete esferas que são postas em movimento e produzem os seres 

vivos irracionais. Para Festugière, 

o Tratado XVI nos mostra uma imagem do Universo que nos é familiar: no topo Deus, 

definido como o Pai; em seguida o mundo inteligível suspenso por Deus e governado 

por Ele envolvendo o mundo sensível. Este contém as sete esferas planetárias e a esfera 

que envolve a Terra. A única particularidade cosmológica deste tratado é o papel 

predominante atribuído ao Sol: situado no meio da hierarquia das esferas planetárias, é 

ele o Demiurgo e que serve de intermediário entre o mundo inteligível e o sensível, no 

sentido que, sendo o primeiro a receber de Deus o influxo do Bem, ou seja, a ação 

criadora, ele o transmite ao segundo, ele é o conservador e o alimentador dos seres de 

toda a espécie.
54

 

O Anthropos (o homem ideal) também quer criar e Deus o consente. Assim, ele 

atravessa sete esferas até a camada sublunar (matéria). Quando retorna, despe-se das 

substâncias das esferas recolhidas na descida. Como no mito de Narciso, o Anthropos 
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cai e nasce no plano da matéria e se enamora da Natureza Terrena, imagem refletida do 

mundo ideal e de sua própria imagem. Na queda passa pelas sete esferas e gera sete 

corpos bissexuais que Deus manda dividir. Ao chegar à Terra a vida se torna sua Alma, 

e a Luz que o acompanhou, o seu Intelecto. O mal está na Terra e a sua Salvação será 

através de uma Gnose, um conhecimento superior. Essa Gnose começa com o 

conhecimento de si mesmo, a verdadeira natureza de onde viemos, o Intelecto Humano, 

o dom Divino que reconhece Deus. Se o homem se afasta do Intelecto, torna-se mau. 

Depois de conhecer-nos, devemos nos desapegar da matéria e pelo êxtase sentir de novo 

a ligação com Deus, unindo o Intelecto com o Intelecto, o Divino com o Divino. 

Com a morte o corpo se dissolve no Cosmos e a Alma volta pelas sete esferas, 

deixando em cada uma delas as suas potências e unindo-se à sua essência. 

Assim, Festugière faz uma forte analogia do Hermetismo com o pensamento 

grego. 

Já para o Prof. Bonanni, embora haja uma clara influência grega na obra, uma 

análise mais atenciosa mostra que o fundo substancial do Poimandres pode ser 

considerado eminentemente egípcio e que as ideias helenísticas e judias são de segunda 

ordem. 

Segue uma breve síntese das ideias principais expressas nestes textos a partir da 

obra de Bonanni: 

• O Poimandres é a Inteligência Suprema, o Pai, criador de todas as coisas. A 

Inteligência cria a Luz, o Verbo Luminoso (o Sol) por meio do qual cria o 

Espírito (Pneuma), dos quais nascem sete ministros que contêm em si o mundo 

sensível e o governam. 

• Deus não é a Inteligência, nem a Luz nem o Espírito. Ele é a Causa da 

Inteligência, da Luz e do Espírito. 

• Deus não criou o mundo do nada, mas o ordenou mediante o Verbo. 

• A Deus só convêm dois nomes: o de Bom, pois o Bem só existe em Deus, e o de 

“Pai”, pois é o criador de tudo. 

• Deus é a Unidade (a Mônada) que contém todos os números e não é contido por 

nada. É invisível e perfeito, mas se revela por meio dos corpos que criou. A sua 
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essência é criar. Não existiria se não criasse continuamente. O que existe Ele 

criou, o que não existe Ele tem em si mesmo como potência (possibilidade). 

• Tudo vem do Um. Deus, mundo e homem formam uma trindade. Deus contém o 

mundo, e o mundo contém o homem. 

• Deus criou o homem à sua imagem. 

• O homem é dual, possui corpo e Alma. 

• A Gnose é o único meio de voltar a Deus. Mas para obter a Gnose deve-se 

abandonar o amor ao corpo e somente amar a Alma. 

• Quem compreende Deus, compreende o Bem e o Belo. 

• Após a morte, a Alma do homem volta através de sete círculos (planos) das 

paixões para Deus. 

• O mundo é um segundo Deus e, portanto, imortal. Tudo vive num perpétuo 

renascer. Portanto, o homem, parte da divindade do mundo, não pode morrer. 

Não morrem as coisas, apenas as sensações. 

• A união do pensamento e das sensações e a relação entre eles cria o caráter do 

homem. 

• O mal não vem de Deus, mas do homem, que o prefere ao bem, pois o bem não 

é visível e é diferente do resto, enquanto o mal é visível e por isso o preferimos. 

• O Hermetismo crê na metempsicose: da Alma única do Universo provêm 

infinitas almas que sofrem numerosas mutações, desde as dos répteis até as dos 

homens. Estas, passando pelos espíritos (daimons), chegam à imortalidade. Mas, 

quando os homens são maus, suas almas regridem para as dos animais. 

• A Inteligência (Gnose), sendo parte de Deus, domina todas as coisas, inclusive o 

destino. 

• A palavra é a imagem da inteligência. 

Bonanni, na introdução de seu livro, faz uma analogia com a antiga religião 

egípcia, onde Knef, o Bem, expele pela boca um ovo do qual nasce Ptah, o espírito ativo 

e sábio. Lembra ainda que, no Livro dos Mortos, Deus define a si mesmo: 

Eu sou Atum (o inacessível) que fez o Céu e criou todos os seres […]. Eu sou Ra (a Luz 

incriada) que governa o que Ele fez […]. Eu sou o Grande Deus que gera a si mesmo 

[…]. Eu era ontem e conheço o amanhã […]. Eu sou a Lei da existência e dos 



Capítulo I 
O Esoterismo Ocidental Pós-Renascentista: estudos recentes, definições e raízes ontológicas  

74 

 

existentes.
55

 Definição muito similar à encontrada neste trecho do Poimandres: O 

Eterno não foi gerado por outro: nasceu de si, ou melhor, se cria por si mesmo 

eternamente.
56

 

Menciona que, no texto, o primogênito de Deus é o Verbo Luminoso, ou seja, o 

Sol que cria todas as coisas. Numa estela no museu de Berlim está escrito que “O Sol é 

chamado de o primogênito, o filho de Deus, o Verbo”. Observa ainda que o terceiro 

membro da trindade divina, o homem, no seu sentido abstrato, tem forte analogia com 

Osíris, considerado como ideal da humanidade. Nos ritos fúnebres egípcios, a Alma é 

chamada de Osíris de alguém. 

Além das analogias com a religião egípcia e com o pensamento grego, mormente 

com aspectos da Filosofia platônica, pitagórica e com o orfismo, Bonanni chama a 

atenção com a notável semelhança do Poimandres com a Filosofia bramânica, 

principalmente com as ideias expressas no Bhagavad Gita, nos capítulos VIII, IX e X. 

De fato comparem-se os textos abaixo com as principais ideias do Poimandres 

mencionadas acima:  

Brâman, o Criador, é o Ser supremo, o Ser indiviso, simples e eterno, a sua essência 

chama-se Adhyatman, Alma das Almas. Eu mesmo sou Brâman, de mim emana a vida 

universal, a vida una do universo.
57

 

Eu sou o Pai do Universo e igualmente a Mãe; eu sou a Origem e o Conservador de 

tudo […]. Eu sou o Caminho, o Criador e o Sustentador, o Juiz e a Testemunha, o 

Abrigo e a Morada, o Amigo, o Princípio e o Fim. Criação e destruição, o espaço e o 

conteúdo, o semeador e a semente que dá frutos perpetuamente. Eu produzo o calor e a 

luz do Sol, mando e retenho a chuva; eu sou a morte e a imortalidade e não obstante sou 

UM e sempre o mesmo.
58

 

Esses e outros conceitos expostos no Bhagavad Gita, como, por exemplo, o da 

transmigração das almas, a ideia de Karma, muito próxima à de destino, levam a pensar 

que, em função do próprio sincretismo alexandrino, ou estas ideias passaram de uma a 
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outra cultura, ou então elas derivam de uma tradição preexistente, que as trouxe para a 

cultura egípcia, grega e hindu numa época remota, pré-alexandrina. Neste caso, o 

sincretismo alexandrino apenas se encarregou de difundi-las. 

Hanegraaff escreveu um interessante artigo denominado “Altered States of 

Knowledge; the Attainment of Gnōsis in the Hermetica”.
59

 Nele mostra que, a partir dos 

estudos de Jean Pierre Mahle, na década de 1970, o qual pôde se aproveitar da 

descoberta de novas fontes textuais, algumas encontradas em Nag Hammadi, as 

influências das religiões de origem egípcia nos escritos herméticos voltaram a ganhar 

evidência. 

As referências desses escritos a insights profundos e inefáveis, reveladores e 

salvíficos, recebidos durante estados de êxtase, que Festugière acreditava serem apenas 

ficção literária, de acordo com Mahle, poderiam refletir práticas rituais, ocorridas em 

comunidades herméticas. Para isso ele faz a análise comparativa do Capítulo I do 

Corpus Hermeticum (Poimandres), do Capítulo XIII do mesmo e do texto NH VI 

(encontrado em Nag Hammadi), mostrando uma total coerência entre eles, ao 

descreverem em conjunto um processo iniciático em distintas etapas, correspondentes à 

revelação de conhecimentos em níveis de realidade diferentes e sequências, obtidos em 

estados de consciência “alterados”, extáticos, que transcendem a racionalidade. Diz 

Hanegraaff: 

Isso poderia indicar que, embora os ensinamentos herméticos tenham sido muitas vezes 

descritos como assistemáticos, inconsistentes, incoerentes e confusos, eles estão na 

realidade baseados numa doutrina cuidadosamente formulada de como o iniciado 

hermético pode se mover do domínio do mero discurso racional para o atingimento de 

distintos estados “transracionais” de conhecimento vivencial direto e, daí, do domínio 

limitado e temporal da matéria para o domínio ilimitado e eterno da Mente.
60

 

Assim, para esse autor, procurar uma racionalidade grega nos textos herméticos 

pode nos levar a falsas conclusões. Ele chama a atenção para o fato de que estes textos 

poderiam 
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estar marcados pelo paradoxo de usar a linguagem para dizer ao leitor que a linguagem 

é impotente para transmitir a verdade, e de, dizendo-se portadores de uma mensagem, 

afirmar que ela não pode ser encontrada na página apresentada.
61

 

Outro autor que discorda de Festugière em relação ao sentido e à importância do 

Hermetismo é Peter Kingsley. Seguindo a linha de Hanegraaff, ele observa que, a partir 

da releitura dos textos herméticos após as descobertas de Nag Hammadi, se pode 

observar que as aparentes contradições poderiam ser propositais, parte de um processo 

iniciático, e indicar que por trás deles havia uma tradição que se ocupava da 

“transformação”. Segundo Kingsley, 

para a transformação sempre existe um preço a ser pago. No seu sentido mais básico 

esse preço era deixar de ser criança – para encontrar a energia e a força para se 

transformar em verdadeiros homens e mulheres.
62

 

Estas interpretações de Bonanni, Hanegraaff e Kingsley são mais próximas da 

visão ontológica e da prática iniciática da maioria das correntes do Esoterismo 

Ocidental. 

1.3.2. O Neoplatonismo 

Com Plotino (205-270), algumas ideias próximas às do Hermetismo foram 

apresentadas num sistema de pensamento mais amplo, mais estruturado e preciso que 

veio a ser chamado de Neoplatonismo. Se o Hermetismo se incorporou ao 

Neoplatonismo em função das influências recíprocas, comuns na Alexandria da época, 

ou se, como afirma Festugière, o próprio Hermetismo já era profundamente 

influenciado pelo Médio Platonismo e a Filosofia grega e, portanto, tinha uma origem 

comum com o Neoplatonismo, é difícil de saber, mas o fato é que existe um paralelismo 

entre esses dois pensamentos. Para Festugière, 
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esta doutrina (o Hermetismo) deu lugar a uma Filosofia religiosa da qual pode se seguir 

a gênese e a evolução de Platão até o Hermetismo, passando por Aristóteles, o 

Estoicismo, a Filosofia dialética de Cícero, do de mundo até Fílon.
63

 

De outro lado, o Prof. Giovanni Reale destaca as influências precursoras do 

Neoplatonismo. Pode-se notar que são muito próximas das que, segundo Festugière, 

influenciaram o Hermetismo, pois incluem, além de Pitágoras e Parmênides, Platão, 

Aristóteles, os estoicos, entre outros, e evidentemente o próprio pensamento dominante 

em Alexandria, em que se sobressai o Hermetismo. Diz Reale: 

A Filosofia de Plotino seria simplesmente impensável fora do ambiente cultural de 

Alexandria tal como se formou entre o século I e o século II d.C., ou seja, sem Fílon, o 

Hebreu, sem o Médio Platonismo, e o Neopitagorismo de cujas doutrinas a escola de 

Amônio (professor de Plotino) representou a síntese mais eficaz.
64

 

Confirmando as colocações de Reale sobre a formação do Neoplatonismo, José 

Alsina Clota (1926-1993), que foi professor da Universidade de Barcelona, diz: 

Plotino representa, pois, um novo marco na história do espírito humano. Nele irão 

confluir, como num vasto mar, os caudalosos rios do Platonismo, do Aristotelismo, as 

correntes neopitagóricas, e do Médio Platonismo, sem falar de uma série de 

movimentos como a Gnose, o Hermetismo e algumas formas da religiosidade do final 

do mundo antigo, como os mistérios e doutrinas soteriológicas provindas do Oriente.
65

 

O Neoplatonismo se espalhou rapidamente pelo Império Romano e tornou-se 

uma influência predominante em diversas linhas do pensamento Ocidental até os dias de 

hoje. Sua grande importância é ressaltada pelo Prof. Reale: 
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As Enéadas (de Plotino) juntamente com os diálogos de Platão e os escritos esotéricos 

de Aristóteles contêm a mais alta mensagem filosófica da antiguidade e uma das mais 

notáveis de todos os tempos.
66

 

Sintetizando os escritos de Reale sobre esse tema, podemos afirmar que o 

Neoplatonismo influenciou pensadores e teólogos até os dias de hoje, entre os quais se 

destacam Santo Agostinho, João Escoto Erígena, Pseudo-Dionísio (Areopagita), Alberto 

Magno, Dante Alighieri, os Místicos da Renânia (como Meister Eckhart), Nicolau de 

Cusa, Marcelo Ficino, Giordano Bruno, Leibniz, Berkeley, Hegel, todo o romantismo 

Inglês e alemão, Henri Bergson. 

Américo Sommerman, que traduziu para o português a obra Tratado das 

Enéadas, ditada por Plotino e transcritas por seu discípulo Porfírio (232-304), também 

ressalta, na apresentação de seu livro, a influência do Neoplatonismo no próprio 

Cristianismo, destacando que, além de Orígenes, outros padres da Igreja Oriental foram 

bastante influenciados, como Eusébio de Cesareia, Basílio Magno, Gregório de 

Nazianzo, Gregório de Nissa, Sinésio de Cirene, Cirilo de Alexandria, Máximo 

Confessor e João Damasceno. Comenta ainda que, na Igreja Ocidental, Santo 

Agostinho, em suas Confissões, teria apresentado passagens que são quase uma 

transcrição das obras de Porfírio (Enéadas V.I). Ressalta ainda que Pseudo-Dionísio 

Areopagita, que inspirou toda a mística cristã, e Boécio (480-525), que na Idade Média 

importou a Filosofia neoplatônica que ainda estava viva no Oriente e conciliou-a com a 

ortodoxia cristã, também beberam dessa fonte, moldando assim, em maior ou menor 

grau, a visão de mundo dos filósofos místicos cristãos ocidentais que se seguiram. 

Ainda segundo Sommerman, no Islamismo a influência do Neoplatonismo não 

foi menor. Ele afirma que 

grande parte das três últimas Enéadas foi traduzida para o árabe por Al Himsi, filósofo 

cristão de origem síria, e mais tarde passou a ser erroneamente chamada de Teologia de 

Aristóteles. Essa obra foi lida e comentada, entre outros, por Al Farabi e Avicena e, 
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devido ao fato de ter sido atribuída a Aristóteles, era o “livro de cabeceira” dos filósofos 

aristotélicos árabes, que o consideravam o cume de sua sabedoria.
67

 

Assim, o Neoplatonismo se imporá a todas as escolas filosóficas islâmicas da 

época, como uma “plotinização de Aristóteles”, influenciando inclusive a metafísica do 

Sufismo.
68

 

Reale aponta que o professor e inspirador de Plotino foi Amonio Saccas (175-

242), que foi também professor de Orígenes de Alexandria (185-254).
69

 

Foi seu discípulo Porfírio quem ordenou as conferências de Plotino em seis 

seções, cada uma com nove tratados chamados de Enéadas. Ele relatou que Plotino 

atingiu o êxtase quatro vezes. As noções apresentadas são bastante sincréticas: 

• O Ser é visto na mesma ótica de Parmênides (o Ser é, o Não Ser não é). 

• A noção do Uno e dos mundos Inteligível (eterno) e Sensível (mutável) é de 

Platão, bem como a dialética para chegar ao Uno. 

• A ideia de Ato e Potência vem de Aristóteles, bem como a da transcendência de 

Deus, o Primum Mobile. 

• A Psicologia e a Moral têm muito dos estoicos, além de Platão e Aristóteles. 

• A Visão da Realidade, composta de hipóstases, entidades hierarquicamente 

escalonadas que derivam umas das outras (Uno – Nous – Anima Mundi), vem do 

Médio Platonismo, do Neopitagorismo, de Fílon de Alexandria, dos Gnósticos e 

dos Herméticos. 
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A partir da obra de Reale, podemos inferir que, além de tomar conceitos das 

demais escolas, Plotino foi também um pensador original. De uma parte fala da 

transcendência do Uno, mas, de outra, fala da extrema dependência dos seres inferiores 

ao Uno. As ideias não são estáticas e ordenadas, como em Platão, mas derivam 

constantemente do Uno, do qual procedem todas as coisas do Mundo Inteligível e do 

Sensível. Portanto, para Plotino o Uno é Causa Eficiente, é o SER que produz por si 

uma ação, por processão (e não por criação). Ou seja, as coisas procedem do Uno e não 

são criadas pelo Uno. A multiplicidade, portanto, deriva do Uno e tende para o Uno, 

pois tudo procede Dele e a Ele retorna. Ele é o Princípio. 

O Uno não tem nada em comum com os seres que conhecemos. Está para além 

de todos os conceitos de nossa inteligência. É inefável e apofático, indefinível e 

incompreensível. Para chegar a Ele, só existe um caminho, o êxtase. Dele procede a 

Inteligência – Nous (Mente) ou Logos (Razão), por emanação eterna e necessária. Este é 

o primeiro grau de descida do Uno para a Multiplicidade. Ela participa da Unidade, da 

Beleza e da Verdade do Uno, mas sem sua perfeição. É uma díade, pois está voltada 

para o Uno e ao mesmo tempo contempla em si mesmo as ideias que constituem o 

Mundo Inteligível. Contempla, portanto, ao mesmo tempo o Uno e o Múltiplo. 

A Inteligência (segunda Hipóstase) também emana de si mesma a Alma (Anima 

Mundi, terceira Hipóstase). Esta é semelhante àquela, mas de categoria inferior. É a 

ponte entre o Sensível e o Inteligível. Segundo Reale, Plotino escreve que, 

já que todas as coisas foram embelezadas pela graça Daquele que as precedeu (ou seja, 

por graça do Uno) e receberam luz, e o Espírito é esplendor pela sua energia espiritual e 

ilumina a natureza das coisas, assim a Alma recebeu a força de viver quando nela 

penetrou uma vida mais plena.
70

 

Na Anima Mundi estão contidas as “razões seminais” que dão origem e forma 

aos seres (os logoi spermatikoi dos estoicos). Dela procedem as Almas individuais. 

Conforme Alsina Clota, as Enéadas são claras a respeito: 
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A Alma é Verbo e ato do Intelecto, como o Intelecto é do Uno [Enéada VI,2,5]. A Alma 

é a causa da unidade dos corpos e por isso deve ser, por sua vez, unidade. Mesmo se 

não uma unidade absoluta. É, portanto, unidade-pluralidade […]. De outro lado sua 

natureza é dupla: intelectiva e sensitiva [IV,8,7].
71

 

O Cosmos Organizado é a quarta emanação. Todo ser corpóreo tem o duplo 

elemento, material e divino. Portanto, o Mundo é vivente assim como todos os seres, 

pois tem alma. 

A Matéria é emanada a seguir, responsável pela multiplicidade dos indivíduos 

onde cada ideia é decomposta em individualidades. É o princípio do Mal, pois é o mais 

distante do Bem. É a privação da Luz, é o cárcere da Alma (que para Platão é a essência 

do homem). Assim, para Plotino o homem se compõe de um elemento material e 

corruptível e de um elemento espiritual e imortal (imortalidade que deriva da não 

mudança), que é a Alma. 

Do ponto de vista antropológico, ainda segundo Reale, o Eu é a Alma. Sua união 

com a matéria não é natural, é uma violência, e por isso ela tem a tendência de se 

separar do corpo. Mas, ao mesmo tempo, é a Alma que organiza o corpo. 

A Alma do homem é tripla: 

a) A parte superior é o Nous (Alma intelectiva), pela qual o homem participa da 

contemplação do Mundo Inteligível. 

b) Depois vem a Alma Racional, pensante, a Mente que permite nos afastarmos da 

matéria e nos liga à Alma do Mundo e ajuda a elevar para a Contemplação. 

c) A Alma sensitiva, que se une ao corpo. 

Segundo Reale, Plotino fala em três homens que corresponderiam às três partes 

da Alma humana: 

Os três homens podem ser considerados três almas, ou melhor, três potências da alma, 

dado que o primeiro homem não é mais do que a alma considerada na sua tangência 

com o Espírito (Nous) – tangência que estruturalmente nunca deixa de existir; o 
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segundo homem é a alma ou pensamento discursivo, que está no meio entre o inteligível 

e o sensível, e o terceiro homem é a alma que vivifica o corpo terreno.
72

 

A Alma deve realizar um movimento contrário ao da Processão. Para Alsina 

Clota, 

a vida espiritual, tal como é concebida por Plotino, é um processo constante e circular 

formado por dois grandes momentos correlativos: de um lado a processão (próodos), ou 

seja, o movimento dialético através do qual brota a realidade a partir do Uno, passando 

pelo Intelecto (Nous), através da Alma (psykhê) até chegar à matéria (hylê). Mas, em 

correlação a ele, a Alma humana deve tender a um processo inverso de elevação em 

direção ao Supremo Princípio.
73

 

Reale aponta que existe uma comunicação entre o Mundo Sensível e o 

Inteligível. A Alma unida ao corpo tem lembrança de seu estado anterior. Ela então é 

tomada por Eros, um desejo ardente de voltar a se integrar. Este processo, que envolve o 

Intelecto e a Vontade, é chamado de purificação. 

Mesmo de forma degradada o Uno está refletido na Alma do homem e por isto é 

possível retornar a Ele, pois a Alma e o Uno são compatíveis. Assim, a Alma é Capax 

Dei, o que corresponde à deificação do homem. Para isto não é necessária nenhuma 

intervenção exterior. Esta possibilidade de purificação está contida na própria Alma. A 

Salvação é o retorno. A perdição, ficar preso à matéria. A purificação ocorre de baixo 

para cima: Matéria – Alma Sensitiva – Alma Racional – Alma Intelectiva. Da 

multiplicidade à unidade, pois ao alcançarmos a Alma Intelectiva alcançamos o Nous. A 

última etapa do Nous para o Uno somente se alcança pelo Êxtase temporário, que é um 

contato suprassensível e suprarracional com o Uno. A verdadeira finalidade do homem 

é contemplar esta Luz por si mesmo, e não pela ação do outro. Segundo Reale, 
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a Theoria, a “contemplação criadora” […], torna-se um dos eixos de sustentação da 

metafísica plotiniana, se não mesmo o emblema dessa metafísica […]; o criar é 

contemplar ou, se se prefere, efeito de contemplar.
74

 

Mas é importante frisar que, para Plotino, natureza, ação e práxis são também 

elas contemplação e produto da contemplação: 

O Uno é uma espécie de autocontemplação: a Inteligência é contemplação do Uno e de 

si plenificada pelo Uno; a Alma é contemplação da Inteligência, e de si, plenificada pela 

Inteligência, e contemplação; a Natureza, orla extrema da Alma, é contemplação de si; a 

própria ação não é senão um grau mais débil de contemplação. E a contemplação é 

silêncio. Toda a realidade, portanto, é contemplação e silêncio.
75

 

A Primeira Enéada, conforme Reale, aponta três meios para voltar ao Uno: a 

Música, o Amor e a Dialética. Isto pode levar ao limiar do Êxtase. O Êxtase em si é o 

esvaziamento dos pensamentos. A Música eleva pela harmonia; a harmonia dos sons 

leva à harmonia das ideias e do Inteligível. O Amor parte da beleza do Sensível, para a 

do Inteligível, levando assim ao Uno, que é a fonte de toda a Beleza. A Dialética 

permite subir do Sensível para o Inteligível e de lá para o Uno, fonte de toda a Unidade. 

Após o Concílio de Niceia, o Neoplatonismo foi condenado pela Igreja Católica 

e se transformou numa Filosofia herética. Aos poucos foi sendo esquecido e 

transformado em conhecimento esotérico, conhecido por poucos. 

1.3.3. O Neopitagorismo 

Segundo Reale, a partir do século IV a.C. a escola pitagórica entrou em declínio, 

embora tivesse influenciado o pensamento de Platão e Aristóteles. O discurso pitagórico 

caiu no esquecimento da cultura dominante dos séculos III e II a.C. Mas no século I a.C. 

teve um renascimento. Diz Reale: 

A partir do século I a.C. o pitagorismo, paralelamente às instâncias espiritualistas e 

religiosas, renasceu, como o prova uma série de testemunhos, seja no Oriente, 
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particularmente em Alexandria, seja no Ocidente, em particular em Roma […]. As 

diferenças entre o velho pitagorismo e o renascido a partir do século I a.C., levaram os 

historiadores da Filosofia a denominar este último de “Neopitagorismo”.
76

 

Em síntese, os principais elementos deste novo discurso são, para Reale: 

a) Os novos autores, embora baseados nas ideias do fundador, se apresentam à 

sociedade e assumem o novo discurso. 

b) Colocam Platão e Aristóteles dentro do novo discurso, ora os denunciando como 

tendo se apropriado de ideias pitagóricas, sem o mencionar, ora afirmando serem 

eles discípulos de Pitágoras. 

c) Reafirmam a existência do “incorpóreo” e do “imaterial”, preparando, 

juntamente com os médio-platônicos, as bases para a grande síntese 

neoplatônica. 

d) Retomam a doutrina dos números numa chave simbólica: 

Os números exprimem algo de metanumérico, ou seja, de princípios mais profundos, 

que por sua dificuldade pouco se prestam a ser por si representados, e que, ao invés, por 

meio dos números podem ser esclarecidos.
77

 

e) A Mônada e a Díade não representam mais a suprema dupla de contrários como 

originalmente. Mas delineia-se a tendência de pôr a Mônada em posição de 

absoluto privilégio: 

Distinguem-se uma “primeira” de uma “segunda” Mônada, contrapondo-se somente 

esta última à Díade, e tentando deduzir toda a realidade a partir da Mônada suprema, 

inclusive a própria Díade.
78

 

f) A doutrina das Ideias é subordinada à doutrina dos Números, que são entendidos 

“de modo teológico, antes, teosófico, desenvolvendo-se uma verdadeira 

aritmologia ou aritmosofia”.
79
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g) A doutrina da espiritualidade da Alma, da imortalidade e da metempsicose é 

enfatizada. O homem deve buscar a separação do mundo sensível e sua união 

com o divino. 

h) A ética assume fortes tintas místicas; a Filosofia é entendida como revelação 

divina. 

Assim, o Neopitagorismo é um resgate das ideias de Pitágoras, mescladas, 

porém, com as influências de outras escolas. 

Como na época a antiguidade de alguém ou de um texto dava credibilidade, 

Pitágoras foi elevado ao mito de um semideus. Os neopitagóricos eram ecléticos e, 

juntamente com os elementos nitidamente pitagóricos como o ascetismo, a simbologia 

dos números, a transmigração das Almas, incluíram elementos platônicos, aristotélicos, 

estoicos e das religiões orientais. 

1.3.4. O Estoicismo 

O Estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, Chipre (334-262 a.C.), que 

ensinava sob um pórtico (Stoa), o que deu origem ao nome. Influenciou por quatro 

séculos o mundo greco-romano e os próprios padres da Igreja. Ainda hoje, estoico é 

sinônimo daquele que suporta a adversidade. 

Para Reale, podem ser distinguidos três períodos ao longo de sua história: o 

antigo, o médio e o Estoicismo tardio (Imperial ou Neoestoicismo): 

Na história do Pórtico é necessário distinguir três períodos: 1) o período do “antigo 

Pórtico”, que vai do século IV a todo o século III a.C., no qual a Filosofia do pórtico é 

gradativamente desenvolvida por obra da grande tríade de escolarcas: Zenão, Cleanto e, 

sobretudo, Crísipo […]; 2) o período chamado de “médio Pórtico”, que se desenvolve 

entre os séculos I e II a.C. e se caracteriza por infiltrações ecléticas na doutrina original; 

3) o período do Pórtico romano ou “novo Pórtico”, que se situa já na era cristã, no qual 

a doutrina torna-se essencialmente meditação moral e assume fortes tons religiosos, de 

conformidade com os espírito e as aspirações dos novos tempos.
80
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Os estoicos afirmavam que o Cosmos é uma estrutura organizada e racional, 

fundada por uma Razão (Logos), que é partilhada pelo homem. Em função deste 

compartilhamento existe uma ligação entre o homem e o Universo. Por isso devemos 

agir de acordo com a Natureza e de forma racional. 

A sua Filosofia se divide em três segmentos: a lógica, a ética e a física. Uma 

célebre imagem adotada por eles ilustra bem o valor que davam a cada uma dessas 

partes. Conforme Reale, 

outra célebre imagem é a do ovo: a casca protetora representa a lógica, a clara a física e 

a gema a ética. Possidônio acrescentará, ao invés, a imagem dinâmica do organismo 

vivo: a lógica é o esqueleto, a física é o sangue e a carne, enquanto a ética é a alma. 

Essas imagens exprimem bem tanto a primazia da ética como a imprescindibilidade das 

outras duas partes da Filosofia.
81

 

Para os estoicos, o conhecimento é de duas ordens: Sensitivo e Racional. Não 

admitem ideias inatas, todo o conhecimento é adquirido. Ninguém nasce sabendo. O 

conhecimento só pode ser adquirido pela observação, esforço, ensinamento, 

aprendizagem. Não admitiam as Ideias Platônicas; o conhecimento para eles é 

individual. 

Quando da sua morte individual, os Seres desaparecem e são reabsorvidos no 

Grande Todo (só os Heróis e os Sábios permanecem mais um pouco…). O destino 

(heimarméne) é uma lei divina. O livre-arbítrio reduz-se apenas a obedecer ao destino 

ou não. Como tudo o que acontece é planejado pelo Logos, a nós só cabe aceitar e 

buscar a serenidade e a paz de espírito, apesar do Destino. O resto é indiferente e deve 

ser decidido conforme a razão. 

A física estoica refere-se ao Cosmos como um Ser Total. John Sellars, 

acadêmico americano presidente da Graceland University, aponta que 
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para os estoicos a asserção fundamental, que embasava toda a física, é que somente os 

corpos existem, uma asserção que partiu do próprio Zenão.
82

 

A Realidade toda, portanto, é corpórea, inclusive Deus, a Alma, a Palavra e o 

Fogo. O Vazio, o Tempo e o Lugar não são corpos. 

Segundo essa visão, em meio ao vazio infinito, desde toda a eternidade existem 

dois princípios eternos corpóreos e indestrutíveis. Para Sellars, estes dois princípios 

eram na realidade 

aquele que age (poioun) e aquele sobre o qual se age (paschon), que poderíamos 

denominar de ativo e passivo. São Deus e a Matéria […]. A formulação mais antiga 

dessa teoria aparentemente relacionava o princípio ativo com o fogo.
83

 

O Fogo, portanto, seria o princípio determinante e unificador da matéria e lhe dá 

qualidade e forma. É ativo, potente, sutil, fluido e inteligente. Penetra, organiza e 

vivifica a matéria, dando-lhe coesão e tensão. Ele tem vários nomes: Causa, Razão, 

Logos, Pneuma, Ether, Zeus, Deus. Ele age como uma Alma Universal. Ele é a causa de 

beleza e da harmonia no Cosmos: 

Versões posteriores atribuídas a Chrysipo substituem o fogo pelo conceito de respiração 

(ar) ou Pneuma.
84

 

A Matéria é passiva, amorfa, sem qualidades. Não aumenta nem diminui. Da 

interação desses dois princípios surgem todos os seres, deuses, astros, homens, animais, 

plantas, minerais. O Mundo, portanto, é um imenso ser vivente, com Alma e Razão. 

Deus é imanente e todas as coisas são divinas. Assim, na realidade o Estoicismo, no 

dizer de Reale, é um “monismo panteísta”. Os seres viventes: deuses, astros, homens…, 

todos perecem a cada ciclo (o Grande Ano). Tudo é destruído pelo Fogo Primordial. Só 

sobrevivem o Fogo e a Matéria Primordial. E então tudo recomeça. Assim, Deus está no 

começo e no fim de tudo. Reale afirma que 
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era a própria experiência a lhes dizer que, assim como existe um fogo que cria, existe 

também um fogo ou um aspecto do fogo que consome, carboniza e destrói […]. A 

conclusão era, portanto, obrigatória: o fogo cria em certa medida e em certa medida 

destrói; consequentemente, ao fatídico cumprimento dos tempos avirá uma conflagração 

universal, ou seja, uma geral combustão do Cosmos (ekpyrosis), que será também uma 

espécie de universal purificação, e tudo será fogo. Seguir-se-á um novo nascimento 

(palingenesis) e tudo se reconstruirá exatamente como antes (apokatástasi).
85

 

Os deuses são apenas manifestações distintas do Deus único, são inteligências 

que ocupam o Aether. 

Os estoicos representavam o homem como se fosse um polvo com sete 

tentáculos: a cabeça do polvo seria o princípio diretivo da Alma, que correspondia à 

cabeça ou ao peito do homem, chamado de Hegemonikon (corresponderia à Mente, o 

Logos ou Nous platônico envolvendo também a afetividade). Os sentidos como 

tentáculos estavam ligados ao Hegemonikon. Além dos cinco sentidos, estes tentáculos 

incluíam também a reprodução e a fala. 

O Hegemonikon tinha duas funções: adquirir a Sabedoria e dirigir o Ser 

Humano. A mente sujeita, com seu conhecimento, os órgãos e os sentidos. Ela deve 

controlar o homem inteiro. A fala deve estar sujeita ao Logos. 

Reconheciam uma fala interna (Logos Eudiathetos, que está na mente) e uma 

externa (Logos Proforicos, que está na fala). Mas a verdade é uma só, pois está no 

Logos, a sabedoria perfeita, a Razão Divina, eterna subsistente que ordena o Universo e 

não depende de nada para existir. 

O Logos é como uma sementeira (Logos Spermatikon), que joga sementes (os 

Logoi particulares). Explica Reale: 

O mundo e as coisas do Mundo nascem de uma única matéria-substrato qualificada 

progressivamente pelo imanente Logos, que é, também ele, Uno e, contudo, capaz de 
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diferenciar-se nas infinitas coisas. O Logos é como a semente de todas as coisas, uma 

semente que contém muitas sementes (os Logoi Spermatikoi).
86

 

Todos os seres são, portanto, participação do Logos Divino. A razão do homem 

deve viver em conformidade com a Razão Divina. O sábio tem a Reta Razão, pois vive 

retamente com o Logos. 

A ética é a parte principal da Filosofia estoica: o homem deve se ajustar à Ordem 

Universal, da qual é parte. Segundo Sellars, trata-se da doutrina da oikeiosis 

(“orientação”): 

De acordo com a teoria da oikeiosis, o desejo básico de todo animal, inclusive o 

homem, é a autopreservação. A coisa mais importante para nós é a nossa própria 

existência e sua continuação […]. Na base desse instinto de autopreservação os 

indivíduos estabelecem valores.
87

 

Existe nos seres um impulso de conservação e perfeição. Ele deve ser 

submetido, porém, à Razão. A conservação não deve ser somente do corpo, mas 

também da Alma. Desejamos nos preservar como seres racionais e não apenas como 

seres biológicos. A vida e a morte, a riqueza e a saúde são coisas indiferentes. O bem a 

ser alcançado é a Virtude, a Harmonia, a Ordem do Cosmos. A Sabedoria é o meio para 

inserir a Ordem Universal no homem. O Sábio deve viver conforme a Natureza: 

A virtude humana (areté) é a perfeição do que é peculiar e característico do ser humano; 

e, dado que a característica do ser humano é a razão, a virtude é a perfeição da razão.
88

 

Os impulsos da natureza não são maus por si, tornam-se maus; quando não se 

submetem à razão, tornam-se irracionais (Alogos), transformam-se em paixões (que são 

enfermidades da Alma). Precisamos extirpá-las para chegar à Apatheia 

(“impassibilidade”). 
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Os estoicos pregam a fraternidade Universal. O bem particular deve estar 

integrado ao bem geral. Disso depende a sobrevivência de todos. Assim, o Sábio 

a) basta-se a si mesmo; 

b) não se impressiona com nada; 

c) mantém-se impassível diante dos sofrimentos morais e físicos; 

d) distingue-se dos demais por sua firmeza diante das contrariedades; 

e) aguenta e renuncia. 

O Movimento Estoico e o Platonismo, que no começo tinham profundas 

divergências, foram pouco a pouco atenuando suas diferenças, até surgir no século I 

d.C., durante o período imperial romano, o que se chamou de Neoestoicismo (ou 

Estoicismo Imperial, séculos I-II d.C.). 

O Estoicismo que renasceu na Roma imperial influenciou fortemente a ética do 

Império Romano. Segundo Reale, dentre as principais características que assumiu, 

a) o interesse pela época tornou-se predominante; 

b) o interesse pelos problemas lógicos e físicos se restringiu; 

c) o indivíduo buscou a própria perfeição na interioridade de sua consciência, 

criando uma atmosfera intimista, inédita na Filosofia, até então; 

d) desenvolveu-se como consequência um sentimento de íntima relação com Deus; 

e) o Platonismo, na sua forma médio-platônica, influenciou o Estoicismo. 

Enfim, um forte sentimento religioso irrompeu e transformou de modo acentuado a 

têmpera espiritual do antigo Pórtico. Antes, nos escritos dos novos estoicos 

encontramos até mesmo toda uma série de preceitos que evocam […] o parentesco 

comum de todos os homens com Deus, a fraternidade universal, a necessidade do 

perdão, o amor ao próximo e, enfim, o amor aos que nos fazem mal.
89

 

Foi na forma do Neoestoicismo que esse movimento influenciou mais o 

Esoterismo Ocidental, como poderá ser observado à medida que suas características 

forem sendo estudadas nos próximos capítulos. 
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1.3.5. A Cabala renascentista  

A Cabala original é a mística judaica e, segundo Gershom Scholem, conhecido 

estudioso do Judaísmo, significa “tradição”. E por muito tempo exerceu uma forte 

influência sobre aqueles grupos do povo hebraico que aspiravam a uma compreensão 

mais profunda das concepções de sua tradição. 

A partir da Idade Média tardia surgiu uma literatura muito ampla, que conservou 

a expressão dos cabalistas. A principal obra deste período é o Zohar, o Livro do 

Esplendor, que, por longo período, teve para a consciência de amplas comunidades a 

dignidade de um texto sagrado de valor indiscutível: 

O Grande Interesse da Kabbalah não está em seus escritos, mas na sua contribuição à 

compreensão da “Psicologia Histórica” do povo hebraico. Cada indivíduo era a 

totalidade. Este constitui o fascínio que os grandes símbolos da Kabbalah têm para o 

historiador e para o psicólogo. Aqui a lei da Torah se tornava o símbolo da Lei 

Cósmica, e a história do povo Hebreu o símbolo do processo Cósmico.
90

 

Boa parte desta literatura surgiu no sul da Espanha e na Catalunha, onde havia 

grandes comunidades judaicas, que ali se estabeleceram após a destruição de Jerusalém 

pelos romanos no ano de 70 D.C. e a subsequente diáspora. 

De acordo com Antoine Faivre e Christian Rebisse, renomados estudiosos do 

Esoterismo Ocidental, com a invasão islâmica da Espanha em 711 d.C., a Andaluzia se 

tornou um centro cultural onde havia bastante liberdade religiosa, e assim houve um 

grande intercâmbio cultural entre árabes, judeus e cristãos que habitavam a região. 

Muitas obras trazidas pelos árabes, impregnadas de cultura grega e de sincretismo 

alexandrino, foram traduzidas para o latim e, depois, pouco a pouco, foram sendo 

levadas para o resto da Europa. Rebisse afirma que 

a Espanha veio, assim, contribuir para difundir no Ocidente toda uma herança cultural 

oriunda da civilização árabe que naquela época era mais avançada do que a Europa em 

muitos campos. As traduções latinas dos espanhóis tornaram, assim, acessíveis uma 
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grande quantidade de textos gregos conservados pelos árabes e ainda desconhecidos na 

Europa.
91

 

A própria cultura da colônia judaica foi sendo influenciada e absorveu muito da 

linguagem hermética e neoplatônica. Com isso, a literatura cabalista que inicialmente se 

desenvolveu no Languedoc e depois passou para a Espanha, principalmente na 

Catalunha, em Toledo e no Sul da Espanha, foi sendo compatibilizada com esta visão de 

mundo: 

Pouco depois a Cabala se desenvolveu na Espanha, principalmente na Catalunha 

(Gerona) e em Castela (Toledo), aí o caráter contemplativo da Cabala do Languedoc foi 

fecundado pelo pensamento judaico oriundo da tradição greco-árabe, bem como pelas 

doutrinas de Plotino.
92

 

Essa fecundação pode ser percebida no próprio Zohar, onde, por exemplo, se 

encontra o seguinte texto sobre a “Luz Suprema”: 

Então Deus criou o Mundo fazendo com que saísse uma centelha da Luz Suprema […]. 

Então Deus fez um raio da Luz Oculta emergir. Esse raio imediatamente projetou um 

número incalculável de luzes visíveis que formaram o mundo superior. As Luzes 

visíveis do Mundo superior, por sua vez, lançaram raios. Esses raios o Arquiteto celeste 

tornou opacos. E assim se formou o Mundo Inferior.
93

 

As semelhanças com a doutrina neoplatônica da emanação nesse texto são 

evidentes. 

Com a retomada cristã da Andaluzia, que se completou no século XIII (exceto 

Granada), essa difusão se acelerou. Afonso, o Sábio, Rei de Castela e de Lion, mandou 

traduzir muitas obras baseadas no Hermetismo e no Neoplatonismo de grande 

importância para o futuro desenvolvimento da Europa. A reconquista espanhola acabou 

com a tolerância religiosa na Andaluzia, trazendo graves problemas aos judeus, que 
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foram obrigados a se converter ao Cristianismo ou a emigrar. Em 1492 eles foram 

totalmente expulsos da Espanha. Muitos foram para a Itália, levando os seus 

conhecimentos secretos. Para Faivre, 

a antiga Kabbalah judaica colocava maior ênfase na Teogonia e na Cosmogonia do que 

na história da salvação ou no messianismo. Entretanto, após a diáspora de 1492 esta 

última tendência passou a superar a anterior. Isaac Luria (1534-1572) redirecionou a 

leitura da Kabbalah nestas novas direções que iriam se tornar uma escola distinta dentro 

da tradição judaica […]. O decreto de 1492, expulsando os judeus da Espanha, teve um 

segundo efeito: produziu um êxodo cultural, dirigido principalmente à Itália, que ajudou 

a fazer a Kabbalah judaica conhecida e a desenvolver a sua variante cristã.
94

 

Assim, a partir do Renascimento, na Europa a Cabala original judaica, que já na 

Espanha havia sido compatibilizada com a tradição hermético-neoplatônica, sofreu 

diversas influências, inclusive cristãs, transformando-se numa síntese de diversas 

correntes esotéricas. Essa síntese originou por sua vez diferentes leituras, que utilizavam 

símbolos distintos, embora análogos, porém mantendo sempre a sua coerência interna. 

Embora o interesse dos humanistas cristãos do Renascimento pela Cabala tivesse 

começado, conforme será visto, por Pico della Mirandola (1463-1490) e Johan Reuchlin 

(1455-1522), foi a obra de Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535) De Occulta 

Philosophia (1533) que mais contribuiu para a definição do conceito de Cabala Cristã. 

Segundo o Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, 

esse trabalho foi considerado o mais importante texto de Filosofia esotérica e oculta do 

século XVI; apresenta a Cabala como uma disciplina que trata principalmente de 

Numerologia e Magia, simbolismo numérico misturado a outras tradições esotéricas do 

Renascimento.
95

 

Ainda de acordo com essa publicação, no século XVIII, no período do 

Iluminismo, os elementos mágicos e as interpretações da Cabala Cristã renascentista 

passaram a ser vistos como superstições sem fundamento. Mas houve grupos que, pelo 
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contrário, passaram a ver no Hermetismo e na Cabala uma forma alegórica “pré-

racional”, que poderia ser reinterpretada dentro da estrutura de um projeto racional de 

“religião natural”: 

Afirmavam que a razão pode ser destilada, como a quintessência escondida, a partir do 

contexto pré-racional, salvando assim o Hermetismo e a Cabala para o projeto do 

Iluminismo.
96

 

Além disso, a Cabala passou a fazer parte dos mitos fundadores de diversas 

organizações esotéricas que começaram a se institucionalizar nesse período, como, por 

exemplo, a Franco-Maçonaria Esotérica. 

A partir de 1800, a Cabala ganhou força novamente, fazendo parte das 

investigações filosóficas de pensadores e escritores de renome como Friedrich Schelling 

(1755-1845) e Franz von Baader (1765-1841), alguns dos quais foram buscar 

novamente suas origens judaicas. Com o advento do Romantismo, a Cabala passou a ser 

vista de um ângulo mais estético, em obras como as de Novalis (1772-1801) e de 

Friedrich Schlegel (1772-1829), dando mais atenção à teoria da linguagem da Cabala: 

Seu programa pode ser sintetizado pela frase programática de Schlegel em 2 de 

dezembro de 1802: “A verdadeira estética é a Cabala”.
97

 

No entanto, as bases filológicas para essa estética não provinham de fontes 

judaicas e somente algumas eram relacionadas à Cabala Cristã original. Estavam 

baseadas em fontes secundárias, tanto do Iluminismo quanto dos escritos de pessoas 

como: Giordano Bruno, Jakob Boehme, Paracelso ou Robert Fludd, que estiveram, de 

uma forma ou outra, ligados ao Esoterismo, mas não eram propriamente cabalistas: 

A linguagem da Cabala não foi mais vista como modelo metafísico, mas como 

paradigma e metáfora de uma linguagem poética. A Cabala assim interpretada pode ser 

vista sob três aspectos: Hermenêutica, linguagem mística e linguagem mágica.
98
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Assim, cada vez mais, o que era chamado de Cabala foi se afastando de suas 

origens. No século XIX, com o advento do movimento denominado ocultista (nome 

cunhado por Eliphas Levi (1810-1875), essa tendência continuou e desenvolveu-se uma 

visão da Cabala totalmente baseada em fontes secundárias. O escritor e filósofo 

Alphonse Frank (1809-1893) fez estudos aprofundados da Cabala a partir 

principalmente de cabalistas cristãos, investigou suas ligações com o Neoplatonismo, o 

Gnosticismo e as influências persas e caldeias, e chegou à conclusão de que suas 

origens eram muito antigas, possivelmente derivadas do Zoroastrismo dos magos persas 

(sic). A partir dessa interpretação, diversos escritores e pensadores ocultistas, como 

Eliphas Levi, Stanislas de Guaita, Josephin Péladin, Papus, os fundadores da Golden 

Dawn inglesa etc., formaram sua visão, influenciando todo o Esoterismo posterior. Em 

particular, a Hermetic Order of the Golden Dawn popularizou uma visão da Cabala 

centrada no glifo da “Árvore da Vida”. Diz o Dictionary of Gnosis and Western 

Esotericism: 

Um papel central na tradição do Golden Dawn é desempenhado nesse contexto pela 

sefirótica “Árvore da Vida”, entendido como um sistema de correspondências que pode 

ser usado não somente para compreender a estrutura do Universo, mas também como 

uma ferramenta para práticas mágicas/espirituais […]. Pode-se ver então como o 

sistema sefirótico é usado num novo contexto de uma espiritualidade psicologizada. 

Típica da visão do Golden Dawn e de suas derivações, a Cabala é reduzida quase 

inteiramente ao simbolismo da Árvore.
99

 

O Esoterismo no século XX está fortemente calcado nessa visão da Cabala 

introduzida pelo Golden Dawn. Os principais escritores desse século que passaram por 

essa instituição, como William W. Westcott (1848-1925), Samuel Liddell “MacGregor” 

Mathers (1854-1918) (seus fundadores), Arthur Edward Waite (1857-1942), Aleister 

Crowley (1875-1947), Israel Regardie (1907-1985), Dion Fortune (1890-1946), foram 

muito popularizados. A propósito desta última autora, há no Dictionary o seguinte 

comentário: 
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A Cabala Mística (principal obra de Fortune, 1935) discute em cada detalhe cada uma 

das dez sephirot e suas correspondências com suas aplicações práticas para a meditação 

e o desenvolvimento espiritual, baseada na obra de Crowley 777. Fortune é muito clara 

em relação às suas fontes esotérico-ocidentais e ocultistas em vez de judaicas. 

Menciona Plotino, John Dee, Agrippa, Raimundo Llull, Pedro de Abano, Knorr von 

Rosenroth, William Westcott, Eliphas Levi, Mary Anne Atwood, Blavatsky, Anna 

Kingsford, Mabel Collins, Papus, Saint-Martin, Gerald Massey, G. R. S. Mead, James 

Frazer, Wallis Budge, Karl Gustav Jung, Sigmund Freud, a série Os Livros Sagrados do 

Oriente, a biblioteca clássica Loeb, a Bíblia e a edição Soncino Press do Zohar. Assim, 

o trabalho de Fortune pode ser visto como a culminação de uma tendência que já podia 

ser observada a partir de Eliphas Levi: a utilização da Cabala como um elemento de 

análise intercultural em bases esotéricas e ocultistas. Como tal, exemplifica 

perfeitamente a análise de Godwin sobre o Ocultismo como uma espécie de “religião 

comparada” (Godwin, 1994) […]. No rastro dos autores mencionados acima uma 

grande quantidade de livros populares foi editada, que acompanha as suas ideias 

dirigidas a uma subcultura mágico-ocultista, dentro da visão da chegada de uma nova 

era […]. Todos com a perspectiva básica apontada acima: defendem uma visão 

universalista da Cabala e não uma visão especificamente judaica ou cristã.
100

 

Assim, segundo essa publicação, a Cabala interpretada apenas sob a ótica da 

“Árvore da Vida”, focada na aplicação mágica/espiritual, se transformou numa espécie 

de psicologia aplicada, destinada ao autodesenvolvimento, tão de agrado do mercado 

New Age de hoje em dia.
101

 

A esse propósito o Prof. Egil Asprem, da Universidade de Amsterdã, tem um 

interessante artigo denominado “Kabbalah Recreate; Reception and Adaptation of 

Kabbalah in Modern Occultism”. Nele mostra como, 

ligados à grande narrativa da modernidade de progresso através da ciência, os ocultistas 

aplicaram conscientemente métodos sincréticos para revelar as verdades universais 
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subjacentes a sistemas culturais específicos e “melhorar” o sistema esotérico com que 

trabalhavam.
102

 

Para Asprem, as funções e o uso da Cabala se tornaram inerentemente marcados 

pela modernidade. Ela foi desmembrada, seus componentes passaram a ser descritos 

fora de seu contexto original e foi transformada numa “matriz taxonômica” para 

organizar e sistematizar outros dados considerados esotéricos, em busca da Philosophia 

Perennis. A Cabala assim recriada se tornou um denominador da sabedoria, e seu 

simbolismo foi usado para dar uma conotação “científica” às novas formas de 

Ocultismo. Desse modo surgiu um novo sistema de utilização prática do conhecimento 

tabulado. Em Aleister Crowley podemos reconhecer duas funções para a Cabala: a de 

construir e a de checar operações mágicas, em consonância com o mote da organização 

que ele fundou: “o objetivo da religião e o método da ciência”. 

Esse era o contexto do Esoterismo Ocidental nos tempos de Fernando Pessoa, 

que, além de tudo, aparentemente teve contatos com publicações do Golden Dawn e, em 

particular, uma bem conhecida troca de correspondência e um provável encontro com 

Aleister Crowley. Assim, para efeito do presente trabalho convém explorar melhor as 

linhas gerais dessa Cabala moderna, que, como será visto, influenciou o pensamento 

esotérico de Pessoa. 

Segundo Violet Firth Evans, aliás Dion Fortune, já mencionada psicóloga e 

ocultista britânica, participante da Golden Dawn, a Cabala moderna é “a ioga do 

Ocidente”. Ela afirma claramente o seu uso como instrumento de autodesenvolvimento 

espiritual: 

Fique bem claro, portanto, que não digo: “este é o ensinamento dos antigos rabinos”, 

mas sim: “esta é a prática dos modernos cabalistas”, que constitui para nós assunto de 

vital importância, por se tratar de um sistema prático de desenvolvimento espiritual.
103

 

Fazendo uma breve síntese dos principais elementos da literatura cabalística 

moderna, podemos dizer que na “Árvore da Vida” estão representadas as dez 
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emanações primordiais e, portanto, arquetípicas da criação, que são chamadas de Sefirot 

(singular Sefira), palavra hebraica que corresponde a número e a contar. Os Sefirot são 

os princípios metafísicos do Universo, isto é, as fases da criação do Mundo. Nos dez 

Sefirot estão reveladas as partes manifestadas de um Deus infinito e incognoscível: 

Os cabalistas reconhecem quatro planos de manifestação e três planos de imanifestação, 

ou de Existência Negativa. O primeiro destes chama-se AIN, ou Negatividade; o 

segundo AIN SOPH, o Ilimitado; e o terceiro, AIN SOPH AUR, a Luz Ilimitada.
104

 

É deste Ain Soph insondável que fluem os Sefirot, também chamados na 

literatura cabalista de as Vestes ou Rostos de Deus. Eles são inseparáveis do Deus 

transcendente de quem emanam, assim como os raios do Sol não podem ser distinguidos 

do Sol. Estão associados também aos arcanjos, aos coros angélicos, aos planetas e a 

diversos outros elementos. Essas dez emanações são, resumidamente:
105

 

a) Kether, a Coroa; o poder de criar, cujo título é o Ancião dos Dias; simbolizado 

geralmente por uma coroa ou um ponto primordial. O nome de Deus 

correspondente é AHIH. O Arcanjo associado é Metatron, a transformação de 

Henoc. O coro angélico correspondente é chamado de Chaiot há Qadosh. A 

representação astrológica é o próprio céu ou o planeta Netuno. 

b) Chokmah, a Sabedoria, energia de polaridade ativa, masculina, que leva o título 

de Abba, ou seja, pai; simbolizado pelo cetro, o bastão do poder. Nome de Deus 

IHVH). Arcanjo Ratziel. Coro angélico Aufaním. Planeta Urano. 

c) Binah, a Compreensão, energia de polaridade feminina, que leva o título de Ama 

ou Aima, a Grande Mãe; simbolizada pela taça e o triângulo. Nome de Deus 

IHVH Elohim. Arcanjo Tsafkiel. Coro Angélico Aralim. Planeta Saturno. 

d) Chesed, a Misericórdia, cujo título é Misericórdia Divina; simbolizada por um 

cajado de pastor ou uma pirâmide. Nome de Deus El. Arcanjo Tsadkiel. Coro 

angélico Chasmalim. Planeta Júpiter. 
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e) Geburah, a Justiça, o rigor, cujo título é o Senhor da Justiça; simbolizado pela 

rosa de cinco pétalas, o pentágono. Nome de Deus Elohim Guibor. Arcanjo 

Camael. Coro angélico Serafim. Planeta Marte. 

f) Tiferet, a Beleza, cujo título é o Filho Divino; simbolizado pela Rosa-cruz, o 

cubo. Nome de Deus Aloah Va’Daath. Coro Angélico Melaquim. Arcanjo 

Rafael. Planeta Sol. 

g) Netzhah, a Vitória, cujo título é a Senhora Triunfante; simbolizada pela lâmpada 

e o cinto. Nome de Deus IHVE Tsabaoth. Arcanjo Haniel. Coro angélico Os 

Elohim. Planeta Vênus. 

h) Hod, a Glória, cujo título é a Visão do Esplendor; simbolizada pelo avental, um 

versículo. Nome de Deus Elohim Tsabaoth. Arcanjo Miguel. Coro angélico Beni 

Elohim. Planeta Mercúrio. 

i) Yesod, a Fundação, o Alicerce, cujo título é o Tesouro de Imagens; simbolizado 

por perfume, sandálias. Nome de Deus Shadai el Chai. Arcanjo Gabriel. Coro 

angélico Querubim. Planeta Lua. 

j) Malkuth, o Reino de Deus, cujo título é a Noiva, a Filha, a porta; simbolizado 

pela cruz de hastes iguais e o círculo. Nome de Deus Adonai há Aretz. Coro 

angélico Ashim. Arcanjo Sandalfon. Planeta Terra. 

Os símbolos que representam as Sefirot são múltiplos e variados; os acima 

apresentados foram extraídos de um dos tantos livros sobre o tema, apenas a título de 

exemplo do modelo de correspondências e do sincretismo desta Cabala moderna. Os 

demais elementos desse quadro coincidem com aqueles relatados por Dion Fortune. 

Na Árvore da Vida, esses Sefirot estão ligados por “Caminhos” segundo um 

padrão bem definido. Esses Caminhos também contêm imagens arquetípicas e formam 

um conjunto de leis divinas que pode ser aplicado a qualquer elemento da Criação, seja 

ele um átomo, um ser humano ou o Cosmos como um todo. 

A Árvore da Vida nos apresenta algumas estruturas fundamentais. Os Sephirot 

estão organizados na vertical segundo três pilares, que Dion Fortune chama de Pilar da 

Severidade, da Suavidade e da Misericórdia, ou ainda Pilar da Forma, Pilar do Meio e 

Pilar da Força. Os Sephirot também formam três triângulos: o primeiro (formado por 

Kether, Chokmah e Binah), com o vértice para cima, que Dion Fortune chama de 
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Triângulo Supremo, o segundo (formado por Chesed, Geburah e Tipheret), com o 

vértice para baixo, que ela denomina de triângulo moral, e o terceiro (Netzhach, Hod e 

Yesod), que ela denomina de triângulo astral (vide figuras abaixo):
106

 

 

 

Esse conjunto de Sephirot está dividido por três Véus, que só podem ser 

superados à medida que evoluímos a Consciência e o nosso próprio comportamento. O 

primeiro separa o nível físico do nível instintivo e psíquico (astral). O segundo separa 

este nível astral do moral e o terceiro separa toda a psique do nível divino. O conjunto é 

válido em distintos planos de manifestação, que na Cabala são denominados Mundos e 

que são essencialmente quatro: 

a) Atziluth, o Mundo da Emanação, ligado ao Plano Divino. 

b) Briah, o Mundo da Criação, ligado ao Plano Mental/Espiritual/Celestial. 

c) Yetzirah, o Mundo da Formação, ligado ao Plano Astral, Psíquico. 

d) Assiah, o Mundo Criado, correspondente ao Plano Material. 

Cada um destes mundos contém todas as dez Sephirot, mas em cada um dos 

mundos elas estão em diferentes níveis de manifestação: 
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Em Atziluth, Deus opera diretamente e não por meio de seus ministros. Em Briah, Ele 

opera através da mediação dos Arcanjos. Em Yetzirah, através das Ordens Angélicas. 

Em Assiah, através dos centros que chamei de Chacras Cósmicos – os planetas, 

elementos e signos do Zodíaco.
107

 

Assim, a Cabala aponta para a presença de diferentes mundos (ou níveis de 

realidade), gerados e transpassados por uma energia sagrada, uma emanação divina que 

vem de um estado de transcendência e se torna imanente a estes Mundos. Cada Mundo 

sujeito a leis próprias, a forças diferentes, em essência e em funcionamento, 

equilibradas por polaridades opostas e representadas por arquétipos distintos em nossa 

consciência. Portanto, em consonância com a visão Tradicional, Hermética e 

Neoplatônica, a Cabala moderna reafirma que Deus é uma Unidade, que se manifesta ao 

mesmo tempo de forma transcendente e imanente. São atribuídos a Deus nomes 

diferentes para identificar a função particular desempenhada num determinado mundo 

ou nível de realidade, ou numa determinada situação. Eles refletem os atributos 

personificados pelos primeiros arquétipos mitológicos, desenvolvendo ao mesmo tempo 

o conceito de emanações da Unidade. Foram estas emanações que vieram a ser 

caracterizadas por um conjunto de correspondências bem elaborado. Assim como o 

Neoplatonismo, a Cabala moderna aponta para o caminho da descida da Força Divina, 

do imanifesto até a matéria, passando por diferentes níveis de realidade (os mundos) e o 

caminho do retorno da Alma humana para Deus. A Árvore da Vida é uma espécie de 

“Escada de Jacó” com os Sephirot correspondentes aos diversos degraus onde se 

encontram os anjos. 

Conforme já mencionado, segundo Scholem, na tradição cabalística original 

cada indivíduo representa o todo. Portanto, o modelo apresentado para explicar o 

Cosmos representa também o ser humano, valendo assim a máxima hermética “assim 

como é em cima, é embaixo”, e os diferentes mundos sugeridos são também níveis de 

consciência do indivíduo. 

C. G. Jung contribuiu muito para ajudar a compreender o funcionamento do 

Inconsciente Coletivo. Por meio de mitos, símbolos, sonhos e visões, o ser humano 
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entra em contato com elementos “numinosos” da psique, aos quais dá o nome de 

arquétipos, que, segundo ele, são 

disposições psíquicas inconscientes, primeiramente existentes, graças às quais o homem 

pode reagir de maneira humana […]. Eles só assumem uma forma determinada quando 

penetram como imagens no consciente. Por isso é preciso distinguir entre os Arquétipos 

Invisíveis, isto é, as disposições inconscientemente existentes, e as imagens arquetípicas 

[…]. Os Arquétipos têm caráter numinoso e atuam como fonte oculta de energia.
108

 

Stephen A. Hoeller, diretor da Gnostic Society e psicólogo junguiano, observa 

que a Árvore da Vida contém a maioria dos arquétipos e das imagens arquetípicas que o 

Inconsciente Coletivo é capaz de formar. 

1.4.  ESOTERISMO E M ISTICISMO  

No item 1.1, foi citado o exemplo de Faivre sobre a diferença entre a atitude do 

“esoterista” e do “místico”, afirmando que, enquanto o “esoterista” se interessa por 

examinar cada um dos degraus da bíblica “escada de Jacó (até chegar ao último), o 

místico quer logo superar o último degrau e se integrar no todo. Portanto, embora ambos 

busquem a mesma experiência última, que Plotino descreve como o “êxtase”, o 

“místico” tem uma abordagem própria e uma atitude perante o mundo diferente daquela 

do “esoterista”. Pode-se associar cada degrau da escada deJacó a um nível de realidade, 

como os Sephirot da Cabala ou as emanações dos neoplatônicos, com uma 

diferenciação tanto ontológica quanto epistemológica. Assim, na análise dos degraus, os 

sentidos, a mente e a imaginação têm um papel importante. Contudo, o último degrau – 

o Eyn Sof da Cabala, essa experiência derradeira que, conforme Plotino, somente pode 

ser alcançada ao se suprimir a razão discursiva – é obtido no silêncio, na contemplação, 

pelo caminho do coração, da via cardíaca de Saint-Martin e de tantos outros místicos. 

Evelyn Underhill (1875-1941), em sua extensa pesquisa sobre Misticismo, 

publicada em 1911, define essa experiência última como a “união com o Absoluto”. 

Para ela o Misticismo é 
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a ciência do Supremo, a ciência da união com o Absoluto e nada mais. O místico é a 

pessoa que atinge essa união, e não a que fala a respeito. Não é conhecer bem um 

determinado assunto, mas “ser” – esta é a marca do verdadeiro iniciado.
109

 

Underhill aponta que Magia e Misticismo são os polos opostos de uma mesma 

realidade: a consciência transcendente do ser humano. Ela afirma que 

a diferença fundamental entre elas é que a Magia visa receber enquanto o misticismo 

visa dar – atitudes imortais e antagônicas que se encontram, sob termos mascarados, em 

todos os períodos do pensamento humano. No curso de seu desenvolvimento, Magia e 

Misticismo geram mecanismos mentais conscientes e inconscientes, que vêm sustentar 

sua atuação […]. Mas o centro em torno do qual gravitam esses mecanismos […] difere 

enormemente. No caso do misticismo, a vontade alia-se às emoções, num apaixonado 

anseio de transcender o mundo dos sentidos, a fim de que o Eu possa se fundir, pelo 

amor, com o objeto eterno e derradeiro do amor […]. Na Magia, a vontade alia-se ao 

intelecto, num apaixonado anseio pelo conhecimento suprassensível.
110

 

Pelo que foi discutido anteriormente pode-se afirmar que aquilo que Underhill 

define como “Magia” é justamente o processo de busca do Esoterismo, termo que no 

início do século XX ainda era pouco empregado. Pois, como ela mesma afirma, a Magia 

busca algum benefício: seja para um indivíduo, seja para um grupo ou mesmo para toda 

a humanidade. Não importam os meios utilizados: encantamentos, orações, invocações, 

rituais ou a intercessão de anjos, tampouco a finalidade almejada: riqueza individual ou 

coletiva, a cura de uma doença, a chuva salvadora para toda uma comunidade, o final de 

uma guerra ou apenas o conhecimento supremo. Já o misticismo não visa nada além de 

ser um com a Derradeira Realidade. A Magia quer conhecer. O Misticismo quer amar. 

Mas a autora reconhece que tanto a prática da Magia deve ter um sentimento por 

trás que estimula o interesse pelo seu objeto, quanto o místico deseja também conhecer 

o ente amado. Ela lembra que, 
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quando Dionísio, o Areopagita, dividiu os anjos que estão mais próximos de Deus em 

Serafins inflamados de amor perfeito e Querubins dotados de conhecimento perfeito, 

nada mais fez do que exprimir as duas aspirações mais intensas da alma humana, 

representando as duas condições da beatitude, que é a sua meta. De certo modo pode-se 

dizer que a aspiração ao conhecimento faz parte do desejo de amor perfeito, um desejo 

que se manifesta principalmente pela cobiça de conhecer, no sentido mais profundo e 

completo, a coisa adorada […]. [O amor] é uma busca, um voo rumo ao objeto de 

desejo, que só se pode conhecer realmente ao se possuí-lo e que só se pode adorá-lo ao 

se conhecê-lo.
111

 

Underhill aponta que, embora a meta do místico esteja no Absoluto, 

transcendente, ele também aceita e compartilha da visão da imanência da Divindade. 

Ela comenta que, embora as teorias da transcendência e da imanência possam parecer 

contraditórias, ambas foram defendidas pelos místicos com ardor. Ela afirma que para o 

místico 

a Divina Ação flui (no Universo): nenhuma parte está mais afastada do que outra da 

Divindade. “Deus”, Disse Eckhart, “está mais próximo de mim do que eu de mim 

mesmo. Está igualmente próximo da madeira e da pedra, mas elas ignoram isso”
112

 

Ela lembra que todas as teorias transcendentais são tentativas de transmitir uma 

experiência inefável e, portanto, são de difícil ajuste à lógica convencional. 

Pode-se acrescentar que, do ponto de vista do Esoterismo, transcendência e 

imanência estão em diferentes níveis de realidade. 

A dificuldade no estudo do misticismo, segundo a autora, está em determinar em 

qual momento as experiências suprassensíveis deixam de ser uma ampliação dos limites 

da existência e passam a ser a experiência da fusão entre sujeito e objeto. Ela diz: “Não 

há uma linha reta mas, antes, uma série infinita de gradações separando os dois 

estados”.
113

 E eis novamente a imagem da “escada de Jacó”, onde o Esoterismo se torna 

misticismo no último degrau. 
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S ÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo foi apresentado o estágio atual dos estudos sobre o Esoterismo 

Ocidental e as principais discussões referentes à definição ou à descrição deste como 

objeto de estudo acadêmico. 

Foi mencionado que o Esoterismo Ocidental em si não possui uma práxis 

unificada, dividindo-se em diferentes correntes ao longo da história, algumas delas com 

elementos conflitantes. Na realidade, como poderá ser observado na descrição dessas 

correntes no Capítulo II, enquanto algumas correntes enfatizam a transformação do 

mundo objetivo, outras se concentram na transformação subjetiva do praticante, ou sua 

“reintegração no Uno”. Portanto, o Esoterismo Ocidental como um todo não pode ser 

considerado como uma religião, embora algumas de suas correntes possam ser definidas 

como tal. Todas elas, de uma forma ou outra, colocam a experiência da obtenção de 

uma Gnose como objetivo, e a maioria a experiência mística como ideal. Portanto, o 

Esoterismo Ocidental tem um objetivo que pode ser considerado como religioso ou 

espiritual.
114

 

A partir das diferentes raízes greco-alexandrinas e cabalistas redescobertas na 

Renascença, foi visto que surgiu no século XVI uma cultura esotérica própria, onde a 

mesma ideia podia ser encontrada, às vezes com linguagem e simbologia distintas, em 

correntes diversas que partiam de diferentes fontes. A profunda influência que o 

Neoplatonismo teve na formação da cultura ocidental, inclusive no Cristianismo, 

possivelmente facilitou o enraizamento desta cultura esotérica, pela similaridade de 

muitos dos conceitos que ela propunha, com ideias já sedimentadas. 

Apesar da multiplicidade de pontos de vista sobre a definição do Esoterismo 

Ocidental, suas diferentes correntes pós-renascentistas têm elementos comuns, como 

aqueles definidos no “Paradigma de Faivre”, além de outros, bastante difundidos, 

embora não gerais, que surgem naturalmente de suas raízes. Por exemplo, o conceito de 
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uma divindade transcendente e apofática, derivado tanto do Hermetismo quanto do 

Neoplatonismo e da Cabala, é bastante comum; assim como a utilização de analogias 

simbólicas baseadas nos números, de origem neopitagórica; a ideia de Natureza 

Vivente, fruto do imanentismo estoico; a prática da fraternidade e diversos outros 

elementos da ética estoica; a transmutação espiritual, derivada do simbolismo 

hermético; o Microcosmo como um reflexo do Macrocosmo, conceito tipicamente 

hermético e cabalístico; a ideia da trindade suprema – Uno, Nous e Anima Mundi – dos 

neoplatônicos; o Todo como um ser único, dos neopitagóricos e neoplatônicos; a 

interiorização como forma de contato com o divino dos neoestoicos, entre outros. De 

modo geral, pode-se inferir, a partir das breves sínteses apresentadas neste capítulo, que 

existe uma convergência de ideias nas diferentes fontes greco-alexandrinas do 

Esoterismo, principalmente em suas versões do século II. E mesmo aqueles conceitos 

que se mantêm distintos em algumas escolas têm certa complementaridade e em geral 

não chegam a ser contraditórios. A semelhança entre a ontologia proposta por essas 

fontes e a visão de mundo da Cabala, e que propiciou a releitura desta em bases 

herméticas e cristãs, justificou no século XV a ideia da existência de uma Tradição 

Primordial, que propunha essencialmente as mesmas ideias a partir de linguagens e 

símbolos distintos. 

Como as escolas e as bibliotecas estavam em sua maioria nas mãos das Igrejas 

cristãs, a linguagem universal para expressar esses conceitos era cristã. Assim, o 

Esoterismo Renascentista foi moldado por essa cultura complexa e velada, somente 

compreendida por “iniciados”, que acreditavam transmitir uma “Tradição Primordial” 

ou “Filosofia Perene” ou “Prisca Teologia” embutida em diferentes escolas de 

pensamento e religiões, as quais, apesar de sua origem aparentemente múltipla e 

variada, pareciam transmitir conceitos similares. E passou-se a usar uma linguagem 

cristã para expressar esses conceitos, com significados muitas vezes distintos daqueles 

atribuídos pelo Cristianismo oficial. 

A partir dos “manifestos rosa-cruzes” do início do século XVII, essa cultura 

gerou um tipo de pensamento específico e original, embora também dotado de 

diferentes formas de manifestação, que continuou a influenciar a cultura ocidental até os 

dias de hoje e neste trabalho é chamado de “pensamento esotérico ocidental pós-

renascentista de matiz rosacruciano”. 
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Mas, para compreender a complexidade da cultura desse período, deve-se levar 

em conta que as principais raízes do Esoterismo estão também em maior ou menor grau 

e sob diferentes formas na base de toda a cultura Ocidental, bem como das suas 

principais religiões, principalmente o Cristianismo, devido, entre outras razões, à forte 

influência do Neoplatonismo e do Neoestoicismo no período imperial romano, quando 

houve uma forte expansão cultural no interior das fronteiras do império. É preciso levar 

em conta também que, segundo von Stuckrad, existem ramos com características 

esotéricas nas religiões e organizações esotéricas com caráter religioso. Assim, torna-se 

difícil separar o Esoterismo da religião e de outras manifestações culturais, pois 

apresentam, muitas vezes, conceitos aparentemente similares, frutos dessa sua base 

comum. 

Hanegraaff aponta que, devido à falta de definição clara e ao “mimetismo” 

cultural, muitas vezes o Esoterismo acabou se tornando ao longo da história aquilo que 

cada qual imaginava que ele fosse, em geral, algo obscuro a ser combatido. De fato, 

muitos estudiosos de Esoterismo, conforme será visto adiante, eram teólogos, padres, 

pastores, cientistas, filósofos etc., que o estudaram, seja para entendê-lo, seja para 

condená-lo. 

Para que essa situação complexa possa ser mais bem compreendida, é 

importante que, conforme proposto por Hanegraaff, o pensamento esotérico ocidental 

seja estudado à luz de sua manifestação ao longo da história, representada 

principalmente pelas correntes que podem ser reconhecidas como esotéricas, 

principalmente à luz do “Paradigma de Faivre”, e pela interação dessas com a cultura e 

a religião. Essa perspectiva histórica será apresentada, no Capítulo II. 

APÊNDICE:  NOTAS COMPLEMENTARES SOBRE OS PRINCIPAIS CONCEITOS DA 

F ILOSOFIA GREGA QUE CONTRIBUÍRAM PARA A FORMAÇÃO DA 

ONTOLOGIA ESOTÉRICA  

Complementando a apresentação feita das principais fontes da ontologia 

esotérica neste Capítulo I, seguem abaixo alguns dados adicionais para auxiliar as 

reflexões sobre a Filosofia e a poesia de Pessoa. 
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Sobre o Neoplatonismo 

Segundo Reale, na visão Neoplatônica o Uno está acima do Ser, pois nele se 

negam todas as diferenças. Temos assim uma transcendência lógica. O Ser é o que está 

posto na existência, portanto, ele É. O Uno de Plotino só se define por aquilo que Não É 

e, portanto, é Não Ser (no sentido de Parmênides). É o Princípio de todas as coisas sem 

ser nenhuma delas. O Uno (Toén) é a Fonte Suprema (Pege) de onde derivam todos os 

seres por um processo de emanação necessária e eterna (como a Luz que emana do Sol, 

naturalmente). Mas o Uno emana apenas o efeito de sua causalidade infinita. É um agir 

constante que gera o Ser.
115

 

Clota explica essa emanação ou processão em termos de “superabundância”, 

mencionando as próprias Enéadas: 

A criação é, pois, consequência, de um lado, da suprema superabundância do Uno, de 

sua suprema facilidade de engendrar. E essa superabundância deve transbordar. 

“O Uno não é em si mesmo o Ser, mas a geração do Ser. O Ser é como seu primogênito. 

O Uno é perfeito e por ele superabunda (exerryê) e essa superabundância produz algo 

distinto dele” (Enéada V,2,1).
116

 

De todos os sistemas gregos, o Neoplatonismo é o que mais se aproxima do 

Cristianismo. Alsina Clota observa que 

com Plotino e o Neoplatonismo a Filosofia se transforma em religião, misticismo. Seu 

sistema culmina com a união extática com Deus, com o Uno, inefável […]. Se em 

Porfírio ainda palpita, mesmo que mal contido, o racionalismo helênico de seu mestre, 

em Jâmblico e em Proclo (discípulo posterior) a teurgia pretenderá substituir 

inteiramente o impulso racional para se converter na chave para a elevação ao Uno. 

Essa é uma das muitas consequências da orientalização da corrente neoplatônica.
117

 

Este autor destaca que a síntese Neoplatônica inclui a dimensão psicológica da 

Alma humana, além da ontológica: 
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 Giovanni Reale prefere o termo “processão” em vez de “emanação”, que pode dar margem a erros. 
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 Ibidem, p. 13. 
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Em Plotino em suma se levam às últimas consequências os postulados que se 

encontravam implícitos na Filosofia do espírito que se ia formando em sua época, 

dando-lhe um alcance novo […]. Toda a Filosofia do espírito de Plotino é uma tentativa 

de fazer coincidir a estrutura da realidade ontológica com a realidade psicológica da 

alma humana.
118

 

Para Reale, o Ser emana do Uno como o seu Logos. Portanto, o Logos É. Ele 

afirma que 

o Uno referido ao Princípio não significa um em particular, ou seja, uma realidade 

determinada, mas é o Uno-em-si, a Causa, a razão de ser da unidade de todas as outras 

coisas. O Uno significa o absolutamente simples que é razão de ser do complexo e do 

múltiplo […]. A simplicidade do Uno não é pobreza, mas, ao contrário, potência 

infinita, como já vimos, ou seja, infinita riqueza. Com efeito, o Uno é a potência de 

todas as coisas, no sentido de que por si mesmo ele as leva ao Ser e no Ser as mantém 

[…]. O outro termo que Plotino usa para designar o Princípio Absoluto é Agathon, isto 

é, o Bem. Trata-se evidentemente não de um bem particular, mas do Bem em si.
119

 

Alsina Clota, citando as Enéadas, explica que 

o Uno não cria diretamente o Universo, entre Ele e o Mundo Sensível se intercala o 

Mundo Inteligível (segunda hipóstase), feito das ideias platônicas. É uma luz que deriva 

da Luz originária. É como a imagem do Uno. 

“A imagem Dele dizemos que é o Intelecto […], pois é preciso que o filho seja de certo 

modo Ele e conserve muito Dele e seja semelhante a Ele como a luz em relação ao Sol. 

Mas Ele não é o Intelecto. Como pode então gerar o Intelecto? Porque este vê através de 

uma conversão para Ele: e esta visão é o Intelecto”. [V,1,7]. “Todos os intelegíveis 

estão no Intelecto” [Enéada V,1,4] “abraça todas as coisas imortais. É Deus, mas não o 

Deus Supremo” [V,5,3].
120

 

Clota aborda a questão do mal com uma pergunta extraída das próprias Enéadas: 
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A que se deve que as almas se esqueçam do Deus Pai, e que, sendo de natureza divina e 

inteiramente dele, se desconheçam a si mesmas? (V,1,1) […]. Em resumo: podemos 

dizer que, posto que toda a realidade procede do Uno, o mal só pode consistir em 

romper esse laço com Ele, num encerrar-se em si mesmo, numa pretensão de 

autossuficiência, em suma, num orgulho cheio de audácia (tolma) […]. Seu viver 

encerrada num corpo significa para a Alma viver neste mundo aqui: “como nas cenas de 

um teatro, temos de contemplar desgraças, mortes, conquistas de cidades, rapinas” (III, 

2, 55).
121

 

Gabriela Bal, em seu livro Silêncio e contemplação; uma introdução a Plotino, 

aborda a questão do Eros. Ela afirma que na primeira frase do Tratado 50 (III, 5) é feita 

a pergunta: “O Amor-Eros é um Deus, um Daimon, ou um estado da Alma?”.
122

 

Retomando o mito de Eros e Afrodite e o relato do “Banquete de Platão”, ela conclui: 

O amor, enquanto realidade substancial, apresenta-se no mito não como Forma única, 

senão em três aspectos: Eros Deus, Filho da Afrodite celeste, dirige seu olhar àquele que 

a gerou, não tendo olhos para a realidade sensível. Filho de Poros (plenitude) e Pênia 

(pobreza), o Amor, enquanto Eros-daimon realiza a intermediação entre a Alma sua 

mãe e a Matéria Inteligível. O Amor, enquanto estado de Alma, corresponde àquela que 

realiza a intermediação entre a realidade sensível e a inteligível.
123

 

O Amor, portanto, atua em distintos níveis de realidade. A Virtude é uma 

supressão das diferenças. Quanto mais próximo do Uno, menor é a multiplicidade. A 

ascensão da alma ocorre em três níveis: 

A “Conversão” ,  supressão da matéria, l ibertando a Alma dos desejos do 

Corpo 

A Alma é, assim, separada das sensações, principalmente da vista e do ouvido. 

Emancipada da atração das coisas exteriores, principalmente dos desejos de domínio e 

de poder. Para isto se recomenda o recolhimento, a concentração em si mesmo, a 
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solidão, o desprendimento das coisas que devem ser suprimidas, pois são falsas e não 

são a verdadeira realidade. Chega-se assim à impassibilidade estoica. 

Devem-se praticar as grandes virtudes: Prudência, Fortaleza, Temperança e 

Justiça, e buscar a sabedoria para ascender do Sensível ao Inteligível. 

Gabriela Bal aponta três etapas para esta ascese: 

a) O reconhecimento da existência da Alma e de seu papel intermediador entre as 

duas realidades. 

b) A experiência que de fato conduz à unificação. Embora o discurso racional 

conduza apenas a um conhecimento parcial do inteligível, ele é importante para 

apontar o caminho da ascese. 

c) O afastamento da realidade sensível e a busca somente do inteligível. 

Ao se voltar na direção do Princípio, ao ser atraída nesta direção, a Alma se distancia da 

realidade sensível, realizando aquilo que se costuma chamar de conversão.
124

 

A “Ascensão”  propriamente dita,  supressão da forma discursiva (razão 

discursiva) 

O discurso é sobre a multiplicidade e a divisão e, portanto, devemos suprimir o 

raciocínio para entrar no campo da Intuição. A razão discursiva pode nos levar até o 

Nous. Mas na última etapa para o Uno devemos abandonar o raciocínio. Gabriela Bal 

explica que 

o conhecimento do Inteligível e o conhecimento de si mesmo se confundem, e o 

mistério diz respeito menos ao objeto a ser conhecido do que à possibilidade de 

conhecê-lo em si mesmo. Realizar a visão, eis o maior mistério – tornar-se um com o 

Um.
125
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O “Êxtase”  (que Porfírio denomina de segunda etapa), supressão da 

forma intelectiva 

Para chegar à Intuição do Uno devemos purificar a inteligência e eliminar todas 

as diferenças. Para chegar ao Êxtase devemos perder a consciência de si mesmo, 

abandonando a individualidade e esperando que o Uno nos apareça na quietude. Assim, 

neste processo, o mundo não é um caminho, mas um estorvo para se chegar à 

contemplação do Uno. 

Sobre o Neopitagorismo 

Dentre os expoentes dessa escola, Reale destaca: 

• Apolônio de Thiana (século I d.C.), nascido na Capadócia, nos tempos do 

Imperador Cláudio. Educou-se em Tarso na Ásia Menor e viajou muito para 

Antioquia, Babilônia, Índia, Grécia, Roma (de onde foi expulso por Nero). Ele é 

citado por Eusébio de Cesareia no século IV. É mais conhecido pela obra de 

Filostrato de Lemnos (séculos II-III d.C.), que escreveu sua biografia a pedido 

da mulher do Imperador Septímio Severo. Apolônio distinguia um Deus 

Supremo (Hélios ou Asclépio), que só podia ser cultuado em pensamento de 

modo espiritual, e outros deuses subalternos, que podiam ser objeto de culto com 

oferendas e libações. Ele era carismático e tinha poder de clarividência. Levou 

vida rigorosa, espartana, e queria purificar a religião e o culto. 

• Moderato de Gades (século I d.C.) nasceu em Cadiz e escreveu “Vida de 

Pitágoras” e “Lições Pitagóricas”. Nele encontramos o Pitagorismo e o 

Platonismo. Atribuía aos números sentido místico. Segundo ele, para Pitágoras, 

havia: o UM, a Unidade – correspondente à harmonia, à permanência e à 

igualdade – e o DOIS, a díade – diversidade, distinção, mudança. O TRÊS é a 

unidade suprema composta de três princípios: (a) O Primeiro é o Transcendente 

– para além de… (b) O Segundo é a Inteligência, que contém o Mundo das 

ideias. (c) O Terceiro é a Anima Mundi, que participa da Inteligência. A díade 

correspondia também à Matéria caótica que não era um princípio. 

• Numênio de Apameia (século II d.C.), nascido na Síria, é eclético, junta 

Pitágoras, Platão, doutrinas bramânicas, dos egípcios, dos magos caldeus, dos 

judeus. Cita Fílon de Alexandria. Ele chega a chamar Platão de “o Moisés 
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Ático”. Suas principais obras: “As Doutrinas Secretas de Platão”; “As 

Discordâncias entre os Acadêmicos e Platão”; “Dos Números”; “Sobre o Bem” 

(citado por Eusébio de Cesareia em sua Preparatio Evangelica). Em Numênio já 

se esboça a Trindade Neoplatônica: no alto está o Primeiro Deus, o SER em si – 

incorpóreo, eterno, indivisível, imensurável, fora do tempo e do espaço, o Sumo 

Bem, Inteligência Suprema, Pensamento Puro, infinitamente feliz (não carece de 

nada), inativo (ocioso). É a Inteligência sempre voltada para si (Aristóteles). O 

Segundo Deus é o Demiurgo platônico, no qual reside o mundo inteligível, das 

ideias. É móvel, criador do mundo sensível, o Deus Bem. O Terceiro Deus é o 

Mundo Sensível, que reflete a Beleza de seu Criador. Fora das três divindades 

está a díade, a matéria caótica, infinita mas disposta a receber a em si a ação 

divina. Para Numênio a Alma é definida da maneira Pitagórica, composta da 

Mônada e da Díade. Ela tem algo do primeiro deus e algo da Matéria. Numênio 

distinguia no homem duas Almas: a Alma Racional criada pelo Demiurgo e a 

irracional provinda da matéria. Para Numênio o Bem é superior ao Belo, 

conceito mantido por Plotino, bem como outros conceitos como de ascensão e 

de unidade. 

Sobre o Estoicismo 

Os estoicos aceitavam o suicídio como último recurso, quando a harmonia se 

tornava impossível em função das adversidades. Eram panteístas, acreditavam que Deus 

está em tudo e, portanto, tudo o que acontece é o melhor, do ponto de vista da Criação. 

A Providência Divina (Pronóia) cuida do Cosmos como um todo. As desordens são 

localizadas e particulares, não interferem no Todo. O mal, portanto, é localizado, só 

existe no particular. 

Sellars comenta que podemos, a partir da física dos estoicos, chegar a 

conclusões diferentes sobre sua visão de mundo: 

Podemos considerar a física estoica como moderna e naturalista e tal leitura faz todo 

sentido, pois, como vimos, os estoicos eram absolutamente materialistas (tudo é 

matéria). Alternativamente podemos fazer uma leitura de que os estoicos eram filósofos 
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bastante religiosos, panteístas que concebiam Deus como a providencial força que 

governa a natureza.
126

 

Dentre os maiores representantes do Neoestoicismo destacam-se: 

• Lúcio Áureo Sêneca (4-65 d.C.): exilado durante o império de Cláudio na 

Córsega e trazido de volta por Agripina para educar o Imperador Nero (que 

envenenou a mãe e os irmãos para assumir o trono). Sêneca, desgostoso, se 

retirou para sua casa de campo, mas Nero o perseguiu, forçando seu suicídio. 

Para Sêneca, não é o conhecer que importa, mas usar a arte do conhecimento 

para a vida prática, a vida virtuosa de acordo com a Razão Universal. Ateve-se à 

física estoica, com o Fogo produzindo a contínua mudança, controlado pela 

Razão. Manteve a corporeidade da Alma, mas aceitava o princípio platônico da 

dualidade Corpo e Alma do homem. Dizia que o Corpo era o cárcere da Alma. E 

o homem é um estranho na Terra. Falava na Consciência, um conhecimento 

originário do Bem e do Mal, e na vontade, ligada ao conhecimento. Dizia que 

não basta conhecer, é preciso querer. 

• Epitecto (55-135 d.C.): era escravo do chefe da guarda pessoal do Imperador 

Nero. Para ele as coisas se dividem em duas classes: 

- As que estão em nosso poder: opiniões, desejos, impulsos e repulsas… 

- As que não estão em nosso poder: corpo, família, haveres, reputação… 

O que está em nosso poder depende de nossa Vontade. E só nessas coisas se 

aplica o conceito de Bem e Mal. Quando o homem escolhe lutar por coisas que 

não estão em seu poder, ele erra, pois terá desilusões e perderá sua liberdade. Só 

quem escolhe o que depende de sua vontade é livre, pois vive a vida que quer e 

alcança a paz da Alma. O homem é uma escolha moral. Se ela for bela, ele será 

belo. Para ele Deus é Inteligência, é o Bem, é a ciência, é a Providência, tanto no 

geral quanto no particular. A liberdade é fazer a Vontade de Deus: a Razão 

Universal. 

• Marco Aurélio (121-180 d.C.), imperador romano. Sua obra “Recordações” 

(Pensamentos ou Solilóquios) trata da nulidade das coisas. Tem um fundo 
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pessimista: tudo passa, tudo se destrói, nada persiste… A vida é apenas um 

caminho para a morte. Para ele existe uma Realidade Divina, permanente e 

imutável, a Razão Universal, que harmoniza o Universo. E o que importa na 

vida é viver em contato com os deuses. O Uno/Tudo divino dá sentido ao que 

parece ser nulo e perecível. O que dá sentido à vida é o dever moral. Há um 

parentesco entre os homens e Deus (o Logos individual é parte do Logos 

Universal). Distingue três princípios no homem: o corpo, que é carne; a Alma, 

que é sopro (Pneuma); e o Intelecto (Nous). 
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CAPÍTULO II 

BREVE HISTÓRIA DO ESOTERISMO OCIDENTAL PÓS-

RENASCENTISTA  

INTRODUÇÃO  

No Capítulo I foi visto que autores como Hanegraaff e von Stuckrad acreditam 

que o pensamento esotérico ocidental pode ser mais bem compreendido à luz da 

história, e o próprio Faivre sugere que sejam estudadas as correntes que possam ser 

identificadas como esotéricas, para ilustrar seu “paradigma”. Assim, neste Capítulo II, é 

apresentado um breve resumo da história do pensamento esotérico ocidental pós-

renascentista e do surgimento de algumas de suas principais correntes para melhor 

delimitá-lo, demonstrando-se sua importância na cultura e na história do Ocidente e são 

identificadas as correntes de “matiz rosacruciano” pelas quais Fernando Pessoa se 

interessou. 

2.1.  A  REDESCOBERTA DO HERMETISMO ALEXANDRINO ,  DA CABALA 

JUDAICA E DO PENSAMENTO GREGO NA RENASCENÇA  

No final da Idade Média os cristãos do Oriente, cada vez mais ameaçados pela 

expansão islâmica, iniciaram um processo de aproximação com seus irmãos ocidentais, 

trazendo consigo, além dos textos dos filósofos gregos, as ideias neoplatônicas. 

Conforme Rebisse, em 1439 chegou a haver um conclave onde se tentou a reconciliação 

entre as Igrejas do Ocidente e do Oriente. Mas, com a queda de Bizâncio, os eventos se 

precipitaram. Em 1453 ocorreu uma forte migração dessa região, principalmente para a 

Itália, trazendo uma grande difusão da Filosofia e da cultura grega. 

Cosimo de Medici (1389-1464) criou então a Academia Platônica de Florença e 

foram feitas as primeiras traduções diretamente do grego das principais obras que 

chegavam, com o trabalho hercúleo de Marsílio Ficino (1433-1499). Nesse período foi 

traduzido também o Corpus Hermeticum (incluindo o Poimandres e o Asclépio), cujo 

manuscrito original foi trazido por um monge copta em 1460, bem como as obras de 

Platão, Plotino, Jâmblico, Dionísio Areopagita e outros. Sobre a tradução do Corpus 

Hermeticum, Faivre comenta: 
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Antes mesmo da tradução de qualquer obra de Platão foi pedida a dos textos do Corpus 

Hermeticum, que tinham acabado de ser redescobertos na Macedônia. Esta tradução 

para o latim apareceu em 1471 e teve nada menos que 25 edições até 1641.
1
 

A chegada dos judeus, expulsos da península Ibérica em 1492, à Itália e à 

Europa Central, trazendo a sua Cabala, que, como visto, já adquirira certa 

compatibilidade com o Neoplatonismo, despertou grande interesse nos pensadores 

locais. Foi então que, quase na virada do século XV, comparando-se e analisando-se os 

elementos comuns dos diversos textos que provinham de regiões e épocas diferentes 

(Cabala, Corpus Hermeticum, Neoplatonismo e Filosofia grega em geral), surgiu a 

hipótese da existência de uma “Tradição Primordial”, mais tarde também chamada de 

“Filosofia Perene” ou “Prisca Teologia”; uma revelação primeira, perpetuada de era em 

era, de iniciado a iniciado, em diferentes países, que teria num dado momento se 

condensado no antigo Egito e, posteriormente, se disseminado para outros países, 

principalmente a Grécia. A partir dessa hipótese, o Esoterismo e toda a cultura grega 

passaram a despertar grande interesse e se transformar numa forte influência em todo o 

chamado Renascimento. Faivre afirma que 

o que havia em comum em todos os comentários dos textos (i.e. as edições do Corpus 

Hermeticum), a começar pelos do próprio Ficino, era que se acreditava que estes textos 

e seu “autor” Hermes Trismegisto pertenciam a um passado distante, dos tempos de 

Moisés. Nestes textos percebiam uma antecipação do Cristianismo e também a presença 

de um ensinamento que revelava a Philosophia Perennis ou a “Filosofia Eterna”, da 

qual Hermes seria um elo, numa cadeia de personagens bem conhecidos […]. Essa 

busca pela Prisca Theologia, na Renascença, representa uma das formas pelas quais o 

Esoterismo Ocidental focou sua busca obsessiva por suas origens.
2
 

O aluno mais famoso de Marsílio Ficino foi Giovanni Pico della Mirandola 

(1463-1494), um jovem superdotado que encontrou na Cabala um complemento 

importante às ideias do seu mestre, sobretudo no campo da Magia. Estudando a Cabala 

e a sua angelologia, trazida pela diáspora judaica, e, comparando-a com as teorias de 
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2
 Ibidem, p. 58. 
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São Jerônimo e Nicolau de Cusa sobre o nome de Jesus (Ieschouah), ele estabeleceu os 

fundamentos da Cabala Cristã, que teve ampla difusão. Declarou que a Magia e a 

Cabala eram complementares ao Cristianismo, pelo que foi perseguido e teve que fugir 

da Itália. Mais tarde foi reabilitado pelo Papa Alexandre VI, muito favorável à Magia e 

à Astrologia. Para Faivre: 

A Cabala Cristã não começou literalmente com Pico della Mirandola (1463-1494), mas 

foi com ele que realmente se consolidou. Seu objetivo não era uma interpretação cristã 

da teogonia judaica, mas uma Hermenêutica cristã que utilizava o método dos 

comentaristas judeus para descobrir a verdade contida nos textos sagrados.
3
 

Rebisse escreve que, dentre os judeus que deixaram a Espanha, Leon, O Hebreu 

(Judas Leon Abarbanel, 1465-1523), médico e cabalista, convertido ao catolicismo, 

apaixonou-se pelo Neoplatonismo. Publicou seus “Diálogos de Amor”, em que fez uma 

síntese entre o Neoplatonismo e a Cabala, ampliando o campo aberto por Marsílio 

Ficino e Pico della Mirandola. 

Segundo Faivre, Johannes Reuchlin (1455-1522), de Baden, depois de passar por 

Roma e Florença, voltou à Alemanha e em 1494 publicou sua obra De Verbo Mirifico, 

onde fez a síntese de todos esses trabalhos e aprofundou as especulações de Pico della 

Mirandola sobre o poder do Verbo e da palavra Ieschouah. Em 1517 publicou De Arte 

Cabalistica, um dos textos fundamentais da Cabala Cristã, que, posteriormente, adquiriu 

novas dimensões com as ideias do franciscano Francesco Giorgi, que publicou em 1522 

a De Harmonia Mundi, outro texto basilar desta “arte”: 

Sua originalidade está no fato de que ele soube acrescentar à Cabala de Pico della 

Mirandola e ao Neoplatonismo de Ficino a tradição numerológica pitagórica, a 

Alquimia e a arquitetura de Vitruvius. Esta obra teve enorme influência no grupo de 

rosa-cruzes ingleses e franceses, tais como Robert Fludd.
4
 

Cornelius Agrippa (1486-1535), com sua visão mais prática de médico, em sua 

obra De Occulta Philosophia, levou a Magia a uma dimensão mais concreta, mesclando 
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4
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a Cabala, o Corpus Hermeticum, as obras de Ficino e a ciência dos números da Magia 

árabe. 

Giordano Bruno (1548-1600), grande viajante, foi, talvez, o mais famoso 

filósofo e teólogo que contribuiu para a difusão do Esoterismo na Europa. Leitor 

assíduo do Corpus Hermeticum e sob a influência de Pico della Mirandola, Ficino e 

Agrippa, chegou a defender que o Hermetismo egípcio era superior ao Cristianismo, em 

seu livro A Expulsão da Besta Triunfante, em 1584. Faivre aponta que 

no começo de seu livro [Bruno] evocou uma reunião dos deuses com vistas a uma 

reforma geral da humanidade que implicava o retorno à religião egípcia.
5
 

Segundo Rebisse, Bruno estava mais próximo de Ficino do que da Cabala Cristã. 

Privilegiava a Magia egípcia de Asclépio e sugeriu que os cristãos haviam roubado o 

símbolo da cruz dos egípcios. Pregou suas teorias na corte de Rodolfo II e na Inglaterra. 

Suas concepções teológicas e científicas (por exemplo: o Universo concebido como 

infinito, teoria que assimilou de Nicolau de Cusa) lhe causaram problemas com a 

Inquisição. Morreu na fogueira em 1600. 

Por meio da corte de Rodolfo II (1552-1612), grande protetor de todo o 

movimento esotérico, a Alquimia se desenvolveu na Europa Central. E grandes nomes 

da ciência como o médico, filósofo e alquimista Michael Maier (1568-1622) e o 

astrônomo Johannes Kepler (1571-1630) foram leitores do Corpus Hermeticum. 

A Alquimia já vinha sendo estudada na Europa desde o século XIII, 

possivelmente trazida do Oriente pelos movimentos das cruzadas, pelos Templários, 

Hospitalários, Cavaleiros Teutônicos e outras Ordens de Cavalaria que, embora 

lutassem contra os árabes, ao mesmo tempo, aparentemente, mantinham contatos 

culturais com os mesmos. Mas nos séculos XIV e XV a Alquimia renasceu com força, 

adotando uma alegoria cristã, e adquiriu uma conotação mística. Antes disso, o próprio 

Tomás de Aquino (1225-1274), no tratado Aurora Consurgens, a ele atribuído, 

apresentava a Alquimia como um processo interior de regeneração. 
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O mais conhecido nome do movimento alquímico e mágico do Renascimento, 

segundo Faivre, foi provavelmente Paracelso (Theofrastus Bombastus von Hohenheim, 

1493-1541), que lançou as bases de uma nova medicina. Na época foi muito criticado 

por escrever em alemão e não em latim, e por atacar a autoridade dos antigos como 

Galeno, dando ênfase à experimentação: 

Quando morreu deixou uma um considerável conjunto de obras (Opus Paramirum e 

Philosophia Sagax, entre muitas outras), das quais somente uma pequena parte foi 

publicada durante a sua vida (somente com a Edição de Huser de 1589 é que a maior 

parte de seus escritos foi impressa).
6
 

Para Paracelso, a natureza era considerada como emanada diretamente de Deus 

(sem passar por diferentes estágios, como proposto pelas teorias Neoplatônicas), mas 

ele considerava que cada coisa individual tinha seu próprio ritmo “alquímico”. Assim, 

segundo Faivre, com Paracelso a Alquimia se transformou numa visão abrangente da 

criação e do próprio Criador: tudo, incluindo as estrelas, foi criado “quimicamente” e 

continua a evoluir de uma forma química: 

Ao mesmo tempo a “ciência de Hermes” ficou organicamente ligada à Astrologia, que 

Paracelso via não mais como a ciência das influências ou um cego determinismo, mas 

como um esquema ou representação das interdependências do universo, onde as estrelas 

estão tanto dentro do homem quanto fora dele. Um elemento de nossa mente, parte de 

nossa própria alma denominada a “Luz da Natureza”, nos revela a magnalia Dei, ou o 

mútuo relacionamento entre a humanidade, a Terra e as estrelas, de um lado, e as 

estrelas, os metais ou elementos químicos, do outro. E, assim como nosso corpo físico 

extrai seu alimento dos elementos, os nossos corpos siderais invisíveis se alimentam ao 

permitir que o Geiststern (“o espírito das estrelas”) trabalhe neles e aja sobre eles.
7
 

Essa maneira de pensar se irradiou para diversos ramos do conhecimento. Além 

do Esoterismo, afetou em particular a química e a medicina, principalmente a partir do 
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século XVII. Dentre os seguidores de Paracelso, de renome, Faivre aponta Johann 

Baptist von Helmont (1577-1644). 

Florian Ebeling, em seu livro The Secret History of Hermes Trismegistus, 

Hermeticismo from Ancient to Modern Times, menciona que a influência hermética na 

Europa seguiu dois caminhos principais: 

a) O da Renascença italiana, através da redescoberta do Corpus Hermeticum, via 

Academia Platônica de Florença, com Marsílio Ficino, Pico della Mirandola e os 

estudiosos da Prisca Teologia, e, portanto, mais ligado aos aspectos filosóficos e 

teosóficos. 

b) O da cultura árabe e sua difusão pela Europa, que atingiu principalmente os 

países do norte, mais relacionado à prática Hermética (Ars Hermetica), baseada, 

entre outros, no texto e no simbolismo da Tabula Smaragdina Hermetis, obra de 

origem controversa, que teria sido traduzida para o latim no século XII por Hugo 

von Santalla. 

Esse texto, de onde deriva a máxima “assim como é em cima, é embaixo”, teve 

papel preponderante no desenvolvimento da Alquimia renascentista e em particular na 

obra de Paracelso, que influenciou diversos pensadores como o médico Robert Fludd 

(1574-1637), na Inglaterra, e Michael Maier (1568-1622), na Alemanha, e, 

posteriormente, o Movimento Rosacruciano. Segundo Ebeling, o próprio Isaac Newton 

(1643-1727) escreveu um comentário sobre esse texto. 

Evidentemente essas duas correntes eram conhecidas pelos grandes nomes da 

época, mas apontavam para direções distintas: 

A Tabula Smaragdina e o Corpus Hermeticum são textos de considerável importância 

na história do Hermeticismo, mas suas audiências eram bastante diferentes. Enquanto os 

textos do Corpus Hermeticum desfrutavam de grande respeito entre os filósofos e 

teólogos do período moderno inicial, foram os seguidores da Alquimia e da Filosofia 

Natural Paracelciana que abraçaram a Tabula Smaragdina. Apesar dos textos do 

Hermetismo Técnico e do Hermetismo Douto, na antiguidade, não poderem ser 

considerados discursos inteiramente diferentes, a distinção entre os dois parece 

plausível na tradição posterior. Os escritos de Hermes Trismegisto foram disseminados 
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por dois caminhos que se cruzaram esporadicamente antes do século XVII, mas que, 

depois, seguiram separadamente.
8
 

E Ebeling conclui: 

Um lado do Hermetismo moderno pode ser visto no Platonismo da Renascença italiana, 

a tradução de Ficino do Corpus Hemeticum e a citação do Asclepius por Pico na sua 

“Oração sobre a Dignidade do Homem”. O outro lado pode ser encontrado ao norte dos 

Alpes, principalmente na Alemanha […]. Esse Hermetismo não deve ser entendido 

como herdeiro da tradução e dos comentários de Ficino sobre o Corpus Hermeticum, 

mas mais como um sinônimo de Alquimia, que era chamada de Ars Hermetica.
9
 

Para Rebisse, no século XVI a religião oficial católica sofreu uma de suas mais 

duras provas. Em 1517, Lutero (1483-1546) lançou suas noventa e cinco teses que 

deram início à Reforma, denunciando o comércio das indulgências, o fausto do papado 

e reivindicando o retorno ao espírito do Evangelho. Os protestantes insistiam que a 

salvação é uma graça e que ela vem da fé e não das obras. Em 1532, a Inglaterra 

também se separaria da Igreja introduzindo o Anglicanismo. 

A Reforma deu origem a muitos excessos. Na Alemanha os nobres que aderiram 

ao protestantismo quiseram impor pelas armas a “verdadeira fé”. Por outro lado, os 

camponeses pegaram em armas acusando os príncipes e poderosos de impedir o avanço 

dos evangelhos. A questão religiosa transformou-se com o tempo em questão política. A 

situação explodiu em 1618 com a defenestração de Praga, que arrastaria a Alemanha à 

Guerra dos Trinta Anos, onde morreu quase a metade de sua população. Na França 

também ocorreram sangrentas batalhas entre calvinistas e católicos. 

Ao mesmo tempo, nesse período começou a surgir a ciência moderna. 

Astrônomos e pensadores como Copérnico (1473-1543), Galileu (1564-1642) e o 

próprio Kepler (1571-1630) trouxeram uma nova visão do universo. A descoberta da 

América e a abertura do caminho marítimo para as Índias subverteram crenças sobre o 

mundo e abriram contatos diretos com outros povos. A imprensa proporcionou outra 

dimensão à difusão das ideias, que se multiplicaram, reproduziram e circularam 
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rapidamente. A consciência humana entrou em crise, as antigas verdades foram 

questionadas e os paradigmas se desfizeram. 

A Igreja reagiu às críticas dos protestantes instaurando a Contrarreforma 

decidida no Concílio de Trento, em 1563. Dentre as várias medidas foi decidido um 

aperto na disciplina e a instituição do Index Librorum Prohibitorum, encarregado de 

publicar a lista dos livros proibidos (somente suprimido em 1966). As obras de 

Esoterismo e da ciência foram incluídas no Index. A Inquisição foi reforçada. Segundo 

Rebisse, 

esses eventos pressionaram então os adeptos do Esoterismo a formarem grupos 

fechados e sociedades secretas.
10

 

2.2.  O  MOVIMENTO ROSACRUCIANO ;  O SURGIMENTO DA MAÇONARIA E O 

DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA  

De 1576 a 1612, o imperador do “Sacro Império Romano Germânico” foi 

Rodolfo II, que, embora pertencente à dinastia dos Habsburgo, católicos e defensores da 

Igreja, tinha uma profunda admiração pela ciência e pelos movimentos esotéricos da 

época. Ele transferiu sua corte de Viena para Praga, na Boêmia, em 1578, que se 

transformou então num centro de estudos importante, onde matemáticos e esoteristas 

como John Dee (1527-1609) e filósofos e estudiosos como Giordano Bruno se 

encontravam com cientistas como Johannes Kepler e Tycho Brahé (1546-1601). 

Segundo Frances Yates, 

Praga sob Rodolfo II foi uma cidade da Renascença, cheia de influências renascentistas 

na qual se desenvolveram na Europa Oriental, como num cadinho, ideias 

misteriosamente excitantes em sua potencialidade para novas descobertas. Mas por 

quanto tempo essa relativa imunidade contra as forças da reação poderia durar?
11

 

Yates ressalta que as forças liberais e reformadoras tinha a esperança de que 

Frederico V (1596-1632), Eleitor de Palatinado que em sua corte de Heidelberg também 
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reunia cientistas e filósofos, pudesse suceder Rodolfo após sua morte em 1612 e assim 

manter esse ambiente de relativa liberdade na corte. 

Frederico V era casado com Elisabeth Stuart (1596-1662), filha do rei Jaime I da 

Inglaterra (1566-1625), chefe da Igreja Anglicana e, em princípio, anticatólico. 

Frederico gozava do apoio de vários príncipes protestantes alemães, que viam na aliança 

natural de Frederico com Jaime uma força ponderável. O primeiro passo foi oferecer-lhe 

a coroa da Boêmia, em 1619, pelo grupo liderado pela nobreza local. Frederico aceitou 

a coroa, contando com isso poder se tornar também Imperador do Sacro Império, pois, 

tornando-se rei da Boêmia, ele representaria duas coroas eletivas, a da Boêmia e do 

Palatinado, e, de acordo como o complexo esquema da constituição imperial, poderia 

assim desafiar o controle dos Habsburgo. 

Michael Maier, um dos expoentes do pensamento esotérico da época, médico 

particular de Rodolfo II e seu secretário, era favorável a essa solução. Outro 

personagem, também estudioso do Hermetismo, bastante ativo nas relações políticas 

destinadas a favorecer Frederico V foi Christian von Anhalt (1568-1630), príncipe de 

Anhalt-Bernburg. 

Mas no fim tudo terminou com o que Yates chamou de a “Tragédia Boemiana”. 

Quando Frederico teve que enfrentar as forças dos Habsburgo, o seu sogro Jaime I não 

lhe deu o apoio esperado. Os demais príncipes alemães o abandonaram e ele foi 

fragorosamente derrotado na batalha da Montanha Branca em 1620, que representou o 

início da Guerra dos Trinta Anos. 

Com a vitória dos Habsburgo, o liberalismo religioso da corte imperial foi 

suprimido, a inquisição se fortaleceu e aqueles que mostraram simpatias para com o 

movimento hermético na Boêmia foram mortos, se esconderam ou o renegaram. Assim, 

esse pensamento ficou ainda mais circunscrito às sociedades secretas. 

Paralelamente ao movimento esotérico, segundo Rebisse, desenvolveu-se na 

Europa, a partir do século XII, outro movimento que procurava enfatizar a piedade e a 

ascese. Essa espiritualidade “pietista”, descendente da tradição dos mestres místicos 

medievais como Eckhart (1260-1328), Ruysbroeck (1293-1381), Tauler (1300-1361) e 

outros, também prosperou na Alemanha e acabou se associando à corrente protestante. 

De modo geral, os pietistas preconizavam uma vida religiosa muito interiorizada, com 

base no trabalho de transformação interior e de regeneração. Autores como Felipe 
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Nicolai, que priorizava a regeneração através das “Núpcias Místicas”, e Johann Arndt 

(1555-1621), um dos precursores do chamado pietismo alemão, cujo livro O verdadeiro 

Cristianismo teve grande sucesso, influenciaram Johannes Valentin Andreae (1586-

1654), tido como um dos autores dos Manifestos Rosa-cruzes. Assim, de certo modo 

estas duas correntes se entrelaçaram. 

Rebisse comenta que no século XVI havia também grupos que acreditavam que 

o Apocalipse estava próximo. E era também muito popular a ideia de que se estava 

vivendo a “Era do Espírito Santo”, o terceiro milênio. Quem primeiro formulou esta 

teoria foi o monge e teólogo italiano Gioacchino di Fiori (1132-1202). Segundo ele a 

história do Mundo estava dividida em três grandes eras: a do Pai, iniciada com Adão; a 

do Filho, iniciada com Jesus; e a do Espírito Santo, que deveria marcar o final dos 

tempos, iniciada em 1260 (baseado nas profecias de Daniel): 

A cada uma das eras, ele associou uma flor. Assim, à era do Pai atribuiu a urtiga, pois, 

durante esse período, o ser humano vivia no temor. À segunda, associou a rosa, que 

representava o Cristo, que tornara o ser humano livre. Por fim associou o lírio à era do 

Espírito Santo e fez deste período o da caridade pela qual o ser humano se tornaria 

amigo de Deus.
12

 

Rebisse menciona que quem seguiu esta corrente foi Simon Studion (1543-

1605), cujo livro Naometria; introdução ao conhecimento dos segredos sagrados 

associada a uma exploração do desenrolar de todos os templos na Igreja de Deus e de 

sua posição pela graça do Espírito Santo (1604) também influenciou Johann Valentin 

Andreae, pois ambos pertenciam ao chamado “Grupo de Tübingen”, formado por 

importantes teólogos e pensadores. Simon Studion informou que, em 1586, seria 

realizado em Lüneburg um colóquio secreto, do qual participariam certos príncipes 

protestantes alemães e representantes do rei da França, Dinamarca e Inglaterra. Seu 

objetivo seria aparentemente formar uma liga em defesa dos Evangelhos: a Militia 

Crucifera Evangelica. Mas tanto Frances Yates como Rebisse observam que pode ter 

sido uma reunião para preparar o lançamento dos “Manifestos Rosa-cruzes”. 
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As teses do Hermetismo e o Corpus Hermeticum causaram uma forte reação por 

parte da Igreja Católica e do establishment. Em 1614, Isaac de Casaubon (1559-1614) 

editou De Rebus Sacris et Ecclesiasticis Exercitaciones XVI, no qual demonstrou que o 

Corpus Hermeticum não era de origem egípcia, que seu autor não era Hermes 

Trismegisto, mas que era obra de cristãos platônicos do século II. Isto pôs um freio na 

expansão do Hermetismo e foi um duro golpe na ideia do papel do Egito na expansão da 

Tradição. Evidentemente, isso não anulou o fato de que as ideias expostas eram válidas 

e de que certamente os seus autores transmitiram para o Ocidente um conhecimento 

arcano, passível de ser interpretado como uma linha do Cristianismo nascente. 

Foi nesse ambiente de efervescência cultural e de quebra de paradigmas, onde 

todos buscavam encontrar uma nova Reforma mundial que fizesse sentido, que surgiram 

na Alemanha os “Manifestos Rosa-cruzes”. 

O primeiro, o Fama Fraternitatis, que apareceu em 1614, tinha como título 

original: “Reforma Universal e Geral do Mundo inteiro, com a notícia da louvável 

Fraternidade da Rosa-Cruz, escrita a todos os eruditos e soberanos da Europa; também 

uma breve resposta ao Sr. Haselmayer pela qual ele foi preso e posto a ferros numa 

galera. Hoje publicada e comunicada a todos os corações sinceros”. 

Segundo Rebisse, a carta de Adam Haselmayer fazia alusão a algumas profecias 

populares na época, entre as quais a de que um Leão Amarelo viria do Setentrião e se 

oporia à Águia antes de instaurar uma era de felicidade. Este texto pode ter 

interpretação tanto alquímica quanto política (o Leão simbolizando o enxofre e a Águia 

o mercúrio, ou o Leão de Frederico V – Eleitor do Palatinado – contra a Águia dos 

Habsburgo). 

O Fama Fraternitatis tinha três textos distintos. O primeiro, “As Notícias do 

Parnaso”, evocava a necessidade de uma reforma geral do Mundo. O segundo, Fama 

Fraternitatis, cerne do Manifesto, em que os irmãos da Rosa-Cruz se propunham a 

oferecer um conhecimento regenerador, provindo do pai Christian Rosenkreutz, 

fundador da fraternidade, que lançara outrora as bases de uma reforma universal. O 

terceiro texto era um convite aos homens de ciência e soberanos da Europa para se 
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unirem à “Fraternidade Rosa-Cruz”, embora não indicasse nome nem endereço, pois, se 

alguém quisesse mesmo encontrá-la, ela iria ao seu encontro”.
13

 

O mito de Christian Rosenkreutz (ou Rosencreutz) é citado nos dois primeiros 

Manifestos Rosa-cruzes: Fama Fraternitatis (1614) e o Confessio Fraternitatis (1615). 

No terceiro Manifesto, de 1616, “As Núpcias Químicas de Christian Rosenkreutz”, 

encontra-se o mesmo personagem envolvido, porém, numa outra história, totalmente 

diferente, embora coerente com a primeira. 

Segundo o Fama, Christian Rosencreutz (CRC) nasceu na Alemanha em 1378, 

às margens do Rio Reno, filho de nobre e gloriosa família germânica, embora pobre. 

Aos cinco anos foi levado para um mosteiro onde aprendeu grego, latim, matemática e 

magia. Dedicou-se também aos estudos das religiões e das ciências ocultas. E 

permaneceu nesse claustro por dez anos. 

Com a idade de 16 anos, CRC iniciou uma viagem de peregrinação ao Santo 

Sepulcro, acompanhado de um dos monges. Eles se encaminharam primeiro para 

Chipre, onde, porém, seu companheiro de viagem morreu. Christian, no entanto, 

continuou seu périplo e foi em direção à Arábia, indo parar numa cidade chamada 

Damkar (que alguns acreditam que seja Damasco e outros um centro iniciático secreto, 

possivelmente sufi, em algum lugar das Arábias). 

Ali CRC ficou muito doente. Após sua cura pelos sábios locais, permaneceu por 

três anos no lugar, onde foi recebido como alguém longamente esperado e permaneceu 

devotando-se ao estudo das Ciências Ocultas, ao aprendizado da língua árabe e à 

tradução do misterioso livro “M” para o latim. 

Com as maravilhas que ali encontrou, seu pensamento não estava mais em 

Jerusalém. Com um salvo-conduto navegou para além do Sinai árabe até o Egito (ou 

seja, provavelmente o porto de Alexandria), onde aprendeu muito, principalmente sobre 

as plantas e as criaturas da natureza. 

Depois, continuou navegando pelo Mar Mediterrâneo até chegar a Marrocos, 

especificamente em Fez, onde entrou em contato com o Conhecimento Supremo (ou 

seja, provavelmente atingiu o êxtase ou a iluminação). 
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 AMORC, A trilogia dos Rosa-cruzes, passim. 
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Nessa cidade obteve informações sobre os seres elementais (que tinham 

aparência humana, mas não eram descendentes de Adão), que lhe revelaram muitos 

segredos sobre a natureza. E ainda aperfeiçoou seus conhecimentos sobre a harmonia 

dos ciclos da história. 

Os sábios de Fez estavam em contato com os Iniciados de outros países 

islâmicos e conheciam a Magia e a Astrologia. Mas Christian veio a comentar 

posteriormente que a magia de seus habitantes não era pura e que sua Cabala estava 

maculada pela religião, mas que, ainda assim, ele sabia como fazer bom uso do que 

aprendera. 

Foi então para a Espanha, levando consigo exemplares de remédios raros, 

animais curiosos e maravilhosos livros. Ele esperava que os homens instruídos da 

Europa ficassem felizes com sua presença e pudessem trocar experiências. Mostrou-lhes 

os erros nas Artes, da Igreja e de toda a Filosofia Moral. Mas os letrados de Madri não 

lhe deram ouvidos e assim, após mais dois anos, ele prosseguiu viagem e retornou à 

Alemanha, onde passou mais cinco anos devotando-se ao aprofundamento de seus 

estudos e aos seus experimentos. 

Continuando a história, os Manifestos contam que CRC percebeu que seu 

trabalho era muito grande e precisava de ajudantes. Recrutou, então, sete auxiliares. 

Todos juraram lealdade, discrição, diligência e redigiram escritos fundamentais. 

Mas Christian queria mais, queria construir um Templo, uma Morada que 

retratasse as suas viagens e a sua Filosofia, resumindo tudo num verdadeiro memorial. 

Outros irmãos foram se juntar a ele. Iniciaram a construção da “Morada do Espírito 

Santo”. Nesse local curavam doentes e consolavam os desesperados. 

Terminada a construção do Templo, cinco irmãos acharam que estavam 

preparados para viajar pelo mundo, divulgando suas ideias, testando a veracidade de 

seus axiomas, aperfeiçoando seus conhecimentos, curando doentes. Antes da viagem 

fizeram as seguintes promessas: 

• Nenhum deles deveria professar outra coisa além da cura dos doentes, e isso 

gratuitamente. 

• Nenhum deles seria obrigado a usar nenhum hábito particular, mas seguir o 

costume do país em que estivesse. 
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• Todo ano, no dia C, deveriam se reunir na “Casa do Espírito Santo”, ou escrever 

informando o motivo de sua ausência. 

• As letras CRC constituíam-se na palavra Chave e Título, e deveriam ser o seu 

selo, emblema e característica. 

• A Fraternidade permaneceria secreta por cem anos. 

Os demais irmãos que ficaram no Templo do Espírito Santo, além das tarefas 

diárias de estudos, cura e acolhimento aos desamparados, passaram a executar a obra do 

mundo invisível… Todos viviam em comunhão com a Unidade, no maior segredo e 

amabilidade para com os outros. 

Com 106 anos de idade (portanto, em 1484, coincidentemente ano de 

nascimento de Lutero), “o Pai” CRC morre em Engelland (em alemão: “terra dos 

anjos”). O local de seu sepultamento é secreto. 

O manifesto Fama Fraternitatis relata que nenhum dos Irmãos vivos nessa 

época (a dos Manifestos) sabia quando o Pai CRC havia morrido, ou onde seu corpo 

estava sepultado. Ele foi acidentalmente descoberto cento e vinte anos após a sua morte. 

Um dos sucessores de Christian Rosencreutz, tendo terminado seus estudos de 

arquitetura, junto com outros irmãos achou por bem reformar a “Casa do Espírito 

Santo”. Foi quando descobriram uma placa-memorial fundida em cobre na entrada, 

onde estavam escritos os nomes de todos os irmãos e algumas outras coisas. No centro 

da placa havia um grande prego que, quando foi puxado para fora com força, trouxe 

junto uma grande pedra que se destacou do reboco e mostrou uma porta oculta. Então, 

eles derrubaram o restante da parede e limparam a porta na qual estava escrito: “Após 

cento e vinte anos eu me abrirei”. Nesse dia nada mais fizeram. No dia seguinte, 

prosseguindo os trabalhos, descobriram uma cripta, com sete lados. Ela estava 

iluminada por outro sol menor, situado na parte superior, no centro do teto, que tinha 

obtido sua luz do próprio Sol. No lugar da lápide sepulcral, encontraram um altar 

redondo, também coberto por uma placa de cobre, na qual estava escrito: “A CRC em 

vida, desta imagem resumida do Universo fiz meu túmulo”. Na primeira borda redonda 

do altar estava escrito: “Jesus é tudo para mim”. No meio do altar havia quatro figuras 

dentro dos círculos, em cujas bordas estavam escritas as seguintes frases: “Não existe o 

vazio”; “O jugo da Lei”; “Liberdade do Evangelho”; “Íntegra é a glória de Deus”. 
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A cripta estava dividida em três partes: a parte superior, ou teto; a parede, ou os 

lados; o piso, ou solo. A parte superior era um heptaedro. As paredes eram divididas em 

dez quadrados, cada um com figuras e frases diversas. Cada parede tinha uma porta que 

dava para um cofre que continha muitas obras e objetos. Num dos cofres encontraram 

espelhos com propriedades diversas e, em outros locais, pequenos sinos, lâmpadas 

acesas e maravilhosos cânticos dissimulados. Finalmente, afastaram a pedra do altar 

para o lado e encontraram um belo e digno corpo, íntegro, não decomposto, que nas 

mãos segurava um livro em pergaminho. Segundo o relato, este era “o Livro T, nosso 

tesouro mais precioso”. Num círculo estavam escritos os nomes de três sucessores e no 

final a frase: Ex Deo nascimur, in Christo morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus 

(numa tradução livre: de Deus nascemos, em Cristo morremos, pelo Espírito Santo 

revivemos). 

Após recolher todos os tesouros de conhecimento, os Irmãos fecharam 

novamente o túmulo. Isto foi tudo o que chegou até nossos dias sobre a história de 

CRC. 

O Segundo Manifesto Rosa-cruz saiu em Kassel em 1615 e, como o outro, foi 

impresso na gráfica Wilhelm Wessel. Chamava-se “Confessio Fraternitatis, a Confissão 

da Insigne Confraria do Mui Honrado R.C., dirigida aos Homens de Ciência da 

Europa”. Este manifesto insistiu mais na religião do que o anterior e tinha um caráter 

mais milenarista, ou seja, ligado ao milênio do Espírito Santo, proposto por di Fiori, e 

apresentou a iminência da Revelação Final sob os auspícios da Rosa-Cruz. 

Por fim, o Terceiro Manifesto: “O Casamento Químico de Christian 

Rosenkreutz” tem um caráter totalmente diferente dos demais: é um conto alquímico 

repleto de um simbolismo obscuro, que descreve a preparação da grande obra.
14

 Esse 

conto é atribuído a Johann Valentin Andreae, e o próprio Andreae confirmou tê-lo 

escrito, quando muito jovem, e que se tratou de uma “brincadeira”. Para Yates, 

os mais recentes críticos do “Mistério Rosa-cruz” têm enfatizado que o próprio Johann 

Valentin Andreae o descreve como fictício, uma comédia ou piada. Andreae estava 

certamente por trás de todo o movimento ao qual se referiu frequentemente em seus 

                                                           
14

 Ibidem, passim. 
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numerosos trabalhos. A palavra latina que Andreae usa com mais frequência, quando 

mencionando o movimento Rosa-cruz, é Ludibrium (farsa). Sobre os Manifestos ele usa 

expressões como “O Ludibrium da vã Fama” ou “o Ludibrium da fictícia 

Fraternidade”.
15

 

Certamente, depois da tragédia da Boêmia, devia ser perigoso para um teólogo 

renomado como Andreae admitir qualquer simpatia para com o movimento Rosa-cruz. 

Mas, segundo Yates, é possível que ele tenha tido também outros motivos para essa 

revisão de suas posições. 

Rebisse afirma que, provavelmente, os manifestos não foram obra de um só 

homem, mas de um grupo interessado em Cabala, Alquimia e Mística Cristã. Sugere a 

possibilidade de ser o Grupo de Tübingen o responsável pelos manifestos. Este grupo, 

que teria sido formado por volta de 1608, incluía entre outros: Johann Arndt, Johann 

Valentin Andreae, Tobias Hess, Abraham Hölzel e outros pensadores e teólogos de 

renome na época, que propunham uma nova reforma complementar à de Lutero e 

Calvino. 

Frances Yates aponta a possível influência de mais figuras de proa da época no 

movimento que originou os manifestos rosacrucianos na Alemanha. Entre outros, 

menciona o pensador, médico e mago inglês John Dee, autor de Monas Hieroglyphicas, 

com símbolos que podem ser reconhecidos na publicação dos manifestos e de outros 

textos rosacrucianos; o célebre político e filósofo Francis Bacon (1561-1626), que 

escreveu sua utopia Nova Atlântida, que expressa ideais similares às dos manifestos; o 

médico adepto de Paracelso e filósofo inglês Robert Fludd, autor de Utriusque Cosmi 

Historia [“História dos dois Mundos” – o Macrocosmo e o Microcosmo] e de diversos 

textos elogiando a fraternidade Rosa-cruz, embora afirmando categoricamente (como os 

demais) não pertencer a tal fraternidade; e o médico e filósofo alemão Michel Maier, 

autor de Atalanta Fugiens, hoc est Emblemata Nova de Secretis Naturae Chymyca, obra 

que contém um simbolismo importante para o estudo do Esoterismo. 

A inclusão de Francis Bacon no rol dos que influenciaram ou foram 

influenciados pelo Movimento Rosacruciano causa alguns questionamentos. O espírito 
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 YATES, op. cit., p. 50. 
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científico e racional expresso em seu Novum Organum de 1620 e, sobretudo, suas 

atitudes buscando um distanciamento da Magia fazem com que Bacon seja visto como 

figurando no campo dos que nada tinham a ver com a posição expressa nos Manifestos. 

No entanto, segundo Yates, uma análise mais cuidadosa da sua obra The Advancement 

of Learning, de 1605, onde ele defende a ideia de que os homens de ciência deveriam 

formar uma fraternidade que transcendesse as fronteiras nacionais, que a instrução seria 

uma “iluminação” provindo do “Pai das Luzes” e que a fraternidade desejada seria uma 

“fraternidade em instrução e iluminação”, deixa entrever um paralelismo muito forte 

com os Manifestos: 

Nove anos mais tarde na Alemanha, o manifesto rosacruciano Fama apresentou os 

Irmãos da Rosa-Cruz como uma fraternidade de iluminati, como um grupo de homens 

de conhecimento unidos pelo amor fraterno; e que era importante apressar os magos e 

cabalistas instruídos a comunicarem seu conhecimento uns aos outros e que chegara o 

momento de um grande avanço no conhecimento da natureza.
16

 

A autora segue mencionando o estudo de Paolo Rossi Francis Bacon: From 

Magic to Science, de 1968, que demonstra que na realidade foi a partir da Tradição 

Hermética, da Magia e da Cabala que Bacon emergiu: 

Sua “grande instauração da ciência” era dirigida a um retorno ao estado Adâmico antes 

da queda, um estado de um contato puro e sem pecado com a natureza e do 

conhecimento de seus poderes. Esta era a visão do progresso científico, um progresso 

de retorno a Adão, conforme propunha Cornelius Agrippa, autor de um influente texto 

de Filosofia oculta do Renascimento.
17

 

Ela escreve ainda que entre os temas do conhecimento propostos por Bacon 

estão a Astrologia, a Magia natural e a Alquimia. Yates comenta que o paralelismo entre 

os estudos do grupo alemão que teria redigido os manifestos e as obra de Bacon pode 

ser creditado à cultura renascentista da época, impregnada da tradição hermético-

cabalista; mas, por outro lado, lembra que Bacon, chanceler de Jaime I, conheceu a filha 
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 Ibidem, p. 119. 
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deste, Elisabeth Stuart, bem como o príncipe Frederico V. Sabe-se que Elisabeth era 

interessada nas obras de Bacon e, portanto, é bem provável que o grupo alemão, ligado 

ao Movimento Rosacruciano, tenha tido contatos com Bacon e sua obra via corte de 

Heidelberg. 

A data de publicação do Novum Organum, 1620, coincide com o “Desastre 

Boemiano”, onde naufragaram as esperanças dos reformistas e no qual Jaime I teve um 

papel importante, apesar dos conselhos de Bacon a favor de Frederico V. Isto pode ter 

influenciado a posição de Bacon contra a Magia e seu distanciamento de alguns dos 

ideais rosacrucianos, uma vez que o próprio Rei Jaime I era frontalmente contra essa 

prática. Mas sua obra “Nova Atlântida”, publicada em 1627, um ano após sua morte, 

revela um forte paralelismo entre a utopia de Bacon e os ideais expressos nos 

manifestos, através do mito de Christian Rosencreutz. Trata-se da descrição de uma 

sociedade cristã perfeita, desconhecida pelo resto do mundo, com grande conhecimento 

científico, descoberta numa ilha por um grupo de náufragos perdidos. Nela havia um 

grande colégio denominado Casa de Salomão, onde uma ordem de sacerdotes–cientistas 

fazia pesquisas em todas as artes e ciências, cujos resultados eram aplicados em 

benefício de todos os seres humanos. Os doentes eram tratados gratuitamente. Os 

habitantes falavam todas as línguas europeias, pois eles podiam ir a outros lugares de 

forma visível ou invisível, permanecendo desconhecidos, pois usavam as roupas dos 

povos visitados e adotavam os hábitos locais. Um dos documentos utilizados para a 

instrução tinha um símbolo idêntico ao que encerrava o Fama rosacruciano: as asas 

abaixadas de um querubim, junto a uma cruz. 

Em suma, era como se a nova Atlântida fosse governada pelos membros da 

fraternidade de Christian Rosencreutz: 

Irmãos viajando invisíveis, como mercadores da Luz pelo mundo, a partir de seu centro 

ou colégio invisível, agora chamado de Casa de Salomão, seguindo as regras da 

fraternidade Rosa-Cruz, curando os doentes gratuitamente, sem usar nenhuma roupa 
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especial. Além do mais, usavam as asas do querubim como selo dos documentos da 

Nova Atlântida, assim como selavam o Fama.
18

 

Para quem lê a “Nova Atlântida” e depois o Fama, o paralelismo salta aos olhos. 

Segundo Yates, John Heydon (1629-1667), que em 1662 publicou seu Holy Guide, 

baseado numa adaptação de “Nova Atlântida”, percebeu a semelhança e em sua obra foi 

além. Por exemplo, o oficial que visitou os náufragos usava um turbante branco com 

uma cruz vermelha no centro, conforme descrito por Bacon, mas na obra de John 

Heydon ele diz: “Eu sou por ofício o Governador desta casa para estrangeiros, e por 

vocação sou um cristão, sou um sacerdote, e (Heydon acrescenta): sou da Ordem da 

Rosa-Cruz”. Além dessa, Heydon fez diversas outras interpolações associando a “Nova 

Atlântida” ao Fama. Yates cita diversas outras semelhanças entre a obra de Bacon e o 

Fama para concluir que é muito provável que tenha havido uma influência recíproca. 

Os manifestos tiveram ampla repercussão em vários países. Na Alemanha foram 

fortemente criticados. Os diversos representantes das religiões institucionalizadas 

acusavam os membros da Fraternidade Rosa-Cruz de práticas mágicas e de serem 

indefinidos quanto à sua religião. Segundo Yates, alguns os acusavam de calvinistas, 

outros de luteranos ou então de deístas. Alguns chegaram a suspeitar que eram jesuítas. 

Considerando que ninguém sabia quem eram efetivamente os irmãos da Fraternidade 

Rosa-Cruz, ficava mesmo difícil tirar alguma conclusão quanto à sua opção religiosa. 

Mas, levando em conta algumas das personagens já mencionadas como possíveis 

influências do grupo, se tem uma ampla gama religiosa: Fludd era anglicano; Maier 

luterano, assim como Andreae; Christian von Anhalt e Frederico do Palatinado eram 

calvinistas; e Elisabeth Stuart, casada com Frederico, anglicana. Assim, tanto os 

Manifestos quanto outras publicações a favor dos Rosa-cruzes traziam a marca de 

diferentes opções religiosas. 

Na realidade, os Rosa-cruzes propunham a difusão de uma Filosofia ou Teologia 

Cristã que, esperavam, pudesse ser aceita por todas as correntes religiosas. Uma 

Pansophia: 
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A base comum seria uma cristandade comum, interpretada misticamente e uma 

Filosofia da Natureza que buscava o significado divino dos caracteres hieroglíficos 

escritos por Deus no universo e interpretava o macrocosmo e o microcosmo através de 

um sistema matemático-mágico de harmonia universal.
19

 

Yates comenta que, embora não haja prova de ligações entre os Rosa-cruzes e o 

grande místico alemão Jacob Boehme (1575-1624), é interessante observar que uma das 

primeiras obras de Boehme foi uma Aurora que prometia um novo alvorecer da 

intuição, similar ao Fama. E que Boehme começou a escrevê-la em 1612, pouco antes 

da publicação do Fama. Aliás, Yates demonstra que o Fama já circulava de forma 

restrita em 1612, embora sua publicação tenha ocorrido em 1614: 

Originalmente um sapateiro de Goerlitz, na Silésia (Alemanha), Boehme teve uma 

experiência visionária em 1610, desencadeada pela contemplação de um recipiente de 

estanho, uma experiência que determinou sua vocação espiritual, bem como sua 

vocação como autor. Aurora (1612) foi o primeiro livro que surgiu dessa iluminação, 

circulando em manuscritos e causando problemas com as autoridades protestantes. 

Trabalhos posteriores geraram o mesmo resultado [somente Der Weg zu Christo 

apareceu publicado durante a sua vida, em 1624] […]. Boehme não era um humanista e, 

se formos procurar alguma influência sobre ele, seria a de Paracelso, a da Alquimia e 

provavelmente a da Kabbalah.
20

 

Para Faivre, Boehme não representava o divino como algo estático, mas sim 

como um confronto de princípios opostos, como um fogo preconizado por Heráclito: 

Antes do Ser existia o Ungrund, uma liberdade primordial “sem causa”. Não era a razão 

mas um princípio irracional, a Vontade, que era a base do Ser […]. Um Ser Supremo 

que vê no seu espelho vivo, na Sabedoria Divina, ou Sophia o mundo potencial. Uma 

vez criada por essa visão a divina imagem então por sua vontade, engendra 

magicamente a imagem temporal em “ser”.
21
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Em 1619 o jovem René Descartes (1596-1650) foi para a Alemanha, onde 

combateu, na Boêmia, contra as forças do Palatinado. Segundo Yates, foi nesse ano que 

ele teve uma série de sonhos reveladores sobre a Matemática como fonte do 

entendimento da natureza. Ouviu falar então da sociedade dos Irmãos da Rosa-Cruz, na 

Alemanha, que prometia uma nova sabedoria e uma verdadeira ciência, e, afirma Yates, 

pôs-se à procura desses irmãos. Nesse processo conheceu outras pessoas que os 

buscavam sem encontrá-los. 

Mas, em 1623, apareceram em Paris diversos avisos anunciando a presença na 

cidade dos irmãos da Rosa-Cruz, “visíveis e invisíveis”. Isto lançou uma onda de boatos 

e de publicações fantasiosas sobre o movimento Rosa-cruz, que desencadeou uma “caça 

às bruxas”. Os irmãos da Rosa-cruz passaram a ser descritos como uma sociedade 

secreta invisível, mágica e diabólica. Ao voltar para Paris, justamente em 1623, 

Descartes ficou sabendo que, em função de suas andanças na Alemanha, havia ganhado 

a reputação de ser um rosacruciano. Devido à mentalidade reinante e à “caça às bruxas” 

(e bruxos) existente, Descartes tratou de se mostrar visível o quanto pôde, para 

demonstrar que não fazia parte do grupo dos “Invisíveis Irmãos da Rosa-Cruz”. 

Descartes acabou, por fim, indo morar na Holanda, onde mais tarde, em 1644, em 

Leiden, foi preceptor da princesa Elisabeth do Palatinado, filha de Elisabeth Stuart, 

viúva de Frederico V, que morrera em 1632. Segundo Yates, Descartes dedicou a ela 

seu Principia, descrevendo-a como filha do Rei da Boêmia, título que os inimigos 

haviam negado a Frederico. Depois Descartes foi para corte da rainha Christina da 

Suécia, onde, de acordo com seu biógrafo Baillet, teria ido defender os direitos de 

Elisabeth e do Palatinado. 

Yates, ao relatar esta história, apresenta algumas questões: 

Seu forte interesse nos negócios do Palatinado no final da vida nos faz pensar sobre o 

que exatamente Descartes ficou fazendo na Alemanha e na Boêmia durante suas 

viagens. Seria possível que ele tivesse procurado durante aquelas viagens por um 

Iluminismo escondido por trás da invisibilidade rosacruciana, por novos 
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desenvolvimentos a partir de tradições secretas – buscando essas coisas no círculo do 

infeliz pai da princesa Elisabeth?
22

 

Yates menciona, também, um forte movimento liberal em Veneza nos séculos 

XVI e início do XVII, que fez com que houvesse relações intensas entre certos círculos 

venezianos e movimentos liberais, anticatólicos e anti-Habsburgo do resto da Europa. 

Menciona os contatos de Christian von Anhalt com o escritor liberal veneziano Paolo 

Sarpi (1552-1623) e a possível simpatia do Doge de Veneza pela causa de Frederico V. 

Nesse contexto pode-se entender o fato de a Reforma geral do mundo todo, que foi 

publicado em conjunto com a primeira edição do Fama, ser uma cópia de um trecho do 

Ragguagli di Parnaso de Traiano Boccalini (1556-1613), escritor satírico veneziano: 

Colocando o estrato de Boccalini junto com o Fama, os autores dos manifestos 

rosacrucianos incluíram no seu desafio um sinal em direção à Itália, e o 

“Rosacrucianismo” poderia assim ser associado a correntes secretas, filosóficas, 

místicas, e anti-Habsburgo de origem italiana […]. Giordano Bruno, em suas andanças 

pela Europa, pregava uma próxima reforma geral do mundo, baseada num retorno à 

religião egípcia ensinada nos tratados herméticos, uma religião que transcenderia as 

diferenças através do amor e da Magia, e que seria baseada numa nova visão da 

Natureza obtida através de exercícios herméticos de contemplação.
23

 

Yates dedica uma de suas principais obras, Giordano Bruno e a Tradição 

Hermética, de 1964, a esse tema: 

Eu sugeri, em outro contexto, que podia haver uma conexão entre os Giordanisti 

(seguidores de Bruno na Alemanha) e o Movimento Rosacruciano, que uma influência 

secreta bruniana possa ter contribuído com o desenvolvimento do tipo de reforma que 

os manifestos rosacrucianos apontavam. O uso do estrato de Boccalini com o Fama 

contribui para fortalecer essa sugestão, pois Boccalini representava o tipo de atitude 

político-religiosa bruniana.
24
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Para a autora, a obra de Johan Valentin Andreae, que, como já visto, foi um dos 

possíveis envolvidos com os Manifestos Rosacruciano, evidencia uma forte influência 

de Boccalini. Além disso, Andreae e seu círculo demonstravam interesse em outro autor 

italiano: Tommaso Campanella (1568-1639), que, como Bruno, era um frade 

dominicano revolucionário. No ano de 1600, em que Bruno foi queimado vivo em 

Roma, ele liderou uma revolução contra a monarquia espanhola que dominava o sul da 

Itália. Em função de seu fracasso ficou preso por boa parte do resto de sua vida num 

castelo em Nápoles. Na prisão escreveu a sua obra mais conhecida, a Cidade do Sol, que 

descreve uma utópica cidade governada por sacerdotes herméticos que mantinham a 

cidade virtuosa e feliz por meio de suas benevolentes práticas mágico-científicas. Essa 

obra está em linha com as grandes utopias, as fantasias de uma sociedade ideal 

características da atmosfera rosacruciana. A Cidade do Sol influenciou profundamente 

Andreae, também autor de uma das grandes utopias: Christianópolis (Reipublicae 

Christianopolitanae Descriptio), publicada em 1619. Segundo Yates, essa obra de 

Andreae é tipicamente rosacruciana, embora não mencione o nome da Fraternidade, 

pois já nessa época ele considerava esta um ludibrium, talvez antevendo as possíveis 

evoluções do movimento e o resultado inesperado dos Manifestos, que estavam 

sofrendo uma reação negativa. 

Quem teria sido grandemente influenciado pela obra de Andreae, segundo Yates, 

é Janos Amos Komensky, conhecido como Comenius (1592-1671), um dos “Irmãos da 

Boêmia”, sociedade mística derivada do movimento liderado por Jan Hus (1370-1415): 

Comenius e Andreae tinham muito em comum. Ambos eram devotos clérigos 

reformados; ambos eram interessados em novos movimentos intelectuais que eles 

atrelavam às suas crenças nativas. O Luteranismo Alemão num caso e a Tradição 

Hussita no outro. Ambos viveram durante um período terrível e tinham que trabalhar da 

melhor forma possível no meio de guerras e perseguições.
25

 

Comenius matriculou-se na Universidade de Heidelberg pouco antes da chegada 

da Princesa Elisabeth e sua corte. Mais tarde, após voltar à Boêmia em 1614, ele 

desenvolveu um sistema de conhecimento universal que denominou Pansophia, baseado 
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na Filosofia da relação entre o macro e microcosmos. Yates sugere que talvez, em sua 

estada em Heidelberg e na Boêmia, Comenius tenha entrado de alguma forma em 

contato como o Movimento Rosacruciano. Mas com a derrota de Frederico V, em 1620, 

a Boêmia foi invadida pelas tropas espanholas, sua casa incendiada e ele perdeu, com 

seus pertences, sua preciosa biblioteca. Em 1621, a “Irmandade da Boêmia” foi 

declarada extinta. Comenius refugiou-se em Brandeis, mas na viagem, em 1622, sua 

mulher e um de seus filhos morreram. Em Brandeis escreveu O Labirinto do Mundo e o 

Paraíso do Coração, onde descreve o impacto do Movimento Rosacruciano e a reação 

ao mesmo. Segundo Yates, O Labirinto do Mundo é uma utopia reversa, fruto de uma 

profunda desilusão. O Capítulo 12 tem o título: “O peregrino contempla os 

rosacrucianos” e uma nota abaixo: Fama Fraternitatis anno 1612, Latine ac Germanice 

edita. Conforme já mencionado, o Fama já circulava em 1612, antes, portanto, de sua 

edição oficial. O livro descreve as esperanças que o movimento suscitou, as 

expectativas de reforma e a profunda frustração que se seguiu, o desastre da Montanha 

Branca e a queda de Frederico, a quem aparentemente Comenius apoiara: 

A Filosofia de Comenius […] foi denominada por ele Pansophia. O termo Pansophia 

foi utilizado durante a Renascença pelo filósofo hermético-platônico Francesco Patrizzi 

(1592) para expressar a doutrina das harmonias universais e as relações entre o mundo 

interior do homem e o mundo exterior da Natureza, em outras palavras uma Filosofia 

macro-microcósmica. Fludd também chamou seu sistema de Pansophia e havia dito que 

lhe parecia que os Manifestos Rosacrucianos expressavam a mesma concepção. Vemos 

assim que Comenius e a sua Pansophia saem diretamente do Movimento Rosacruciano 

como o entendemos agora.
26

 

Em 1641, Comenius foi convidado a ir à Inglaterra e, sob o efeito da onda 

liberalizante e otimista reinante na ocasião, escreve The Way of Light, uma obra que 

somente foi publicada em Amsterdã em 1668. Nela ele retoma o tema do movimento do 

mundo em direção a um período de iluminação universal antes do seu final: 
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O livro da Pansophia será completado, as escolas de sabedoria universal propostas por 

Bacon serão fundadas. E os profetas da sabedoria universal em todos os países deverão 

ser acessíveis uns aos outros […]. Deverá existir um Colegiado ou uma Sociedade 

Sagrada devotada ao bem-estar de toda a humanidade, mantida por leis e regras. A 

grande necessidade para a difusão da luz é que haja uma linguagem universal que todos 

possam compreender.
27

 

Yates comenta que Comenius era um admirador de Bacon e que essa obra reflete 

a visão baconiana, que na época estava em evidência na Inglaterra, bem como sua 

ligação como o tema dos Manifestos Rosacrucianos. 

Mas a partir de 1642 a situação política inglesa se deteriorou, Comenius voltou à 

Polônia e em seguida veio a Guerra Civil Inglesa, destruindo as esperanças de um 

mundo melhor. 

Em 1647, Robert Boyle (1627-1691), renomado químico e filósofo, menciona a 

presença de um “Colegiado Invisível” numa carta dirigida provavelmente a Samuel 

Hartlib (1600-1662), amigo de Comenius e também autor de uma obra sobre uma 

sociedade utópica: Macaria. 

Em 1652 Thomas Vaughan (1621-1666) traduziu os Manifestos Rosacrucianos 

para o Inglês, sob o pseudônimo de Eugenius Philaletes. Esta tradução gerou um 

renovado interesse, com autores como John Webster, Seth Ward e outros discutindo o 

tema. 

Em 1659, foi publicado o Diário Espiritual de John Dee, onde este menciona 

suas conversas com os anjos, com um prefácio muito negativo de Meric Casaubon 

(1599-1671, filho de Isaac Casaubon), que o acusa de Magia diabólica. Para Yates, 

em seu prefácio, Casaubon afirma que Dee, assim como Trithemius e Paracelso, eram 

inspirados pelo diabo. A menção de Paracelso elimina todo o Movimento Rosacruciano. 

Essa campanha arruinou a reputação de Dee e retirou dele por séculos todo o crédito 

acumulado por seus importantes trabalhos científicos.
28
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Ela afirma que a publicação dos Diários de Dee e o seu prefácio provavelmente 

eram parte de uma campanha para desacreditar os “entusiastas” e os “iluminados”, que 

se desenvolveu na época, produzindo uma nova atmosfera de “caça às bruxas”. Assim, 

os “filósofos naturais” tinham que tomar muito cuidado para não desencadear uma nova 

onda de repressão, pois as paixões religiosas estavam em alta. Portanto, abandonaram as 

menções a Dee e reduziram a importância do Baconismo. E foi justamente nesse 

período que John Heydon publicou seus trabalhos: The Land of Rosicrucians (1660) e 

The Holy Guide (1662), declarando-se rosa-cruz, alquimista e astrólogo, e 

demonstrando toda a similaridade entre a obra de Bacon Nova Atlântida e o Fama 

Fraternitatis. 

Com a restauração do rei Charles II (1630-1685), em 1660, e a volta à 

normalidade, a Inglaterra passou por um período de reconciliação. Nesse contexto é que 

foi fundada a Royal Society, que reuniu os estudiosos do país, com Charles II como seu 

patrono, entidade que sobrevive até os dias de hoje. Essa sociedade reunia homens que 

haviam estado em lados diferentes durante a guerra civil. A ciência os reconciliou, mas 

havia temas que deveriam ser evitados: esquemas utópicos em particular pertenciam a 

um passado revolucionário, que seria melhor esquecer: 

A regra de que assuntos religiosos não deveriam ser discutidos nas reuniões, somente os 

problemas científicos, pareceu uma boa precaução e, nos anos iniciais, a insistência 

baconiana na experimentação, na pesquisa e em testes de dados científicos balizou os 

esforços da sociedade […]. 

Uma Sociedade permanente para o avanço das ciências havia chegado, uma instituição 

real e visível e não imaginária e invisível, mas muito restrita em seus objetivos se 

comparados aos dos movimentos anteriores. Os membros da Royal Society não estavam 

interessados em curar os doentes, e isso gratuitamente, e nem em esquemas para 

reformar a educação.
29

 

Quando o livro de Comenius, The Way of Light, foi publicado em 1668, embora 

escrito em 1641, ele o dedicou à Royal Society, num prefácio entusiasmado, chamando 
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seus membros de iluminati, descrevendo tarefas, objetivos e fornecendo recomendações 

a uma sociedade que pouco tinha a ver com a Royal Society: 

Comenius foi ridicularizado por não ter entendido quão diferentes eram os objetivos da 

Royal Society dos antigos ideais “pansóficos”. Mas eu acredito que ele entendia isso. E 

acredito também que ele estava historicamente correto na conexão que enxergava entre 

a Royal Society e os passados esforços, seus e de sua geração. E que ele poderia estar 

também correto em suas recomendações.
30

 

Robert Boyle, o químico e filósofo que em 1647 escrevera carta mencionando o 

“Colegiado Invisível”, fazia parte do grupo de estudiosos que em 1660 fundou a Royal 

Society. Outro integrante do grupo de 114 membros fundadores era Elias Ashmole 

(1617-1692), alquimista, astrólogo, antiquário e grande admirador de John Dee. Yates 

observa que no fundo a química de Boyle também era um rebento da Alquimia 

paracelcista que impregnava a medicina da época. Ashmole, por outro lado, tinha uma 

grande coleção de manuscritos, entre os quais foi encontrada uma cópia de próprio 

punho dos Manifestos Rosacrucianos em inglês, bem como uma carta solicitando a sua 

admissão na Fraternidade R.C. Em 1652 publicou sua conhecida obra Theatrum 

Chemicum Britannicum, uma coleção de textos alquímicos que tiveram importante 

papel no estímulo desse movimento na Inglaterra. No prefácio dessa obra, ele cita 

trechos do Fama e fala dos esforços de Michael Maier na divulgação da Alquimia 

inglesa na Alemanha. Nessa obra ele ressalta também a figura de John Dee. Yates 

observa que, ao juntar Dee e Maier em sua obra, Ashmole reforça a impressão de que 

conhecia os esforços de Dee na ligação com o Movimento Rosacruciano alemão. Ela 

observa também que, embora o seu livro fosse bastante conhecido, não impediu a 

afiliação de Ashmole à Royal Society. 

Yates observa que com o tempo a Royal Society foi abandonando o ideal do 

experimentalismo baconiano e já a segunda geração de membros foi dominada pela 

extraordinária figura de Isaac Newton. 

Conforme é conhecido, a partir do grande número de textos dele não publicados, 

um dos grandes interesses de Newton era a Alquimia. Ele possuía a tradução inglesa de 
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Thomas Vaughan dos Manuscritos Rosacrucianos, bem como obras de Michael Maier, 

em particular a Themis Aurea, onde Maier dá a sua interpretação das leis da 

Fraternidade R.C., a partir do Fama e de outros textos: 

Newton termina suas notas históricas sobre os Manifestos e de Maier com a observação: 

“Esta foi a história daquela impostura”. Isso não implica necessariamente desprezo; 

pode simplesmente indicar que Newton sabia que a história de Rosencreutz era apenas 

um mito, um ludibrium.
31

 

Conforme Yates, Frank E. Manuel escreveu um livro sobre Newton e, no 

capítulo referente aos interesses deste pela Alquimia, menciona a variedade de textos 

alquímicos que Newton possuía e o grande manuseio do Theatrum Chemicum 

Britannicum de Ashmole, que indica o enorme interesse de Newton pela obra. 

O Movimento Rosa-cruz desencadeou acalorados debates e questionamentos: 

teria existido uma sociedade secreta por trás dos Manifestos? Ou teriam estes sido 

lançados apenas por um grupo de pensadores, que buscavam sacudir as estruturas 

existentes, para criar as bases de uma reforma no modo de pensar? Teriam tido também 

motivações políticas? Yates sugere que 

a forma correta de se abordar essa questão seria desistir de procurar os “verdadeiros 

Rosa-cruzes” e se perguntar se o Movimento Rosacruciano sugeriu a formação de 

sociedades secretas. Foi visto que, a partir da ideia de uma sociedade para o progresso 

do aprendizado, na recomendação do autor do Fama, de que os homens de 

conhecimento deveriam comunicar suas descobertas uns aos outros e se reunir em 

colaboração, se materializou a Royal Society. Haveria também nos manifestos a ideia ou 

projeto de uma sociedade internacional secreta que tinha e tem existência real, 

especificamente a Franco-Maçonaria?
32

 

Ela cita as pesquisas a respeito realizadas por J. G. Buhle (1763-1821) na 

Alemanha e Thomas de Quincey (1785-1859) na Inglaterra. Este último afirma num 

artigo de 1824, publicado no London Magazine, “Historic-Critical Inquiry into the 
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Origins of the Rosicrucians and Free-Masons”, que, embora nenhuma loja rosacruciana 

tenha sido identificada na Alemanha a partir dos dados históricos disponíveis, ele estava 

convencido de que, quando o Rosacrucianismo foi transplantado na Inglaterra, se 

transformou em Franco-Maçonaria. E de que essa nada mais é do que o 

Rosacrucianismo modificado de acordo com as tradições das guildas maçônicas e 

reexportado para a Europa. De Quincey sugere que quem fez esta operação foi Robert 

Fludd. Segundo Yates, essa teoria pode não estar inteiramente correta, mas está alinhada 

com o que se sabe do intercâmbio cultural havido entre Inglaterra e Alemanha no século 

XVII. 

Yates chama a atenção para o fato de que se deve distinguir entre as lendas 

maçônicas de sua fundação dos eventos históricos que criaram a Franco-Maçonaria 

como uma instituição organizada. A lenda maçônica sugere que a Maçonaria é tão 

antiga quanto à própria arquitetura e fala de um tempo mítico de quando Salomão 

construiu o seu Templo e das guildas que construíram as grandes catedrais europeias. 

Num determinado momento esta atividade operacional, ligada à técnica da construção, 

se transformou numa “Maçonaria especulativa”, interessada na interpretação mística e 

moral das construções, uma sociedade secreta com ritos e ensinamentos esotéricos. Mas, 

quando foi que isso ocorreu, ninguém sabe ao certo. Dentre os poucos fatos conhecidos, 

sabe-se que Elias Ashmole, que tinha, como foi visto, forte interesse no Movimento 

Rosacruciano, foi iniciado numa loja maçônica em 1646 de acordo com seu próprio 

diário, o que indica que nessa data já havia uma loja ativa na Inglaterra. Outro registro 

de afiliação maçônica é o de Robert Moray (1609-1673), outro membro fundador da 

Royal Society e também interessado em Alquimia, na loja de Edimburgo em 1641. 

Yates aponta uma pequena poesia de 1638 mencionando os Irmãos da Rosa-

Cruz e a “palavra maçônica” (que aparece na obra de Knoop, Jones e Hamer Early 

Masonic Pamphlets, Manchester, 1945, p. 30), bem como um panfleto de 1676, 

mencionado na mesma obra que se refere a um jantar com a participação da Modern 

Green Ribbon’d Caball; The Ancient Brotherhood of the Rosy Cross: The Hermetick 

Adepti, com a companhia de Accepted Masons. 

A autora relembra que, conforme descrito na History of Freemasonry de R. F. 

Gould (Londres, 1886), em meados do século XVIII surgiu na Franco-Maçonaria, 
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aparentemente na França, um novo “grau” ou conjunto de rituais denominado “Grau 

Rosa-Cruz”, que indicaria a relação entre Maçonaria e Rosacrucianismo. 

Segundo Rebisse, o melhor momento que marcou a fundação da Franco-

Maçonaria e suas atividades conhecidas foi a publicação da “Constituição de Anderson” 

em 1723, pelo duque de Wharton, seu Grande Mestre da Época. 

Esse texto, apresentado como uma revisão ou correção de “velhos arquivos maçônicos”, 

foi redigido por James Anderson, Jean-Théophile Désaguiliers e George Paynes. Os 

arquivos em questão são Old Charges, ou Anciens Devoirs, textos que pertenciam às 

antigas confrarias de talhadores de pedras, as guildas, cujos textos mais antigos 

remontam ao século XIV.
33

 

Mas Rebisse aponta que essa Maçonaria não descendia diretamente das antigas 

guildas; ela era uma sociedade de pensadores, falava-se em “Maçonaria Especulativa” e 

reivindicava-se a herança das “Artes Liberais”, que haviam sido gravadas nas duas 

colunas que tinham escapado do Dilúvio. De um modo geral pode-se dizer que seu 

projeto de constituição no início era aparentemente mais social que espiritual. Suas 

cerimônias eram qualificadas como “rito de recepção”. Foi só por volta de 1730 que 

começou a aparecer em seus textos o termo “iniciação”. 

Foi nessa época que surgiu o grau de “Mestre”, que foi acrescentado aos outros 

dois, de “Aprendiz” e de “Companheiro”, já existentes, e, ainda segundo Rebisse, foi só 

em 1760 que na Inglaterra o “Mito de Hiram” foi associado a esse grau.
34

 Em certos 

aspectos, como no caso do simbolismo da descoberta do túmulo, o mito de Hiram 

apresenta algumas semelhanças com o de Christian Rosencreutz. 

Dois livros: As viagens de Cyrus ou a nova Cryopédie, de Andrew Michael 

Ramsay (1727), e Séthos; história ou vida tirada dos monumentos e anedotas do Egito 

Antigo, do abade Terrasson (1731), desencadearam a renovação do interesse pelo 

Esoterismo Egípcio. O primeiro relata a história de Cyrus, que foi a Tebas, onde 

aprendeu a história de Hermes Trismegisto. O segundo fala das iniciações nos templos 

de Mênfis. Estes textos tiveram bastante sucesso e inspiraram obras de outros autores e 
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artistas, inclusive a ópera-balé de Jean-Philippe Rameau, O nascimento de Osíris 

(1751), e a ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, A flauta mágica (1789). 

Após a publicação e o sucesso de seu livro, Ramsay (1686-1743) fez um 

discurso na loja parisiense Louis D’Argent (1737), que originou o aparecimento dos 

chamados altos graus da Maçonaria. Nesse discurso, Ramsay apresentou a Franco-

Maçonaria como a ressurreição da religião Naochita, uma religião sem dogmas, 

primordial e universal, que teria sido levada à Inglaterra pelos cruzados e templários. 

Entre 1740 e 1773, os altos graus proliferaram e foi entre eles que surgiu o Grau de 

“Cavaleiro Rosa-Cruz”, por volta de 1760. 

Alguns sistemas de graus elevados se constituíram em ordens independentes, 

como ocorreu na França por volta de 1754, com a “Ordem dos Cavaleiros Maçons Élus-

Cohen do Universo”, de Martinez de Pasqually (1710-1774), ou na Alemanha, na 

mesma época, com a “Estrita Observância Templária”, do barão Karl von Hund (1722-

1766). 

Ainda segundo Rebisse, em paralelo ao desenvolvimento da Maçonaria surgiram 

outros movimentos, principalmente de tendência alquímica, ligados ao simbolismo da 

Rosa e da Cruz, tais como “A Ordem Rosa-cruz de Ouro”, fundada por Samuel Richter 

(16?-1722), conhecido como Sincerus Renatus, pastor luterano de tendência pietista. 

Em 1757 Hermann Fictuld criou um rito maçônico de inspiração alquímica e pietista, 

composto por um conjunto de graus com o nome de Societas Rosae et Aureae Crucis, 

que mais tarde, após 1770, deu origem a um rito maçônico Rosa-cruz adotado por 

diversas lojas na Bavária, na Boêmia, na Áustria e na Hungria. A partir de 1767 essa 

ordem se dividiu, gerando a ordem dos “Arquitetos Africanos” (ou seja, egípcios), 

extinta em 1781. “A Rosa-Cruz de Ouro” acabou evoluindo e, em 1776, Johann Rudolf 

von Bischohfswerder (1741-1803) e Jean Cristophe Wölner instauraram uma nova 

ordem maçônica Rosa-cruz, denominada “Ordem Rosa-cruz de Ouro de Antigo 

Sistema”, que adotou uma hierarquia de nove Graus (Juniores, Theoretici, Practici, 

Philosophi, Minores, Majores, Adepti Exempti, Magistri e Magi), que foi adotada 

posteriormente por diversas organizações de inspiração rosacruciana, até os dias de 

hoje. Essa organização foi posta na inatividade em 1787, mas antes disso, em 1779, deu 

origem aos “Irmãos Iniciados da Ásia”, de que Charles Hesse-Kassel (1774-1836) foi o 

Grande Mestre e onde cabe situar, segundo Rebisse, o enigmático conde de Saint 
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Germaine, que a partir de 1778 teria se instalado junto a Charles de Hesse-Kassel, seu 

discípulo e protetor. 

Foram criados também entre 1700 e 1750 diversos círculos alquimistas 

independentes, na Prússia, na Silésia, no Saxe, na Áustria e na Bavária, a maioria deles 

dizendo-se ligados ao Rosacrucianismo, como, por exemplo, a Sociedade Alquímica de 

Nuremberg, da qual, segundo Rebisse, baseado em diversos autores, o grande filósofo e 

matemático G. W. Leibniz (1646-1716) teria sido secretário: 

Foi nesse movimento onde se misturavam Alquimia, Rosacrucianismo e Franco-

Maçonaria que nasceu o célebre livro “Símbolos Secretos dos Rosa-cruzes dos Séculos 

XVI e XVII” (Altona 1785 e 1788). Composto essencialmente de tratados alquímicos 

magnificamente ilustrados, ele é com frequência apresentado como o livro Rosa-cruz 

mais importante depois dos três manifestos.
35

 

Rebisse comenta que esses graus maçônico-rosa-cruzes criados no século XVIII 

fazem referências principalmente ao Egito, aos essênios e aos templários como fontes 

de iniciação. Seus criadores procuravam ligar o Rosacrucianismo e a Maçonaria aos 

sábios das religiões antigas e a um Cristianismo original muitas vezes idealizado, que 

teria origem nos essênios e teria sido transmitido pelos templários. A maneira como são 

descritas essas origens da tradição não deve ser levada ao pé da letra. Para Henry 

Corbin, essa relação deve ser entendida como algo além do historicismo. Os essênios, os 

templários, os Cônegos do Santo Sepulcro etc. devem essencialmente ser considerados 

como símbolos que remetem a uma realidade superior: 

Henry Corbin via nos mitos que se relacionavam com as ordens que acabamos de 

evocar elementos que remetiam a uma filiação espiritual, através de uma “Cavalaria 

Espiritual” […]. Como ele declarou: “Dado que a continuidade dessa tradição não 

depende de uma causalidade histórica imanente, ela só pode ser expressa por símbolos. 

Seus transmissores se elevam ao nível de personagens simbólicas”.
36
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Henrik Bogdan, professor de História das Religiões da Universidade 

Gotemburgo, comenta que na segunda metade do século XVIII surgiu uma profusão de 

rituais maçônicos, especialmente na França e na Alemanha. Na maioria eles eram 

agrupados segundo “Ritos”, que competiam entre si, proclamando cada um deles de 

conter “o verdadeiro segredo da Maçonaria”.
37

 Assim foram criados os “altos Graus”, 

somente acessíveis aos Mestres Maçons (que já haviam completado os três graus 

básicos). Esses graus podem ser basicamente divididos em dois grandes grupos: os 

“Graus Templários” de origem francesa e os “Graus Escoceses” oriundos de Londres.
38

 

Os Graus Escoceses se referem à construção do novo Templo. Os Templários 

baseiam-se na lenda de que a Franco-Maçonaria teria sido criada pelos remanescentes 

dos Cavaleiros Templários, que haviam se refugiado na Escócia quando da extinção da 

Ordem e que reapareceram em público como franco-maçons. O primeiro a apresentar 

essa teoria foi Andrew Michael Ramsay (1686-1743), um escocês expatriado em Paris 

que, no célebre discurso proferido na Loja Le Louis d’Argent, de Paris, em 1737, já 

mencionado, afirmou que a Franco-Maçonaria havia sido fundada pelos cruzados 

medievais na Terra Santa. Na Alemanha os Graus Templários foram propagados 

principalmente pelo Barão Karl Gottlief von Hund (1722-1776), criador do “Rito da 

Estrita Observância”. 

Segundo Bogdan, dos ritos criados no século XVIII que ainda subsistem hoje em 

dia, os mais importantes são: o “Rito Escocês Antigo e Aceito”, o “Rito Escocês 

Retificado” e o “Rito Sueco”. 

O primeiro, fundado em 1801, é o que de longe tem maior número de iniciados. 

Possui um total de trinta e três graus, incluindo os três iniciais operativos (Craft), e 

apresenta um conjunto de rituais franceses do século XVIII, com graus tanto escoceses 

como templários. Tem influência de temas ligados à Cavalaria, Alquimia e ao 

Rosacrucianismo. 

O “Rito Sueco” é praticado na Escandinávia e na Alemanha e consta de onze 

graus. O Grande Mestre é chamado Vicário de Salomão. A primeira Loja L’Innocente 

foi fundada em Estocolmo em 1756 por Carl Fredrik Eckleff (1723-1786). Em 1759 
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foram introduzidos os graus de seis a nove, e assim se constituiu a base para o que veio 

a ser conhecido como o “Rito Sueco”. O sistema de Eckleff foi desenvolvido 

posteriormente pelo Duque Carl de Sodermanland (1748-1818), mais tarde Rei Carl 

XIII, que revisou os rituais em 1780. 

O “Rito Escocês Retificado” foi fundado em 1774 por Jean-Baptiste Wilhermoz 

(1730-1824). Ele situa a origem da Franco-Maçonaria no antigo Egito. 

Segundo Bogdan, a Maçonaria Egípcia sempre se manteve na franja da 

Maçonaria regular, até os dias e hoje, embora, como demonstrado por Faivre, os ritos de 

Misraim não fossem muito “egípcios” em sua natureza e boa parte dos rituais tenha sido 

extraída dos ritos escoceses e templários. 

Na Alemanha, um dos primeiros a propagar a Maçonaria Egípcia foi Friedrich 

von Köppen (1734-1797), que fundou a Ordem da Afrikanische Bauherren em 1767, 

que apresentava uma história alternativa da Franco-Maçonaria como tendo sido fundada 

pelo bíblico Ham que emigrou para o Egito com o nome de Menes e aí recebeu o 

“Conhecimento Secreto”, passado de geração a geração. Esse rito tinha um total de onze 

graus. 

Outro sistema influente foi o “Rito Egípcio” de Cagliostro (Giuseppe Balsamo, 

1743-1795), fundado em Nápoles em 1777. Esse Rito foi aberto às mulheres e incluía 

aspectos alquímicos, teúrgicos e a busca da imortalidade espiritual. 

Para Bogdan, o Rito Egípcio-Maçônico mais famoso e mais influente foi o “Rito 

de Memphis e Misraim”. Inicialmente surgiu o “Rito de Misraim”, fundado em 1805 em 

Milão por Lechangeur (?-1812), o qual, após ter tido negado seu acesso aos graus 

superiores do “Rito Escocês Antigo e Aceito”, fundou o novo Rito. 

O nome “Rito de Misraim” é uma referência a uma lenda sobre o filho de Ham, 

Misraim, que teria sido quem originou a tradição secreta de Ísis e Osíris. A sabedoria 

secreta assim preservada teria provindo de Adão, que a recebeu diretamente de Deus. O 

“Rito de Misraim” foi introduzido posteriormente na França pelos três irmãos Bedarride 

de Avignon em 1815. 

Em 1838, Jacques-Etienne Marconis de Nègre (1795-1868), que fora expulso do 

“Rito de Misraim”, fundou sua própria versão do Rito Egípcio-Maçônico, o “Rito de 

Memphis”, com noventa e seis graus, mais o de Grande Hierofante, chefe da Ordem. 

Esse novo rito teve bastante sucesso e se espalhou por diversos países: França, Bélgica 
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Inglaterra e Estados Unidos. Por influência do chefe do Rito nos EUA, J. Seymour, ele 

foi reduzido a trinta e três graus em 1867, e com o tempo serviu de base para a 

formação da OTO (Ordo Templi Orientis). Na Itália os Ritos de Memphis e Misraim 

foram fundidos em 1881 por Giuseppe Garibaldi (1807-1882), formando um só sistema, 

que se desenvolveu mundialmente sob o nome de “Ritos de Memphis e Misraim”. 

Mas, para Rebisse, com a proliferação das ordens iniciáticas e dos sistemas e 

altos graus maçônicos no século XVIII, surgiram também os movimentos que iam em 

sentido contrário à tradição rosacruciana: os positivistas partidários das Luzes e os 

espiritualistas. Além disso, o Esoterismo Ocidental foi sacudido pelo aparecimento do 

magnetismo. 

2.3.  ESOTERISMO ,  ILUMINISMO E ROMANTISMO  

Faivre aponta três obras alemãs importantes desse período de Teosofia orientada 

para a Magia e que tiveram grande influência nas sociedades iniciáticas: Theo-

Philosophia Teoretico-pratica (1711), de Samuel Richter (aliás, Sincerus Renatus); 

Aurea Catena Homeri (1793), de A. J. Kirchweger; e Opus Mago-cabbalisticum et 

Theosophicum (1735), de Georg von Welling (aliás, Selwigt) (1655-1727), que, pelo 

que se sabe, teve influência na obra de Goethe. 

Faivre identifica o período de 1770 a 1815 com o chamado “Iluminismo 

Francês” (no sentido esotérico da palavra), um período em que a “Teosofia brilhou com 

todo o seu fogo”.
39

 Ele conta que, 

em 1745, o sueco Emmanuel Swedenborg (1688-1772), célebre cientista e inventor, 

interrompeu sua atividade especificamente científica, como resultado de sonhos que 

apareceram subitamente transformando a sua vida interior. Ele se imergiu no estudo das 

escrituras, escreveu sua Arcana Coelestia (1747-1758), seguida de numerosos trabalhos. 

Swedenborg apresentou suas visões usando imagens e figuras, para formular uma 

espécie de geografia descritiva das esferas celestes e dos mundos espirituais.
40
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Os escritos de Swedenborg ressaltam a ideia da relação universal que existe 

entre a natureza e o homem, e entre o homem e Deus, com uma correspondência 

contínua entre qualquer elemento do mundo natural e seu equivalente no mundo 

espiritual. 

Ele teve grande influência na literatura do século XIX. Inspirou alguns ritos 

maçônicos, e, em 1787, alguns sacerdotes anglicanos decidiram fundar uma seita 

religiosa denominada “Nova Igreja”, baseada nas obras de Swedenborg, a qual existe 

até os dias de hoje. 

Faivre ressalta também a importância, para a “Teosofia” desse período, da obra 

do pastor protestante Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782), filósofo da Natureza e 

alquimista que, encorajado pela leitura de Boehme e da Cabala, se tornou também um 

exegeta de Swedenborg, de quem, porém, se distanciou mais tarde. Faivre diz: 

Oetinger representa o Esoterismo eclético erudito. Para ele a Magia, a mais sublime das 

ciências, é um método utilizado para estudar a relação entre as formas terrenas e 

celestes. Tudo é “físico” (a corporalidade é o objetivo final do trabalho de Deus), mas 

somente uma “física superior”, ligada a uma Hermenêutica da natureza e às Escrituras, 

fornece as chaves do conhecimento sobre as formas pelas quais o Divino e a natureza se 

interpenetram.
41

 

Von Stuckrad relembra que Kant (1724-1804) desenvolveu parte de sua obra 

como uma crítica a Swedenborg e aos autores da mesma linha de pensamento. Ele 

escreveu uma crítica direta a Swedenborg em 1766, denominada Traume eines 

Geistersehers Erläurtert durch Träume der Metaphisick (Sonhos de um Vidente de 

Espíritos Ilustrado por sonhos de Metafísica): 

Autor integrado no Iluminismo, Kant começa essa obra com as seguintes palavras: “O 

reino das sombras é o paraíso dos fantasistas. Aqui eles encontram uma terra sem 

fronteiras onde podem construir de acordo como os desejos de seu coração […]. 

Portanto, não considero indevido se o leitor, em vez de considerar os videntes de 
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espíritos como cidadãos de outro mundo, não perca seu tempo, os consigne a um asilo e 

se poupe de ulteriores pesquisas”.
42

 

Segundo von Stuckrad, Kant não poderia aceitar as premissas dos trabalhos de 

Swedenborg, fruto de suas visões e contato com “espíritos”, principalmente em função 

de suas consequências sobre o movimento iluminista (note-se que, aqui, esse autor 

emprega o termo “iluminista” no sentido corrente da palavra): 

Kant estava completamente seguro de quais seriam as implicações de aceitar somente 

algumas das histórias sobre espíritos como verdadeiras. Toda a base das ciências 

naturais seria colocada em questão, pois a grande maioria dos estudiosos estava unida 

nessa rejeição. Embora isso não constituísse uma “prova”.
43

 

Apesar das críticas de Kant, as ideias de Swedenborg tiveram, segundo von 

Stuckrad, importante papel também fora do âmbito do Esoterismo e da religião, 

influenciando pensadores posteriores como Ralph Waldo Emerson e William James, 

escritores como Honoré de Balzac e pintores como Gauguin, e músicos como Anton 

Webern. 

Faivre cita ainda, na sua relação dos grandes teósofos alemães da época, Michael 

Hahn (1758-1803), teósofo na linha de Boehme, cujos trabalhos sobre o andrógino e a 

Sophia são clássicos do gênero, e Karl von Eckartshausen (1752-1803), com um 

trabalho muito prolífico e rico, traduzido em numerosas línguas, que ainda hoje toca 

muitos leitores e alquimistas. 

Na França, Martinês de Pasqually, fundador da sociedade dos Elus-Cohen, já 

mencionado, escreveu Le Traité de la Réintégration de Êtres, que, segundo Faivre, é 

uma das principais obras da Teosofia moderna. Sob sua influência, Louis Claude de 

Saint-Martin, “o Filósofo Desconhecido”, desenvolveu sua obra, baseada num 

Cristianismo esotérico, sendo seus principais livros, Des Erreurs et de la Verité (1775); 

Tableau Naturel (1781); L’Homme de Désir (1790); Le Nouvel Homme e Ecce Homo 

(1792). Após uma viagem para a Alemanha (1788-1791), ele entrou em contato com a 
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obra de Boehme, da qual ficou profundamente influenciado e escreveu Le Ministère de 

l’Homme Esprit e De l’Esprit des Choses (1802). Além disso, traduziu diversas obras de 

Boehme para o francês. 

Dentre os autores de uma linha menos cristã, Faivre aponta ainda, como fazendo 

parte do Iluminismo francês: Antoine Fabre d’Olivet (1767-1825), com sua obra La 

Langue Hebraïque Restituée (1810) e Les Vers Dorée de Pythagore (1813), onde ele 

busca demonstrar a existência de uma Tradição Universal Perdida; Court de Gébelin 

(1725-1784), com Le Monde Primitif (1773/1784), que também tenta demonstrar, 

através do estudo de diversas tradições conhecidas, a existência da Tradição Primordial. 

Nessa época surgiu com grande impacto a teoria do “Magnetismo Animal”, do 

médico suevo Franz Anton Mesmer (1734-1815), que escreveu em 1766 uma 

“Dissertação físico-médica sobre a influência dos planetas”, na qual estudou a causa da 

gravitação universal e sua influência na saúde: 

Retomou as hipóteses de Paracelso e Robert Fludd sobre a Alma do Mundo, as do 

alquimista Van Helmont sobre o magnetismo médico e as teorias de Guilhaume 

Maxwell sobre o espírito vital. Comparando esses diferentes pontos de vista com os 

princípios de Isaac Newton e suas próprias reflexões, acabou estabelecendo a teoria do 

“Magnetismo Animal”. Com este nome ele designou “a propriedade que têm os corpos 

de serem susceptíveis às ações de um fluido universalmente difuso, que rodeia tudo o 

que existe e serve para manter o equilíbrio de todas as funções vitais”.
44

 

Mesmer dizia-se capaz de captar essa energia e tratar os enfermos, restituindo-

lhes a harmonia energética necessária à manutenção de sua saúde. Podia empregar suas 

mãos, ou água magnetizada, ou ainda uma tina magnetizadora que continha diversos 

elementos imersos em água. Segundo Rebisse, em pouco tempo foi tachado de charlatão 

e acusado de recorrer à Magia. Em 1779 publicou novo texto, “Registro da Descoberta 

do Magnetismo Animal”, explicando que o magnetismo animal nada tinha de 

sobrenatural e se tratava de um fenômeno físico. 

Mas, segundo Rebisse, apesar desse seu encaminhamento científico da questão, 

Mesmer, que era franco-maçom, fundou em 1783 a “Sociedade da Harmonia” em 
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moldes paramaçônicos. Chamava sua sociedade de “Loja”, usava hieróglifos e símbolos 

para transmitir seus ensinamentos. Nela havia rituais de recepção e cerimônias 

específicas para as reuniões. Mesmer autorizou a criação de sociedades em várias 

cidades, entre as quais Estrasburgo e Bordeaux. O magnetismo foi um sucesso. 

Von Stuckrad lembra que as ideias de “fluido universal” e da existência de uma 

relação “magnética” entre pessoas sempre foram divulgadas pelo Esoterismo com 

diferentes nomes, tais como spiritus, ether ou raio cósmico, mas, assim mesmo, Mesmer 

teve grande influência no Esoterismo moderno: 

Em primeiro lugar ele formulou uma teoria colocando o “oculto” escondido à 

disposição dos homens, o que interessou muitos ocultistas do século XIX. Em segundo, 

Mesmer teve um forte impacto sobre o transcendentalismo americano. O 

“Espiritualismo” gerou grande interesse em meados do século XIX, em boa parte 

devido a Swedenborg e Mesmer. Em terceiro, Mesmer está na base do desenvolvimento 

da pesquisa da psicologia profunda. A ideia romântica do “Inconsciente”, inicialmente 

introduzida por Carl Gustav Carus (1789-1869), e, em particular, o movimento 

americano de cura mental, enfatizando o potencial humano de autocura através da 

sugestão ativa de “pensamentos positivos”, indica uma clara relação com o 

Mesmerismo (vide Fuller, 1982).
45

 

Para von Stuckrad, Mesmer via a natureza como um tecido de energias vivas. 

Este conceito, juntamente com a ideia da sacralização da natureza, encontrou suporte no 

pensamento do século XIX e teve forte influência no Esoterismo do século XX. 

Rebisse aponta que a teoria do Magnetismo Animal foi submetida a duras 

críticas. Uma comissão científica formada em 1784 pelo Rei Luís XVI e cientistas de 

renome, como Lavoisier, Benjamin Franklin e quatro membros da academia de 

medicina de Paris, reconheceu os efeitos curativos do magnetismo, mas desaconselhou 

seu uso por considerá-lo não científico e por demais carregado de superstições. Viu nele 

acima de tudo um efeito da imaginação. Como consequência desse veredicto, as teorias 

de Mesmer sofreram um duro golpe, e a “Sociedade da Harmonia” foi dissolvida em 

1789. Apesar disso, o magnetismo continuou a ser praticado, porém aproximando-se 
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cada vez mais do Ocultismo. O próprio Saint-Martin chegou a se interessar por ele por 

certo tempo. 

Nesse período, apareceram os estudos do Marquês de Puységur (1751-1825) 

sobre o “sonambulismo”. Em 1784 ele descobriu que pacientes “magnetizados” por 

meio de passes caíam numa espécie de letargia, um “sono magnético”, com uma 

alteração da personalidade e uma aparente expansão dos sentidos. Tornavam-se 

“médiuns”, dotados de surpreendente clarividência e capazes de responder a perguntas 

referentes a coisas do “invisível”. Rebisse afirma que 

inevitavelmente todos aqueles que estavam orientados para as ciências do invisível, e no 

primeiro plano os Élus-Cohens (Mesmer tinha vários amigos que pertenciam a essa 

organização), foram seduzidos por essa prática. Em muitos lugares foram instituídos 

oráculos dos “sonâmbulos”. 

Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) (renomado franco-maçom, proeminente membro 

dos Élus-Cohens e amigo de Saint-Martin) não escapou do entusiasmo geral e é 

provável que essa prática tenha sido, para muitos, o motivo da queda da Ordem dos 

Élus-Cohens. De fato, com o “sonambulismo” não havia mais a necessidade de ascese 

nem de ritos complicados para se comunicar com o invisível; bastava mergulhar um 

paciente no sono magnético e interrogá-lo.
46

 

Faivre aponta que nessa época, no final do século XVIII, surgiu uma nova forma 

de se encarar a Natureza, especialmente na Alemanha: a Naturphilosophie, que foi 

basicamente um componente do romantismo alemão. Mas em diversos de seus 

representantes ela tomou formas que se relacionam ao Esoterismo. Ele comenta que 

na sua forma mais geral ela foi, de acordo com F. J. W. Schelling (1775-1854), uma 

tentativa de trazer à luz aquilo que havia sido continuamente reprimido pelo 

Cristianismo: conhecer a Natureza.
47

 

Para ele, contribuíram para isso diversos fatores. Em primeiro lugar a 

persistência da Magia no pensamento de diversos estudiosos, médicos e filósofos como 
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Oetinger, no século XVIII. Depois a influência do naturalismo francês que também 

continha especulações sobre a vida da matéria e sobre a Anima Mundi. Havia também 

uma renovada popularidade do pensamento de Spinoza (1632-1677), que considerava a 

Natureza como algo espiritual e o Espírito como fonte do Universo finito. Além disso, 

havia interesse em tudo aquilo que era relacionado ao magnetismo, galvanismo, 

eletricidade, e eram elaboradas teorias ousadas contaminadas de Esoterismo, 

sintetizando as novas descobertas, na visão de importantes filósofos como J. G. Herder 

(1741-1804), um dos precursores do movimento. 

Faivre aponta três características essenciais da Naturphilosophie: 

a) O conceito de que a Natureza é um texto a ser decifrado por correspondências, 

pois ela está plena de implicações simbólicas. Portanto, a ciência rigorosa é 

necessária somente para ter uma visão geral dos processos invisíveis da Natura 

Naturans (o caráter criador da Natureza). 

b) Uma tendência a considerar a realidade concreta como algo vivo e o universo 

como plural, complexo, constituído de diferentes níveis de realidade. 

c) A identidade entre Espírito e Natureza, considerados como duas sementes da 

mesma origem: a matéria e a Natureza se baseiam em princípios espirituais, pois 

o Espírito as impregna. Baseados nesse princípio, o conhecimento da Natureza e 

o conhecimento de si mesmo caminham juntos. Assim, um fato científico é visto 

como um sinal, que permite o uso das leis da correspondência. Portanto, 

conceitos oriundos da química, por exemplo, podem ser transpostos tanto para a 

astronomia quanto para os sentimentos humanos. 

Faivre ressalta que, em função dessa visão, pode-se compreender por que o 

“Magnetismo Animal” causou tanto interesse. Lembra também que nem todos os que 

seguiram essa Filosofia da Natureza podem ser descritos como esoteristas. A obra de 

Schelling Weltseele, de 1798, pode ser considerada em parte ligada à visão esotérica. 

Segundo Faivre, a visão da Naturphilosophie desse autor foi vista desde o início como 

uma tentativa de unir a Pansophia ao espírito da Filosofia kantiana. 

Para Faivre, o maior representante do Esoterismo romântico do século XIX e da 

formação da Naturphilosophie alemã foi Franz von Baader (1765-1841), chamado de 
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Boehmius redivivus, considerado um dos grandes hermeneutas da obra de Boehme e 

grande admirador e comentarista da obra de Saint-Martin. Ele diz: 

Temas como o Andrógino, Sophia, as sucessivas Quedas, o magnetismo e o amor são 

sujeitos a um tratamento original, embora tradicional, de sua parte, representando o 

Summum de tudo o que é essencial no Esoterismo Cristão.
48

 

Ele era, além de filósofo, mineralogista e participou ativamente da política em 

sua época, sendo conhecido e respeitado nos meios católicos liberais. 

Dentre os filósofos da Natureza mais ligados ao Esoterismo, além de von 

Baader, Faivre cita Friedrich von Hardenburg (aliás, Novalis – 1772-1801), Johann 

Wilhelm Ritter (1776-1810) e o já mencionado Karl Gustav Carus, com seus trabalhos 

sobre o inconsciente. Faivre aponta Goethe como ligado a essa tradição principalmente 

em função de seus trabalhos científicos sobre a metamorfose das plantas (Zur 

Farbenlehre). Para Faivre, 

Este foi o ambiente em que a psicanálise planta suas raízes e também o clima no qual a 

homeopatia moderna nasceu com Friedrich Hanneman (1775-1843).
49

 

Ainda neste contexto, afirma que as obras de Louis Claude de Saint-Martin 

traduzidas para o alemão tiveram ampla acolhida. Ele cita também uma diversidade de 

autores menos conhecidos, mais ou menos ligados a essa visão de mundo, entre os quais 

Fabre d’Olivet, já mencionado (Histoire Philosophique du Genre Humaine), e 

provavelmente Alphonse Louis Constant, aliás Eliphas Levy (1810-1875), que escreveu 

também sob o pseudônimo de Hortensius Flamel (Le Livre d’Or e Le Livre Rouge) na 

França. 

Von Stuckrad ressalta a superposição entre Esoterismo, ciências naturais e a 

descrição da Natureza como coisa vivente com sua visão panteísta e animista do mundo. 

Afirma que 
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investigadores da natureza, como eles ainda se descreviam no século XIX, percebiam os 

aspectos religiosos de seus estudos da Natureza e essas tendências podem ser notadas 

nas personalidades que respondiam às mudanças trazidas pelo Iluminismo e pela 

industrialização nascente. As seguintes personagens são representantes de muitas 

outras, tanto em relação às implicações holísticas e panteístas das ciências naturais 

quanto em relação às relações entre os campos da arte, literatura, Filosofia, ciência e 

religião.
50

 

Dentre os diversos personagens que esse autor aponta, Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832) é sem dúvida um dos mais proeminentes dessa interface entre 

Filosofia da Natureza, ciências e arte desse período. Diz von Stuckrad: 

Muito tem sido escrito sobre os interesses herméticos e esotéricos de Goethe, 

geralmente relacionados com a figura do magus em Fausto, e a Filosofia da Natureza 

expressa pelo poeta, estadista e cientista. Não há dúvida de que Goethe recebeu muita 

inspiração das tradições esotéricas e de que ele também contribuiu para 

desenvolvimento posterior delas.
51

 

Cita sua famosa obra Die Leiden des jungen Werther (“Os sofrimentos do jovem 

Werther”, 1774) como um exemplo relevante da combinação da sacralização da 

Natureza, panteísmo e animismo, que surgiu em oposição ao Iluminismo europeu. A 

mesma posição pode ser apontada nas obras de Novalis, permeadas por concepções 

holísticas e panteístas. Segundo von Stuckrad, 

Novalis afirma que na sua íntegra a Natureza somente pode ser concebida “como 

instrumento e meio para a compreensão dos seres inteligentes”. Pouco antes ele 

escreveu: “Poder-se-ia mais facilmente imaginar que (a Natureza) seria o produto de um 

inconcebível entendimento de seres diferentes, o maravilhoso laço entre o mundo dos 

espíritos, o ponto de contato entre inúmeros mundos, pois de acordo com Novalis a 

Natureza não seria Natureza, se não tivesse Alma”.
52
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Novalis afirmou que os poetas se situariam na intersecção desses mundos, pois 

somente eles poderiam manusear o fluxo, ou seja, a Natureza Vivente. Para ele, os 

poetas eram os verdadeiros mistagogos (sacerdotes gregos que orientavam as 

cerimônias de iniciação) da Natureza que compreendiam a linguagem do Universo. 

Von Stuckrad afirma que o Romantismo alemão “ontologizou” e espiritualizou a 

Natureza, e relações interpretativas eram criadas, levando a uma relação sentimental 

personificada e sacralizada de temas como, por exemplo, a floresta. O mesmo ocorreu 

também em outros países, principalmente na França com o Romantismo francês. Ele 

aponta também a influência da Filosofia da natureza de Schelling no Romantismo 

alemão. Von Stuckrad afirma que, 

como Leibniz antes dele, Schelling concebe a Natureza e o Cosmos como um único 

grande organismo. Em seu trabalho Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie 

(Primeiro Esboço de um Sistema de Filosofia da Natureza – 1799) ele chama o 

organismo individual de “a imagem concentrada e reduzida do organismo universal”. 

Como Leibniz ele conclui que não havia, portanto, diferenças entre a vida orgânica e 

inorgânica […]. Para entender a Natureza em sua realidade, não devemos nos perguntar 

sobre seu produto mas sobre a sua “atividade absoluta” ou “produtividade”. Schelling 

define isso como segue: “Chamamos a Natureza como mero produto (natura naturata) 

de um objeto (que é o interesse de todo o empirismo). Chamamos a Natureza de 

produtividade (natura naturans) de um sujeito (que concerne a toda a teoria)”.
53

 

Assim, Schelling contrasta a sua Filosofia orgânica da vida tanto com a 

concepção mecanicista dos empiristas quanto com a posição kantiana, pela qual só o 

observador, como sujeito, pode julgar a natureza. Von Stuckard destaca a importância 

das ideias de Schelling para embasar o pensamento esotérico: 

Não estou afirmando que Schelling fosse um “esoterista”: a importância de sua 

Filosofia está em que ela representa um elemento importante do discurso esotérico do 

                                                           
53

 Ibidem, p. 107. 



Capítulo II 
Breve história do Esoterismo Ocidental Pós-Renascentista  

160 

 

século XIX, em relação ao reconhecimento das qualidades ocultas da natureza numa 

perspectiva holística e animista.
54

 

Schelling antecipou desafios relacionados às questões levantadas pela Filosofia 

da natureza, que surgiram mais tarde, tanto no período romântico quanto na atualidade. 

Von Stuckrad afirma que 

a influência do jovem Schelling é um ponto de partida conveniente para uma avaliação 

da Filosofia da natureza romântica até o início do século XX. O debate entre Fichte, 

Hegel e Schelling, no início do século XIX, atraiu muitos jovens estudantes à 

Universidade de Jena, que mais tarde se tornaram conhecidos como filósofos 

românticos. No entanto, seria um erro classificar Schelling como um filósofo romântico, 

pois estava interessado no conceito de natureza e na relação da Filosofia da natureza em 

todo o seu sistema de Filosofia de identidade, enquanto a elaboração romântica de sua 

doutrina é mais bem descrita como “estetização” e “emocionalização” da natureza.
55

 

A Filosofia romântica da natureza, segundo Faivre, desencadeou uma visão 

panteísta que levou à visão da divindade transcendental na Natureza, a qual influenciou 

a arte e a poesia, bem como o pensamento de Carl Gustav Carus (já mencionado, que foi 

o primeiro a lançar o conceito de inconsciente, desenvolvido mais tarde por Carl Gustav 

Jung) e de Ernest Haeckel (1834-1919). Este foi um cientista da natureza da época, de 

formação darwiniana. Embora um defensor da visão de mundo mecanicista e 

determinista, Haeckel afirmava que Darwin deveria ser visto juntamente com Goethe e 

Novalis como parte de um trio de brilhantes filósofos da Natureza. Mais tarde Haeckel 

juntou Spinoza ao conjunto e desenvolveu uma visão panteísta, antecipando a visão que 

mais tarde, já no século XX, ficou sendo conhecida como “Ecologia Profunda”. 

Para Faivre, assim como ocorreu entre o imaginário do período Barroco e o 

pensamento esotérico, surgiu uma cumplicidade natural entre o Romantismo e esse 

pensamento, especialmente na Alemanha. Para ele, 
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se o gosto pela síntese e o sentimento de pesar relacionado à condição humana são dois 

dos traços dominantes do Romantismo e da Gnose Europeia, o mesmo ocorre com o 

mito da queda e da reintegração, um tema obsessivo que atravessa esse romanticismo de 

uma ponta a outra, bem como todo o discurso teosófico.
56

 

Ele afirma que Balzac (1799-1850) (Louis Lambert, 1832, Séraphita e Le Livre 

Mystic, 1835) teria sido inspirado por Saint-Martin e Swedenborg. O tema de Consuelo 

(1845), de George Sand (1804-1876), é o Esoterismo em sua forma iniciática. E este 

tema é também didática e explicitamente apresentado em outras obras, das quais as mais 

conhecidas são Le Magicien (1836), de Alphonse Esquiros (1812-1876), e Zanoni 

(1842), de Edward Bulwer-Lytton (1803-1873). Afirma ainda que na década de 1820, o 

Esoterismo influenciou boa parte do trabalho crítico de Friedrich Schlegel (1772-1829). 

2.4.  ESOTERISMO ,  OCULTISMO ,  ESPIRITUALISMO E ORIENTALISMO  

Foi nessa época que as imagens da Índia e do Oriente começaram a penetrar o 

imaginário europeu. Para Faivre, o Oriente é uma das descobertas do Romantismo. Ele 

menciona como importantes influências nesse sentido as obras de Joseph Görres (1776-

1848) sobre mitos asiáticos (Mytengeschichte der Asiatischen Welt – 1810) e do próprio 

Friedrich Schlegel sobre a Índia (Über die Sprache und Weisheit der Inder – 1808). 

Essa abertura para o Oriente reacendeu, segundo Faivre, o interesse pela Philosophia 

Perennis, vista agora no contexto global como expressa por todas as tradições, e não 

mais limitada àquelas do mundo mediterrâneo. A esse novo interesse, se juntaram 

também dois novos temas obsessivos: a Grande Pirâmide do Egito e o Druidismo como 

religião-mãe de toda a humanidade. Foi nesse período que surgiu o uso do termo 

“Esoterismo” na obra de Jacques Mattar, Histoire du Gnosticisme (1828). 

Em 1875 foi criada a Sociedade Teosófica, pelo coronel Henry Steele Olcott 

(1832-1907), juntamente com Elena Petrovna Blavatsky (1831-1891). As principais 

obras de Blavatsky, “Isis sem Véu” (1877) e a “Doutrina Secreta” (1888), tiveram 

grande repercussão e reforçaram a ideia dessa “Tradição Universal”, que, cada vez 

mais, passou a ser denominada de “primordial”. Em 1889 o best-seller de Edouard 

Schuré (1841-1929) Os Grandes Iniciados juntou os sábios da Philosophia Perennis do 
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Renascimento – Jesus, Hermes, Moisés, Platão, Pitágoras e Orfeu – com outros nomes 

“exóticos”, como Krishna e Rama, popularizando essa ideia. 

Na visão de Rebisse, a Sociedade Teosófica se referiu pouco ao 

Rosacrucianismo, enfatizando mais um tipo de Esoterismo baseado nas tradições 

orientais e nas vivências místicas de Blavatsky, que teria contato com Mestres dessas 

tradições. Mas, ainda assim, deu origem a diversos movimentos de matiz rosacruciano. 

Por outro lado, o movimento iniciado pelo Marquês de Puységur, o 

“Sonambulismo”, e os estados de “médiuns” que contatavam “entidades intermediárias” 

foram gerando questões a respeito do sobrenatural. Nos Estados Unidos, as irmãs Fox 

afirmavam que, através de “médiuns”, interrogavam não anjos ou entidades 

intermediárias, mas sim os espíritos de pessoas falecidas, que respondiam por meio de 

intervenções mecânicas como batidas numa mesa segundo códigos preestabelecidos. 

Em 1848, um ano após a publicação do livro de Andrew Jackson Davis (1826-1910), 

The Principles of Nature, Her Divine Revelation and a Voice to Mankind, surgiu o 

movimento espiritualista, que logo conquistou a Europa. Segundo Faivre, seu primeiro 

estudioso importante foi o educador e escritor Hippolyte Léon Denizard Rivail, aliás, 

Allan Kardec (1804-1869), que escreveu Le Monde des Esprits (1857), e que 

transformou esse movimento numa religião. O movimento espiritualista não pertence 

propriamente à história do Esoterismo, mas ficou estreitamente associado a este em 

função da problemática que aborda, principalmente, sua visão sobre a reencarnação, 

que, de acordo com Faivre, Kardec elevou ao nível de dogma. 

Nessa época, com Eliphas Levi surge a corrente chamada ocultista, ou seja, do 

Esoterismo em ação. As principais obras de Levi: Dogma e Ritual de Alta Magia (1854-

1856), A História da Magia (1860) e A Chave dos Grandes Mistérios (1861) tiveram 

ampla repercussão e continuam a ser editadas até hoje. Segundo Faivre, o Ocultismo se 

apresenta como solução alternativa ao Cientificismo. Diz ele: 

De maneira geral, os ocultistas não condenam o progresso científico ou a modernidade. 

Eles tentam integrá-lo numa visão global, que serve para tornar mais aparente a 

vacuidade do materialismo. Pode-se reconhecer aqui um eco do programa relacionado à 

Pansophia e à Naturphilosophie, mas a nova orientação era diferente devido à sua 

inclinação para o fenômeno e para a demonstração, além de sua atração pelo pitoresco e 
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pelo fantástico, muitas vezes cultivado em benefício próprio. O mundo se tornou 

definitivamente desencantado. Isto posto, não se está falando de um movimento 

homogêneo, mas de um prolongamento das ciências ocultas anteriores a 1860, que 

agora se confrontam com o positivismo e que estão se ligando por afinidade ao 

movimento Simbolista.
57

 

Nesse contexto de ideias e ideais, diversos movimentos esotéricos se 

institucionalizaram. Entre eles o de maior impacto foi provavelmente a Franco-

Maçonaria. 

A origem mítica desse movimento, como afirma Stuckrad, está relacionada “a 

uma noção mística da arquitetura”, e geralmente associada à construção do primeiro 

templo de Jerusalém, nos tempos do Rei Salomão, passando por toda uma tradição de 

construtores de obras sagradas, pelas guildas de construtores medievais e por fim às 

lojas maçônicas modernas. Em termos históricos, no entanto, pode-se afirmar que foi no 

século XVIII que o movimento ganhou suas características atuais. Von Stuckrad 

relembra que 

os precursores históricos (da Franco-Maçonaria) podem ser encontrados nas 

fraternidades de trabalhadores e lojas, que se formaram em torno dos canteiros de obras 

das catedrais. Seus costumes deixaram muitas marcas na Franco-Maçonaria. Assim, as 

lendas decorrentes destas práticas artesanais, que foram registradas pela primeira vez 

nos chamados poemas Regius (c. 1390) e nos manuscritos de Cooke (c. 1430-40) e seus 

mais antigos constituintes, que datam de meados do século XV, retrocedem aos antigos 

mestres construtores de Henoc a Salomão. Hermes aparece aqui como conselheiro de 

Ísis e inventor da geometria […]. 

Após as guildas inglesas, no século XVII, começarem a admitir não construtores entre 

seus afiliados, abriu-se um precedente para se estabelecer a Maçonaria 

independentemente das tradições artesanais. 

No dia 24 de junho de 1717 cinco lojas de Londres se uniram para formar uma Grande 

Loja, que em pouco tempo se tornou o centro de uma Maçonaria orientada 

                                                           
57

 Ibidem, p. 88. 



Capítulo II 
Breve história do Esoterismo Ocidental Pós-Renascentista  

164 

 

internacionalmente e, assim, justificando a escolha dessa data como marco do início da 

Franco-Maçonaria.
58

 

Para esse autor, na segunda metade do século XVIII a Maçonaria se tornou um 

fator importante no Iluminismo e na nova configuração política da Europa. Von 

Stuckrad afirma que 

suas lojas estavam envolvidas de diversas maneiras com sociedades ligadas ao 

Iluminismo, nas quais a classe média emergente buscava realizar seus ideais de 

educação universal, tolerância e progresso humano […]. O aspecto esotérico de seus 

ideais era relativo ao “conhecimento superior” frequentemente buscado pelas 

sociedades do Iluminismo. O elemento esotérico é também evidente na ideia, muitas 

vezes expressa num simbolismo alquímico, de transformação e refinamento do 

indivíduo num ser humano perfeito.
59

 

A liga secreta dos “Illuminati da Baviera”, fundada em 1776 pelo professor de 

história natural e de leis eclesiásticas Adam Weishaupt (1748-1830), representou um 

posicionamento radical na realização da Filosofia racional do Iluminismo francês. Essa 

Ordem nada tinha a ver com o misticismo cristão ou o Iluminismo islâmico de 

Suhrawardi. Segundo von Stuckrad, esta organização, de orientação anárquica, 

imaginou uma ordem política sem reis, sem sacerdotes e sem propriedade privada. Ela 

sobreviveu até 1785, sendo duramente atacada pelos maçons moderados e pelos 

políticos. 

Muitos franco-maçons pertenciam simultaneamente a diferentes organizações e 

sociedades secretas. E muitos grupos concorrentes se formaram. Para von Stuckrad, 

as formas padronizadas dos ritos ingleses e escoceses retificados não eram 

universalmente seguidas e então se desenvolveu a chamada Franco-Maçonaria dos 

Altos Graus, que adicionou outros graus aos três originais. Em 1782, na convenção 

internacional de Wilhelmsbad foram feitas tentativas para estabelecer uma nova 

constituição obrigatória, mas não foi possível obter uma unanimidade devido ao abismo 
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que separava as lojas que se guiavam pelos valores do Iluminismo e as lojas 

rosacrucianas interessadas em Alquimia e Esoterismo […]. Os grupos rosacrucianos e a 

Maçonaria dos altos graus “irregular”, no sentido de não aceita pela Grande Loja 

Inglesa, criaram as bases para as sociedades secretas e ordens mágicas do século XIX, 

tão importantes na história do Esoterismo moderno.
60

 

No século XIX, inúmeras sociedades iniciáticas e ordens mágicas se criaram a 

partir da Franco-Maçonaria, da Filosofia Romântica da Natureza, do Rosacrucianismo e 

do Ocultismo. 

2.5.  A  INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ESOTERISMO  

Na Maçonaria, para Faivre, é principalmente nos graus mais elevados que as 

tendências esotéricas se manifestam. Após a Revolução Francesa, muitos dos sistemas 

maçônicos desapareceram. Na Suíça, o “Rito Escocês Retificado” permaneceu, bem 

como o “Rito Escocês Antigo e Aceito” e as seções da Maçonaria Egípcia em função 

dos “Ritos de Memphis e Misraïm”.
61

 Mas no final do século XIX ocorreu a criação e a 

propagação de novos movimentos maçônicos e rosacrucianos. 

Segundo Faivre, as mais importantes organizações que surgiram antes da 

primeira Grande Guerra foram: O movimento Fraternitas Rosae Crucis, de Paschal 

Beverly Randoph (1825-1875), que criou o mais antigo grupo rosacruciano nos Estados 

Unidos, em 1868. O Rito Swedenborgdiano dos “Teosofistas Iluminados” começou nos 

Estados unidos, mas migrou para a Europa em 1876, abrindo diversas lojas. Ainda nos 

Estados Unidos surgiu a Rosicrucian Fellowship (1907), de Carl Louis von Grasshof, 

aliás, Max Heindel (1865-1919). 

Na Inglaterra, destacou-se a Societas Rosacruciana in Anglia (SRIA), de 

orientação nitidamente cristã, fundada em Londres em 1867 por Robert W. Little (1840-

1918) e Kenneth R. H. Mackenzie (1833-1886), intelectuais esoteristas e ocultistas, e 
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que teve como membros honorários Bulwer Lytton e Eliphas Levi. William W. 

Westcott (1848-1925) foi seu Magus Supremus de 1891 a 1925. 

A mais famosa de todas as sociedades foi a Hermetic Order of the Golden 

Dawn, criada por W. W. Westcott, W. R. Woodman e Samuel Liddel “MacGregor” 

Mather (1854-1918), em 1888, e que teve grande repercussão nos meios intelectuais 

londrinos, contando entre seus membros o célebre dramaturgo e poeta William Butler 

Yeats (1865-1939), prêmio Nobel de Literatura (1923), bem como Aleister Crowley 

(1875-1947), conhecido mago e esoterista da época, e Arthur Edward Waite (1857-

1942), renomado estudioso de Ocultismo, poeta e escritor. 

Para von Stuckrad, o nome dessa Ordem combina a autoridade hermética com o 

simbolismo da Aurora, que, para Boehme e Paracelso, por exemplo, trazia a ideia de 

“início de uma nova era espiritual”. Esse autor afirma que, 

além de Hermes-Thot, a Ordem da Aurora Dourada adotou diversas deidades 

predominantemente egípcias para seus ensinamentos mágicos e teosóficos. A mistura de 

Egitofilia, Cabala Cristã e ritualismo rosacruciano é evidente na iniciação ao grau de 

Adeptus Minor, que apresentam elementos de todas essas tradições. O Templo é 

montado como uma réplica da cripta de Christian Rosencreutz, e as diretrizes para o 

ritual refletem o descobrimento original do fundador conforme o Fama.
62

 

Israel Regardie (1907-1985), colaborador de Aleister Crowley e participante da 

organização Stella Matutina, que se dizia sucessora da Golden Down, teria tido acesso 

aos rituais desta Ordem e publicou diversos livros descrevendo e comentando os 

trabalhos e os ensinamentos ministrados. No prefácio de sua obra La Aurora Dorada; 

un compendio de las enseñanzas, ritos y ceremonias de la Orden de la Aurora Dorada, 

Regardie descreve um dos juramentos dos afiliados dessa organização: 

Prometo, além disso, e juro que, com a Permissão Divina, me aplicarei de hoje em 

diante à Grande Obra, que é purificar e exaltar minha Natureza Espiritual, para que com 

a Ajuda Divina possa com largueza chegar a ser mais do que humano, e assim 
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gradualmente elevar-me e unir-me com meu Gênio Superior Divino, e que nessa 

eventualidade não abusarei do grande poder a mim confiado.
63

 

O autor prossegue comentando que esse juramento reflete a finalidade de 

qualquer sistema de Ocultismo: 

Nessa simples cláusula se apresenta o objeto não somente da Aurora Dourada, mas de 

qualquer sistema de ensinamento oculto, oriental ou ocidental, antigo ou moderno, 

basicamente físico ou psicológico: Chegar a ser mais do que humano, eis a Grande 

Obra!
64

 

Regardie exalta o sistema iniciático empregado. Segundo ele o processo inclui 

uma sequência de cerimônias que vão abrindo a mente do iniciando a novas 

experiências e a outros níveis de consciência e ao crescimento espiritual. Elas formam 

uma progressão que acompanha a estrutura da cabalística “Árvore da Vida” e levam à 

percepção, dentro de si mesmo, de princípios cada vez mais elevados, até chegar à 

experiência da “Aurora da Luz”, ou seja, à iluminação descrita por místicos de todas as 

épocas e de todas as origens e que não pode ser expressa por nenhum sistema de 

pensamento. Citando Psellus, o neoplatônico (século XI), Regardie lembra que “a 

natureza fracassa sem ajuda” e, portanto, a função da Magia iniciática é justamente 

ajudar a aperfeiçoar a alma humana e, através do símbolo, do cerimonial e do 

sacramento, libertá-la da atração da matéria. Mencionando Jung, Regardie afirma que as 

práticas mágicas são as projeções de eventos psíquicos e nos rituais os oficiantes 

representam tais projeções psíquicas, como personagens de sonhos representam 

diferentes aspectos do próprio ser humano e personificam princípios psicológicos 

inerentes ao seu espírito.
65

 Essa descrição de Regardie é um bom exemplo da tendência 

à “psicologização do sagrado” que passou a dominar o pensamento esotérico a partir do 

século XX. 

Essa tendência pode ser também encontrada na obra de Aleister Crowley, 

participante da Ordem da Aurora Dourada e que, depois da implosão desta, seguiu seus 
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próprios caminhos, mantendo, porém, segundo ele, a essência dos ensinamentos 

recebidos. Marco Pasi, da Universidade de Amsterdã, estudioso de Crowley, aponta que 

este ora se referia às experiências mágicas como tendo uma base fisiológica, a partir de 

suas próprias experiências com drogas, ora as relacionava à estrutura psicológica do ser 

humano, ora afirmava que teriam uma origem preternatural, fruto da ação de entidades 

de outros níveis de realidade. Afirma Pasi: 

A influência de autores como William James e Henry Maudsley sobre um ocultista 

como Crowley somente pode ser entendida no contexto mais amplo da tentativa do 

Ocultismo do século XIX de se adequar à modernidade. Essa influência plasmou não 

somente o entendimento de Crowley sobre a Magia, como também sobre a Yoga e lhe 

permitiu fazer uma análise comparada entre as práticas espirituais e relacionar os rituais 

Ocidentais com a Yoga […]. Crowley foi também consideravelmente influenciado pelas 

ideias do naturalismo científico, amplamente divulgadas na Inglaterra nas últimas 

décadas do século XIX e que eram também expressas em novas teorias psicológicas 

aplicadas à religião.
66

 

No entanto, Crowley também teve experiências com uma entidade que ele 

chamava de Aiwass, que tinha todas as características de algo exterior a ele e que o 

levou a fundar uma nova religião que denominou de Thelema. Pasi comenta que, para 

que a religião fizesse sentido, 

Aiwass tinha que existir não em sua mente, mas nos reinos da realidade espiritual, tão 

ou mais objetiva quanto a material. Essa é a razão pela qual, apesar da psicologização 

da Magia e de outras práticas espirituais correlatas ter atingido com ele (Crowley) um 

grau de audácia provavelmente sem precedentes no Esoterismo, ela ainda não foi – nem 

podia ser – completa.
67

 

Pasi observa que Regardie, discípulo de Crowley, que não tinha nenhum 

compromisso com a nova religião, pôde ir mais longe na formulação de uma realidade 
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psicológica da Magia. Para ele haveria uma relação perfeita entre psicologia e Magia, 

sendo o objetivo de ambas a integração da personalidade humana. 

Na França, Stanislás de Guaita e Joséphin Péladan (1858-1918) fundaram a 

Rose-Croix Kabbalistique, que teve posteriormente diversas dissidências, entre as quais 

a Rose-Croix Catolique du Temple et du Graal (1891), fundada pelo próprio Joséphin 

Péladan. Gérard Encausse, aliás, Papus (1865-1915), figura proeminente do Esoterismo 

francês, participou da direção e fundação de diversas ordens esotéricas, bem como da 

Rose-Croix Kabbalistique, e fundou a Ordre Martiniste (relacionada à obra de Saint-

Martin) em 1891. 

Segundo Rebisse, a maior parte dos fundadores da Ordem Martinista era 

composta de membros que pertenciam ou pertenceram à Hermetic Brotherhood of 

Luxor, organização fundada por Louis-Maximilien Bimstein (1847-1927), aliás, Max 

Théon, ou Aïa Aziz, que se instalou em Londres em 1870 e pela qual teriam passado 

também os fundadores da “Sociedade Teosófica”: Elena Blavatsky e Henry Olcott. 

Na Áustria, Carl Kellner (1850-1905) fundou a Ordo Templi Orientis (OTO) 

(1901), juntamente com Franz Hartmann (1838-1912), que foi também o introdutor da 

Sociedade Teosófica na Alemanha. Nesta organização Theodor Reuss (1855-1923) e 

Aleister Crowley tiveram posteriormente papéis de liderança. Mais tarde, Crowley 

chegou a lhe dar um tom anticristão e de Magia sexual, enquanto fundava em paralelo 

sua própria organização, A.A., em 1910, que acabou sendo integrada à OTO em 1912. 

Dessa organização, em 1912 foi membro Rudolf Steiner (1861-1925), que saiu em 1914 

para fundar a sua “Sociedade Antroposófica” na Alemanha. 

A breve lista acima demonstra bem o caráter heterogêneo das sociedades 

esotéricas surgidas no final do século XIX e início do século XX, as quais tiveram forte 

influência no desenvolvimento do Esoterismo Ocidental, até os dias de hoje. Mostra 

também a intrincada rede de participações cruzadas, amizades e inimizades que 

surgiram em torno desses movimentos, que se influenciavam mutuamente. No século 

XX, muitas dessas sociedades se modificaram ou desapareceram, dando origem a 

diferentes organizações. 
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Para von Stuckrad, a mais importante influência para o Esoterismo do século XX 

foi a “Sociedade Teosófica”.
68

 Para isso ele aponta quatro razões: 

a) As tradições esotéricas foram reunidas e reapresentadas nos escritos de 

Blavatsky. 

b) As doutrinas orientais foram assimiladas, numa visão romântica do “Oriente”, 

apresentando a Índia e o Tibete como a fonte mais pura do Esoterismo. 

c) A personalidade carismática de Blavatsky lhe assegurou uma ampla repercussão, 

e os seus ensinamentos foram apresentados como uma revelação. 

d) A Sociedade Teosófica representou um modelo para muitas outras organizações 

iniciática e mágicas na linha rosacruciana e maçônica. 

Além disso, afirma Stuckrad, 

a Sociedade Teosófica oferece um exemplo marcante da mistura do pensamento 

religioso e científico nas modernas sociedades ocidentais, pois os Teosofistas tiveram 

um diálogo vivo com lideranças contemporâneas no campo da filologia e do estudo das 

religiões, e assim popularizaram o seu conhecimento acadêmico e suas teorias.
69

 

Blavatsky se dizia constantemente em contato com seus mestres espirituais, os 

Mahatmas (grandes almas) que viviam na Índia e no Tibete. Em 1875, juntamente com 

Olcott fundou a sociedade cujos objetivos, segundo von Stuckrad, eram: 

1. A formação de um núcleo de Fraternidade Humana Universal, sem distinção de raça, 

credo, casta, sexo ou cor. 

2. O estudo das antigas e modernas religiões, filosofias e ciências. 

3. A investigação das leis não explicadas da natureza e dos poderes psíquicos latentes 

no ser humano. 

Esses objetivos demonstram que a Sociedade Teosófica unia esoterismo, o estudo 

comparado da filologia e da religião, com a herança do Iluminismo.
70
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Em 1882, a sede da Sociedade foi transferida para Adyar, na Índia, próxima a 

Madras, e desenvolveu uma forte influência cultural e política naquele país, resgatando, 

divulgando para o Ocidente e reconhecendo os valores tradicionais do país, o que levou 

S. Radhakrishnan (ex-presidente da Índia e filósofo) a afirmar: 

O movimento Teosófico prestou um grande serviço à Índia, resgatando seus valores e 

suas ideias. A influência do movimento Teosófico sobre a sociedade indiana em geral é 

inestimável.
71

 

Von Stuckrad apresenta como exemplo dessa influência uma citação de 

Mahatma Gandhi em sua autobiografia, onde descreve como ele e outros intelectuais 

indianos tiveram acesso à sua própria cultura (quando estudantes em Londres), através 

de seu encontro com a Sociedade Teosófica. Foi então que ele teria lido, pela primeira 

vez, o Bhagavad-Gita, livro clássico do Hinduísmo que mais tarde se tornou central em 

sua visão política. 

Contudo, em 1887, Blavatsky voltou para Londres. Tensões começaram a se 

acumular dentro da Sociedade Teosófica, inclusive entre ela e Olcott, e seu trabalho 

começou a receber críticas. 

Conforme von Stuckrad, em 1890 a ruptura com Olcott se completou. Após a 

morte de Blavatsky, em 1891, Olcott continuou a dirigir a sociedade, enfrentando 

diversas correntes de oposição formadas por pessoas de renome, como Annie Besant 

(1847-1933), Katherine Tingley (1847-1929), que saiu e fundou um centro próprio nos 

Estados Unidos, em Pasadena (1897), que existe até hoje, e Rudolf Steiner, que, como 

visto, fundou mais tarde a Sociedade Antroposófica, organização de grande sucesso que 

se expandiu rapidamente e está ativa até hoje em diversos países, inclusive no Brasil, 

com escolas, clínicas, casas de repouso, laboratórios, editoras e outras atividades. 

Após a morte de Olcott outros cismas ocorreram: Ann Alice Bailey (1880-1949), 

que se afiliou à Sociedade em 1915, foi expulsa dela em 1923, por suas orientações 

demasiadamente cristãs, e fundou a Arcane School, ainda ativa internacionalmente. 

Bailey, assim como Blavatsky, afirmava que seus escritos eram ditados pelo seu 

“Mestre Ascenso”. 
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Robert Crosby (1849-1919) fundou em 1919 a United Lodge of Teosofists, numa 

reação aos desentendimentos e fricções existentes na Sociedade. Esta organização evita 

todo e qualquer culto à personalidade e procedimentos burocráticos. Ela pode, segundo 

von Stuckrad, ser considerada “a ala anárquica da Sociedade Teosófica”. 

Annie Besant esperava pela vinda do Mestre mundial, uma encarnação de Cristo, 

na figura de um menino hindu. Juntamente com Charles Leadbeater (1847-1934), 

membro da Sociedade desde 1883, conhecido escritor de textos esotéricos, descobriram, 

em 1909, na pessoa de Jiddu Krishnamurti (1895-1986), a concretização da expectativa: 

a reencarnação do Buddha Maitreya, o futuro Mestre do Mundo. Assim, Krishnamurti 

recebeu uma boa educação inglesa e foi preparado para seu destino, sob os auspícios da 

Sociedade. Após sua iniciação, foi fundada em 1911 a “Ordem da Estrela no Leste”. 

Mas, à medida que se desenvolvia, Krishnamurti foi se afastando de seus mentores e, 

em 1929, renunciou ao seu papel, com um discurso que ficou famoso e que, segundo 

von Stuckrad, é a essência de seus ensinamentos: 

Eu afirmo que a Verdade é uma terra sem caminhos e que não pode ser alcançada por 

nenhum caminho, por nenhuma religião, por nenhuma seita. Este é o meu ponto de vista 

e eu adiro a ele de forma absoluta e incondicional. A Verdade, sendo ilimitada, 

incondicionada, não é aproximável por nenhuma senda, não pode ser organizada, nem 

nenhuma organização deve ser formada para levar ou coagir as pessoas ao longo de 

qualquer senda específica.
72

 

Para von Stuckrad, os ensinamentos de Krishnamurti foram absorvidos de forma 

bastante eclética. Hoje ele é um dos ícones espirituais dos movimentos New Age. 

Von Stuckrad estima que, no início deste século, a United Lodge contava com 

cerca de mil membros ativos, a Sociedade Teosófica de Aydar com 40 mil e a Pasadena 

Society de Tingley com cerca de 2 mil. Afirma ainda que existem diversos grupos 

menores, de uma forma ou outra, próximos à Sociedade Teosófica, mas que não 

apresentam, como instituições, número significativo de membros. 

Outro movimento que influenciou bastante, sob diversos aspectos, o pensamento 

esotérico do século XX foi o Espiritualismo. Não somente pela religião que Kardec 
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criou e se desenvolveu em vários países, principalmente no Brasil, mas também pelas 

reações que provocou. Rebisse relata que em 1875, no Trinity College de Cambridge, o 

professor de Filosofia Henry Sidgwick (1838-1900) empenhou-se a estudar 

cientificamente os fenômenos espíritas. Em 1882, ele, junto com o Prof. Sir William F. 

Barret (1844-1925) e o psicólogo Fredric William Henry (1843-1901), fundou a 

“Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres”, onde foram feitas pesquisas científicas 

dos fenômenos mediúnicos. Helena P. Blavatsky participou como um dos médiuns 

dessas pesquisas durante sua estada em Londres. 

As pesquisas inglesas geraram interesse em outros países onde foram fundadas 

organizações similares, como a American Society for Psychical Research (1884), com a 

participação do famoso psicólogo americano William James (1842-1910). Na França foi 

criado o “Instituto Metapsíquico Internacional”, sob a direção de Charles Richet (1850-

1935), prêmio Nobel de Fisiologia em 1913. Segundo Rebisse, 

no mundo inteiro, muitos foram os cientistas que participaram nas pesquisas sobre o 

psiquismo, como o químico Mendeleiev, os físicos Pierre e Marie Curie, Alfred Russel 

Walace, coinventor da teoria da evolução, o célebre físico William Crookes, o 

astrônomo Camille Flammarion, o criminologista Cesare Lombroso, o escritor Victor 

Hugo e muitos outros.
73

 

O Magnetismo também foi amplamente discutido e investigado. Em 1887, 

Hector Durville (1849-1923) fez reviver o “Jornal do Magnetismo e do Psiquismo 

Experimental”, que havia sido fundado pelo Barão du Potet (1796-1881) e publicado de 

1845 a 1861. Essa revista, segundo Rebisse, era da “Sociedade Magnética da França”, 

que tinha entre seus membros fundadores Helena P. Blavatsky e Stanislas de Guaita, e 

entre os membros de honra o físico-químico William Crookes (1832-1919), Papus, o 

alquimista François Jolivet-Castelot (1874-1937), o escritor e teósofo Alfred Percy 

Sinnet (1840-1921) e Joséphin Péladan. 

Vê-se assim que o Espiritualismo e o Magnetismo serviram como base para um 

diálogo entre cientistas e esoteristas, e mesmo para a formação de cientistas-esoteristas. 
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Num caminho inverso, Rebisse relata que, no final do século XIX, como reação 

ao progresso científico, à industrialização e à urbanização acelerada, surgiu um 

movimento naturalista que se agrupou em torno da bandeira da Reforma da Vida, 

Lebensreform. Esse movimento atraiu os adeptos do vegetarianismo, do espiritismo, das 

medicinas naturais, do higienismo, da Sociedade Teosófica e os artistas. Entre eles, um 

teósofo suíço, Alfredo Pioda (1848-1909), tentou fundar um convento laico no Monte 

Verità (“Monte Verdade”), em 1889, na Suíça. Entre os membros que participaram 

dessa breve experiência, Rebisse cita Franz Hartmann, um dos que posteriormente 

fundaram a OTO. Das cinzas dessa experiência, em 1900 foi fundada uma comunidade 

nos mesmos moldes denominada Monte Verità, que atraiu diversas personalidades de 

futuro renome, como o escritor e prêmio Nobel de Literatura (1946) Hermann Hesse 

(1877-1962) e o filósofo Martin Buber (1878-1965). Segundo Rebisse, na esteira do 

Monte Verità se instalou uma loja da OTO, Verita Mystica, animada por Theodor Reuss, 

que era também o dirigente da SRIA na Alemanha. 

Por outro lado os Movimentos Rosacrucianos na França (A Rose-Croix 

Kabbalistique e a Rose-Croix Catolique) e na Inglaterra (SRIA e Golden Dawn) foram 

perdendo força, dilacerados pelas disputas internas. 

Na Inglaterra, o Golden Dawn inspirou diversos movimentos criados por ex-

membros. Além do já mencionado Astra Argentinum de Aleister Crowley, depois 

inserido na OTO, vale mencionar a Inner Light Society de 1922, organizada pela 

psicóloga e escritora ocultista Violet Firth, aliás, Dion Fortune (1890-1946), e The 

Fellowship of the Rosy Cross, de Arthur Edward Waite (1857-1942), escritor e 

cocriador do baralho Rider-Waite de Tarô, que ainda hoje é um dos mais utilizados. 

Na França, os Movimentos Rosacrucianos não superaram o início do século XX, 

mas sua influência se fez sentir mais tarde nos Estados Unidos e na própria Europa 

através dos movimentos que os sucederam. 

Segundo Hanegraaff, houve diversas disputas ente os seguidores e sucessores 

dos movimentos encabeçados originalmente por Papus, Stanislas de Guaita e Joséphin 

Péladan, que por fim, em 1934, deram origem à FUDOSI (Fédération Universelle des 

Ordres et Sociétés d’Initiation), que terminou em 1951, não sem antes ter originado uma 

dissidência denominada FUDOSFI. A rivalidade entre essas duas organizações foi 

consequência da disputa entre duas grandes sociedades americanas: a Fraternitas Rosae 
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Crucis, de Reuben Swinburne Clymer (1878-1966), baseada, entre outras, na doutrina 

oculta de Pascal Beverly Randolph (1825-1875); e a AMORC (Antiquus Mysticusque 

Ordo Rosae Crucis), fundada por Harvey Spencer Lewis (1883-1939), em Nova York, 

em 1915.
74

 Este último afirma ter sido iniciado em Toulouse, na França, por uma 

sociedade rosacruciana francesa, sem especificar qual, em 1909. Ele foi, também, um 

dos fundadores da New York Society of Psychical Research (1904). 

A AMORC se declara não religiosa, não dogmática e aceita membros sem 

distinção de sexo ou religião. Neste sentido, ela é uma “escola de pensamento” que 

busca a “evolução da consciência”.
75

 Hoje a AMORC é uma das mais influentes 

organizações de base rosacruciana no mundo.
76

 

Hanegraaff observa que, ainda nos Estados Unidos, o movimento criado por 

Max Heindel em 1907, Rosicrucian Fellowship, em Oceanside, Califórnia, prosperou, 

publicando inúmeras obras sobre Franco-Maçonaria, Astrologia e o Esoterismo em 

geral. Após sua morte em 1919, sua mulher, Augusta, continuou seu trabalho e a 

expansão da sociedade em diversos países. Em 1935, foi criada uma dissidência por Jan 

Leene (1896-1968) e seu irmão Zweir Wilhelm Leene (1892-1938) na Holanda, que, 

depois de usar diferentes denominações e sofrer diversas reestruturações, a partir de 

1945 passou a se denominar Lectorium Roscrucianum. Seus ensinamentos são 

fortemente influenciados pelo Catarismo e pelo Gnosticismo. Segundo Hanegraaff, 

tendem a reduzir o dualismo inerente a essas orientações com uma reconciliação com o 

pensamento Rosa-cruz do século XVII (que não era dualista). Seu objetivo final seria a 

“Transfiguração” de seus membros e seu despertar para o retorno ao reino do paraíso. 

Outros movimentos de inspiração rosacruciana surgiram ao longo do século, 

embora contando com menos afiliados do que os mencionados acima. Dentre esses 

Hanegraaff aponta como significativo o Fraternitas Rosicruciana Antiqua (FRA), 
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criado na América Latina na década de 1920 por Arnold Krumm-Heller (1879-1949), 

que fora anteriormente ligado a Aleister Crowley. Krumm-Heller montou uma 

organização de fala espanhola com ensinamentos extraídos da Franco-Maçonaria, 

Teosofia e diferentes sistemas de Magia sexual. Após a morte de seu fundador, essa 

organização se fragmentou. No entanto, a FRA foi importante para a formação de uma 

Igreja Gnóstica no México em 1950, por Samael Aun Weor (1917-1977), que, embora 

também se fragmentasse após a morte do fundador, contou com dezenas de milhares de 

adeptos.
77

 

A Ordem Martinista, fundada por Papus, dividiu-se após a morte deste na 

Primeira Grande Guerra. Mas seu legado perdura até os dias de hoje, repartido entre 

diferentes leituras do “Martinismo”. Segundo Hanegraaff, esta Ordem Martinista se 

baseia originalmente nos pensamentos de Louis Claude de Saint-Martin e de seu mentor 

inicial, Martines de Pasqually. Ela está estruturada muito mais na busca de uma 

transformação interior de seus membros do que numa aquisição de conhecimento. Diz 

Hanegraaff: 

Ela é concebida como espiritualmente ativa e operativa: uma ciência transformadora, 

que se aplica menos ao objeto do que ao sujeito.
78

 

No entanto, já no início do século XX algumas linhas de clivagem surgiram no 

movimento. Nos Estados Unidos, segundo Hanegraaff, surgiu uma discussão entre 

facções que declaravam que somente franco-maçons poderiam ser incluídos na Ordem, 

contra outras que defendiam uma abertura a não maçons e às mulheres. Outra divisão 

era entre a visão mais ligada à interiorização e à “via cardíaca” de Saint-Martin (os 

saint-martinistas) e aquela mais ligada à teurgia, de Martines de Pasqually (os 

martinesistas). Houve tensão também em função da relação entre o Martinismo e a 

Igreja Gnóstica, a partir de um acordo entre Papus e Jean Bricaud (1882-1934), que 

oficializava a Igreja Gnóstica, fundada por este, como martinista. A personalidade 

carismática de Papus conseguia manter unidas estas diversas alas, mas após sua morte o 
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cisma foi inevitável. Dentro de cada uma das diferentes secções também ocorreram 

disputas internas. Após a Segunda Guerra Mundial a situação das principais correntes 

martinistas se estabilizou em torno de duas grandes organizações: a TOM (Tradicional 

Ordem Martinista), criada em 1937 por Harvey Spencer Lewis, ligada à AMORC, que 

tem uma linha mais “saint-martinista”; e os “martinesistas”, mais ligados à organização 

fundada por Robert Ambelain (1907-1997), em Paris, em 1942, sob o nome de “Ordem 

Martinista dos Elus Cohen”. O filho de Papus, Philippe Encausse (1906-1984), criou em 

1952 uma nova Ordem Martinista na linha do Saint-Martinismo, e Henri Charles 

Dupont (1877-1960) criou outra em Lyon de linha mais maçônica, seguindo a tradição 

de Willermoz. Em 1962, as ordens de Encausse e Ambelain se fundiram numa única 

organização que tinha um “círculo externo” saint-martinista e um “círculo interno” 

martinesista. Mas essas organizações se separaram novamente e os martinesistas se 

dissolveram em diversos grupos menores. 

Hanegraaff ainda aponta na Itália uma corrente denominada “Martinismo 

Napolitano”, que segue uma tradição surgida a partir de Raimondo di Sangro di 

Sansevero (1710-1771) e de Cagliostro (1743-1795), e que se desenvolveu em paralelo 

aos movimentos desencadeados por Papus. 

O Esoterismo do final do século XIX teve bastante relação com as artes. Para 

Faivre, o meio artístico francês foi bastante influenciado por esses movimentos. Na 

Literatura, por exemplo, Gérard de Nerval (1808-1855) integrou inúmeros elementos 

esotéricos em suas obras Voyage en Orient (1851), Les Iluminés (1852) e Les Chimères 

(1854). Diz Faivre: 

O soneto de Baudelaire (Correspondences, 1857) se transformou numa espécie de 

“Tábua de Esmeralda” poética, e seus textos sobre a imaginação criadora são similares a 

alguns dos textos esotéricos mais clássicos. A literatura de Victor Hugo nas 

Contemplations (1854), em certos momentos, se transforma na de um Teósofo 

visionário (alguns afirmam que no mesmo ano o espírito de Victor Hugo conversou 

com o de Shakespeare).
79
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Péladan organizou em Paris uma exibição de pintores famosos como Félicien 

Rops (1833-1888) e Georges Roualt (1871-1958), que chamou de Salons de la Rose 

Croix e que teve grande sucesso de 1893 a 1898. Erik Satie (1866-1925) e sua música 

também estiveram presentes. 

Segundo Faivre, na Alemanha a relação ficou menos clara: os esoteristas 

procuram na música de Richard Wagner (1813-1883) uma Hermenêutica de cunho 

esotérico. No entanto, para este autor, se houver algum Esoterismo nessas obras, ele 

deve ser procurado na sua interpretação. O mesmo pode se dizer dos trabalhos dos 

pintores Arnold Böklin (1827-1901) e Gustave Moreau (1828-1898). Faivre afirma, 

ainda, que 

o Esoterismo é explícito nas realizações arquitetônicas de Rudolf Steiner, que, como 

Wagner em Bayreuth, criou um Gesamtkunstwerk (“trabalho artístico total”, uma ideia 

bem germânica) em Dornach (nas proximidades de Basel). A construção do edifício, o 

Goetheaneum, teve início em 1913 e ali são apresentados os quatro dramas de Steiner, 

bem como algumas peças de Edouard Schuré.
80

 

Ele aponta uma sensibilidade esotérica nas peças musicais de Alexander 

Scriabin (1872-1915) e nos poemas do russo Andrei Biéli (1880-1934) (Petersburg, 

1914). Na Suécia menciona as peças de August Strindberg (1849-1912) (Inferno, 1897). 

Na Inglaterra aponta as obras dos já mencionados autores: Aleister Crowley; 

Arthur E. Waite, P. B. Randolph, William B. Yeats e de Arthur Symonds (Images of 

Good and Evil, 1899). 

2.6.  O  PENSAMENTO ESOTÉRICO OCIDENTAL NO SÉCULO XX 

Segundo Faivre, a partir do século XX, as chamadas ciências tradicionais 

(Alquimia, Magia e a Astrologia) se tornaram domínio público. Suas atividades tanto 

especulativas como operacionais passaram a ser praticadas por inúmeras organizações 

iniciáticas e mesmo por indivíduos. As livrarias abriram espaços e criaram prateleiras 

para abrigar temas como Esoterismo e/ou Ocultismo. Os jornais criaram colunas de 

Astrologia. Mas isso não significa que o tema tenha sido compreendido. Pelo contrário, 
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quanto mais divulgado através de clichês, lugares-comuns, ideias utilitaristas e 

charlatães de todos os tipos, mais o seu verdadeiro sentido se esconde. Faivre comenta: 

A Astrologia ainda responde a uma necessidade mais ou menos consciente de 

reencontrar em nosso mundo descentralizado e fragmentado o Unus Mundus, a unidade 

da humanidade e o Universo, através de uma linguagem integral baseada no princípio 

da similaridade. Quando essa necessidade é consciente e isso está aberto à reflexão – 

numa verdadeira Hermenêutica dos signos – que integra a práxis e a gnosis, então 

poderemos falar de uma Astrologia esotérica […]. Em outras ciências ocultas 

observamos essa dualidade. O Tarô, uma arte específica, a partir de Eliphas Levi é 

objeto de uma extensa literatura, tanto acadêmica como popular, e está se difundindo 

em nossa cultura. Sempre serviu para predizer a sorte, mas através de uma 

Hermenêutica de situações e personagens ele abre também para uma Gnose e 

ocasionalmente integra a cabala e a Astrologia.
81

 

Da mesma forma, no campo da Alquimia encontramos os “espagiristas”, simples 

manipuladores de ervas, sem nenhuma pretensão à Gnose, e os alquimistas com uma 

visão de Naturphilosophie, em busca de uma relação espiritual com a natureza, como 

parte de um processo iniciático de transformação. 

A magia de fundo gnóstico é bastante difundida. Segundo Faivre, Massimo 

Introvigne, estudioso italiano, sugere uma distinção entre a “Magia Cerimonial”, que 

busca por meio do ritual o conhecimento e o poder sobre o mundo objetivo, e a “Magia 

Iniciática”, que busca a transformação do sujeito que a prática. 

Faivre afirma que a Teosofia Cristã pode ser encontrada nas formas mais 

diversas. Nos escritos de Rudolf Steiner, por exemplo, ou nas obras dos seguidores 

modernos de Jacob Boehme e de Franz von Baader (1765-1741), como Leopold Ziegler 

(1881-1958). Na Rússia, a Igreja Ortodoxa transformou a Sophia numa personagem 

central, incentivando com isso a discussão teosófica. Autores como Paul Florensky 

(1882-1943), Serguei Bulgakov (1877-1945), bem como o filósofo Nicholai Berdayaev 

(1874-1948), grande admirador de Boehme e de von Baader, são exemplos desse 

discurso. A propósito, Berdayaev, apesar de sua admiração por esses teósofos místicos, 
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era um crítico do Ocultismo, dos ensinamentos da Sociedade Teosófica e de Rudolf 

Steiner. Boris Muraviev (1890-1965) escreveu um livro denominado Gnosis, Étude et 

Commentaire sur la Tradition Ésotérique de l’Orthodoxie Orientale (1961/1965). 

Mesmo influenciado por Gurdjieff, este trabalho, segundo Faivre, é “um curso de 

Psicosofia, Antroposofia e Historiosofia, planejada para a iluminação e transformação 

do leitor, trabalho de um teósofo muito independente”.
82

 Ele criou também um “Centro 

de Estudos Esotéricos Cristãos” em 1961. Outro autor importante nessa área foi 

Valentin Tromberg (1901-1978), com sua obra Méditations sur les 22 Arcana Majeurs 

du Tarot (1972), que, segundo Faivre, é uma das melhores introduções à Teosofia cristã, 

ao Ocultismo e a reflexões sobre o Esoterismo. 

Na França, o trabalho de Henry Corbin (1903-1978) é uma profunda reflexão 

sobre as três grandes religiões abraâmicas. Estudioso do Islamismo, principalmente em 

sua versão xiita, ele juntou pensadores cristãos como Swedenborg e Oetinger a seus 

homólogos xiitas. Além disso, foi um dos primeiros a expor a teoria do Mundus 

Imaginalis, “um mesocosmos intermediário entre o mundo sensível e o inteligível, onde 

os espíritos se corporificam e os corpos se espiritualizam”.
83

 

Segundo Faivre, os esoteristas ligados à Naturphilosophie hoje devem competir 

com especulações de um novo tipo, que, apesar de um estilo esotérico, nada tem a ver 

com o Esoterismo, referindo-se à 

presente orientação da física, da astrofísica e das ciências da vida, que cada vez mais 

tendem a propor modelos do universo e se veem obrigadas a sugerir hipóteses de 

significado. Os problemas das origens do Cosmos e da relação entre Espírito e Natureza 

são, por conseguinte, objeto de apaixonados debates, nos quais antigos representantes 

da Teosofia, da pansophia ou da Naturphilosophie são às vezes invocados, mas quase 

sempre tendo em vista propor uma visão de mundo que se apoia em considerações 

científicas.
84

 

As mais avançadas teorias científicas não são uma Gnose no sentido esotérico do 

termo, mesmo se estivermos lidando com obras como as de Raymond Ruyer La Gnose 
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de Princeton (1974), de Fritjof Capra O Tao da Física (1975), ou de Jean Charon 

L’Esprit, Cet Inconnu (1977). Faivre afirma que 

não estamos querendo sugerir que a orientação (científica) é em si menos importante ou 

menos interessante do que uma Naturphilosophie esotérica, nem negar a possibilidade 

de uma circulação produtiva de ideias entre elas. É só uma questão de não confundir os 

planos […]. A Neognose científica é parecida com a Gnose somente quando empresta 

desta aquilo que aparece na superfície.
85

 

Embora reconheça a contribuição que esse novo espírito científico traz à 

Naturphilosophie, ele lembra que a verdadeira Gnose parte de um mito fundador 

expresso por símbolos, à qual uma Hermenêutica espiritual tem como tarefa sondar 

sempre e continuamente, por meio do “olhar do fogo do espírito” que tudo busca. Ele 

diz: “A neognosis só pode descrever ações, enquanto a gnosis interpreta os atos”.
86

 

Ele menciona, ainda no contexto da nova Naturphilosophie, outros esoteristas de 

renome, como George Ivanovich Gurdjieff (1866?-1949), para quem a Natureza era 

constituída de uma natureza criadora e de uma natureza eterna, uma dualidade que 

estaria integrada na manifestação de um considerável número de níveis de 

materialidade, “uma distinção cuja pertinência é revelada pela descoberta do mundo 

quântico”.
87

 Gurdjieff explicou parte de sua Naturphilosophie em Beelzebub’s Tales to 

His Grandson, publicada em 1950. Ele fundou em 1922 o “Priorado de Avon” e 

posteriormente se estabeleceu em Paris, em 1933. Segundo Faivre, seu discípulo Pyotr 

Demianovich Ouspensky (1878-1947) fez uma exposição rigorosa dos ensinamentos de 

seu mestre em sua obra In Search of the Miraculous; Fragments of an Unknown 

Teaching (publicada postumamente em 1949), além de formar uma escola própria. 

Inúmeros estudiosos das diferentes correntes esotéricas, não necessariamente 

ligados à academia, publicaram trabalhos de grande repercussão a partir de meados do 

século XX. Os seguidores da linha purista da Tradição ou “perenealistas” 

desenvolveram diversas obras e estudos que popularizaram o tema. Além dos já 

mencionados René Guenon, Frithjof Schuon, Julius Evola (1898-1974), Faivre 
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menciona Constant Chevillon (1880-1944) e Leo Schaya na França; Titus Burkhardt 

(1908-1984) na Alemanha, Martin Lings na Inglaterra e Ananda Coomarasawamy, 

Huston Smith e Seyyed Hossein Nasr nos EUA. 

Hoje em dia existem, além das grandes sociedades institucionalizadas já 

mencionadas (A Sociedade Teosófica, A Sociedade Antroposófica, a AMORC, o 

Lectorium Roscrucianum, a Fraternitas Rosae Crucis, a TOM, as Grandes Lojas 

Maçônicas e suas lojas afiliadas de linha “Egípcia” etc.), inúmeras organizações ou 

escolas menores, iniciáticas ou não, ligadas ao pensamento esotérico ocidental. 

Algumas seguem a linha maçônica, outras têm uma ênfase mais rosacruciana, ou 

alquimista, ou martinista, cabalista, mágica, astrológica, esotérico cristã, e assim por 

diante. Muitas delas incorporam ensinamentos orientais, espíritas, ou associados aos 

ensinamentos das religiões de origem africana. Na realidade, o pensamento esotérico 

ocidental está se tornando apenas mais uma vertente, ou um componente de um 

“Esoterismo mundial”. 

Segundo Faivre, muitas organizações ditas esotéricas poderiam ser 

caracterizadas como Novos Movimentos Religiosos (NMR), que envolvem 

conhecimentos esotéricos, novas terapias, canalizações, grupos New Age e outras 

formas e técnicas “ocultistas”: 

Nas bordas dessa paisagem oceânica, o Esoterismo perde seus contornos. Eles se 

dissolvem nas “feiras de Ocultismo”. A “Celebração da Consciência” de San Francisco 

em janeiro de 1974 se transformou num verdadeiro mercado repleto de um inacreditável 

e improvável bric-a-brac, onde todas as ciências imagináveis podiam ser encontradas 

em estandes e barracas. Essa foi apenas uma das primeiras manifestações desse tipo em 

grande escala, seguida de uma longa série que se estende até os dias de hoje. Mas os 

aspectos positivos desse tipo de evento são, de um lado, o sentimento de uma 

necessidade de “transformação” que motiva seus participantes e, de outro, a 

oportunidade, para quem tiver a capacidade de peneirar, de separar o joio do trigo.
88

 

Faivre comenta que o mundo editorial também se alimenta do mesmo espírito. O 

célebre livro O Despertar dos Mágicos (de 1958), de Louis Pawels e Jacques Bergier, 
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que logo foi traduzido para diversas línguas, é um bom exemplo de um projeto 

comercial: alicerçado na revista Planète (1961-1968), explorando confusamente os 

mistérios religiosos e metafísicos na forma de enigmas científicos, se tornou um sucesso 

mundial. 

O livro chamou a atenção para as relações do Nazismo com uma visão distorcida 

do Esoterismo. Faivre chama essa interpretação do Nazismo de “verdade esotérica 

enlouquecida”.
89

 O Prof. Nicholas Goodrick-Clarke tem uma importante obra sobre o 

tema: The Occult Roots of Nazism. 

A este propósito, cabe lembrar que Julius Evola, já mencionado como um dos 

grandes estudiosos do Esoterismo, ligado à escola dos “puristas” da Tradição 

Perenealista, produziu trabalhos que foram aproveitados pelo Fascismo. Faivre nota 

que, embora alguns representantes desta Tradição tenham apoiado movimentos de 

extrema direita, a orientação política de muitos esoteristas ao longo da história apontava 

para o lado oposto. Portanto, o apoio à direita não provém da visão esotérica em si, mas 

do tradicionalismo dos envolvidos. 

No século XX, a leitura psicológica do corpus esotérico e principalmente do 

corpus alquímico ganhou força. Para Faivre, o primeiro a atribuir uma leitura 

psicoanalítica a textos alquímicos foi Hermann Silberer, em Probleme der Mystik und 

ihrer Symbolik (1914); mas o mais conhecido foi Carl Gustav Jung (1875-1961), 

principalmente em Psychologie und Alchemie (1926/1952) e Mysterium Conjunctionis 

(1955/1956). Para Faivre, 

seu pensamento não reducionista lhe permitiu enxergar como a transmutação alquímica 

e o simbolismo do seu processo corresponde a um trabalho altamente positivo – porque 

transformador – da psique, em busca de sua própria construção ou harmonização e de 

sua individuação. Além disso, sua “Teoria dos Arquétipos” – ou imagens universais 

primordiais e pertencentes à nossa espécie como um todo –, que o levou a postular a 

existência de um “Inconsciente Coletivo”, também universal, revelou a isomorfia das 

imagens e símbolos cuja relação não havia sido notada antes. Colocando esses 

denominadores comuns em perspectiva dessa forma, ele possibilitou pensar o 
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Esoterismo como situado num contexto antropológico, que o transcende e, portanto, 

permite demarcar melhor suas especificidades.
90

 

Gilbert Durand (1921-2012), admirador de Jung e de Bachelard, extrai deles 

material para refletir sobre as “Estruturas Antropológicas do Imaginário” (1960), 

postulando o Imaginário e o Mítico como os primeiros elementos irredutíveis 

responsáveis pelas diversas formas da atividade mental, sendo a racionalidade somente 

uma entre outras. Faivre afirma que 

poucas universidades contribuíram tanto para trazer o corpus esotérico para fora de seu 

gueto, dando-lhe a chave para a “cidade das humanidades” […]. Nesse empreendimento 

G. Durand foi auxiliado por um envolvimento pessoal com o tipo “tradicional” (do 

Esoterismo), embora não “perenealista” e por uma ampla cultura.
91

 

Suas obras principais, citadas por Faivre, nesse sentido são, entre outras: Science 

de l’Homme et Tradition (1975); Figures Mytiques et Visage de l’Oevre (1979); Beaux-

Arts et Archetypes (1989). 

Alguns filósofos atuais, segundo Faivre, estão introduzindo o corpus esotérico 

no campo de reflexão da filosofia, seja para trazer a filosofia de volta para sua vocação 

de exigência espiritual, como nas obras de François Bonardel, L’Hermetisme (1985) e 

Philosophie del’Alchimie (1993), seja para abrir o campo da lógica clássica a novas 

formas, como faz Jean-Jacques Wunenburger em La Raison Contradictoire (1990), seja 

ainda para ligar filosofia e psicologia, como Robert J. W. Evans, em Imaginal Body 

(1982) e The New Gnosis (1984): 

Não é por acidente que em nossa época psicologia e Esoterismo mantêm um 

relacionamento próximo. No coração de um universo há tempo privado de consciência e 

uma comunidade humana desprovida de ideologias, e mesmo de ideais, o homem e a 

mulher atuais devem confrontar sozinhos sua individualidade. Nesse sentido podemos 

afirmar que vivemos numa época “psicológica”. A Tradição Esotérica traz ao 

conhecimento de si mesmo um enfoque que não depende de uma aderência anterior a 
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sistemas de crenças ou a sistemas éticos, mas que permite produzir significado ao 

universo e às nossas vidas. É assim que o Esoterismo indiretamente alcança o público 

contemporâneo em larga escala pela terapia. Daí o sucesso de “gurus” como Gurdjieff e 

daqueles que conseguem traduzir seu jargão numa linguagem clara.
92

 

Uma ligação entre o pensamento contemporâneo e o pensamento esotérico e 

outros pode ser observada no movimento denominado New Age. 

2.6.1. Esoterismo e New Age  

Segundo autores como Wouter Hanegraaff, os fundamentos da espiritualidade 

do movimento chamado de New Age emergiram das antigas tradições relacionadas ao 

Esoterismo Ocidental (conforme definido por Faivre), transformadas a partir do final do 

século XVIII no bojo de um processo de secularização do Esoterismo. Hanegraaff 

explica que 

essas tradições a partir das quais o movimento New Age se desenvolveu podem ser 

caracterizadas como o Esoterismo Ocidental, refletido em quatro “espelhos do 

pensamento secular”: a nova visão de mundo baseada na “causalidade”, o novo estudo 

das religiões, o novo evolucionismo e as novas psicologias.
93

 

Num artigo publicado em Numen, denominado “New Age Religion and 

Secularization”, Hanegraaff afirma: 

O pensamento New Age em geral se caracteriza por um padrão de crítica cultural 

implícita ou explícita, que permeia o conjunto. Dentro do contexto New Age podemos 

encontrar uma ampla variedade de ideias e convicções, mas há uma insatisfação com 

alguns aspectos do pensamento ocidental, conforme encontrados na cultura 

contemporânea, subjacente a todas elas. Aqueles que são atraídos pelo pensamento New 

Age não têm necessariamente ideias muito explícitas sobre a vinda da “Nova Era”, mas 

todos concordam que nossa sociedade poderia e deveria ser diferente. Sugiro que essa 

percepção de insatisfação com a realidade cotidiana (muitas vezes apenas latente ou 
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semiconsciente), a sensação de que a cultura dominante não deixa espaço para 

importantes dimensões da experiência humana pessoal, é ativada e é expressa por livros 

do tipo de A Profecia Celestina (que Hanegraaff, em outro capítulo, critica 

intensamente tanto quanto à forma como quanto ao conteúdo).
94

 

Para esse autor, os New Agers não aceitam o dualismo nos seus diferentes 

aspectos e preferem as alternativas holísticas: Deus e o ser humano desfrutam da mesma 

essência profunda, as terapias devem tratar o ser humano por inteiro e não somente em 

sua dimensão física, a humanidade deve reencontrar sua relação perdida com a natureza 

e assim por diante. Em geral o pensamento New Age se opõe ao reducionismo em suas 

diferentes formas e acredita que a dimensão espiritual não pode ser reduzida a um 

processo puramente material. 

Essas visões de mundo fazem transparecer que a principal fonte de inspiração do 

pensamento New Age é o Esoterismo e a ideia de que o núcleo da verdadeira 

espiritualidade se encontra sob a superfície das diversas religiões e tradições. E que o 

conhecimento desse núcleo foi mantido por tradições secretas ao longo do tempo. Essa 

espiritualidade universal é baseada no primado da experiência pessoal interior. 

Hanegraaff enfatiza que o próprio conceito de Esoterismo Ocidental cobre uma 

complexa mescla de correntes, que floresceram entre os séculos XV e XVIII. Mas, a 

partir do século XIX, o Esoterismo tomou novas formas sob o impacto do processo de 

secularização, que vem ocorrendo desde o período Iluminista, agregando às correntes 

tradicionais o moderno racionalismo e as ideias científicas. Isso resultou num novo 

fenômeno que foi chamado de Ocultismo, que pode ser chamado de um Esoterismo 

secularizado. É esse fenômeno que forma a base histórica do New Age. Como já 

mencionado no Capítulo I, Hanegraaff define espiritualidade como 

qualquer prática humana que mantenha contato entre o mundo cotidiano e uma estrutura 

de significados mais geral, metaempírica, pela manipulação individual de um sistema 

simbólico.
95
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Em contraste com a definição de religião, 

qualquer sistema simbólico que influencie a ação humana, provendo possibilidades de 

manter ritualmente contato entre o mundo cotidiano e uma estrutura de significado 

metaempírica mais geral.
96

 

Assim, a espiritualidade e a religião podem ser consideradas os polos individuais 

e institucionais do domínio religioso. Mas, embora não seja possível imaginar uma 

religião sem espiritualidade, é fácil conceber uma espiritualidade sem religião. O 

movimento New Age é um excelente exemplo de espiritualidade sem religião. 

Podemos dizer, portanto, que New Age é “um complexo de espiritualidades 

baseadas numa sociedade secular pluralista”.
97

 Isso, para Hanegraaff, reforça sua 

ligação com o pensamento esotérico ocidental, que também tende a enfatizar a 

experiência pessoal como base da verdadeira religião, especialmente quando visto 

através do espelho do Ocultismo e de uma Gnose que seria a síntese mais elevada entre 

ciência e religião. 

No entanto, segundo von Stuckrad, ninguém sabe exatamente o que esse termo 

New Age significa, levando uma grande confusão inclusive no mundo acadêmico, 

apesar dos inúmeros livros escritos sobre o tema: 

Infelizmente o termo New Age abarca tantas correntes, grupos e identidades que 

qualquer tentativa de sistematização parece artificial […]. Além do mais, os próprios 

constituintes deste movimento não se referem mais a New Age, e até consideram o uso 

do termo como um abuso.
98

 

Segundo esse autor, o termo surgiu no século XIX. Ele teria sido usado por 

William Blake no prefácio de seu famoso poema Milton. Depois, a Teosofista Ann 

Alice Bailey popularizou o termo, que foi adotado mais tarde durante os movimentos de 

protesto das décadas de 1960 e 1970, na Califórnia. Na época, a peça musical Hair 

(1968), de grande repercussão, proclamava a vinda da nova era de Aquário, que 

                                                           
96

 Ibidem, p. 295. 
97

 Ibidem, p. 300. 
98

 STUCKRAD, op. cit., p. 140. 



Capítulo II 
Breve história do Esoterismo Ocidental Pós-Renascentista  

188 

 

propiciaria numa nova consciência, determinada pelo início do processo astrológico da 

passagem do ponto equinocial da primavera da constelação de Peixes para a de Aquário. 

Alguns autores contribuíram para difundir essa ideia, como David Spangler, que 

escreveu Revelation; the Birth of a New Age em 1976; Marilyn Ferguson, The Aquarian 

Conspiracy, de 1980; e Fritjof Capra, The Turning Point, de 1982, que fez uma junção 

do pensamento oriental com a física ocidental. A partir dessas e outras obras, alguns 

começaram a enxergar, durante os anos 1980 e 1990, o surgimento de um novo 

movimento com uma religiosidade e uma agenda política definida. Mas essas ideias 

foram logo atacadas justamente por aqueles militantes mais antigos que contestavam a 

similaridade das ideias religiosas. Ainda assim o uso do termo New Age continuou e, 

segundo von Stuckrad, muitos dos aspectos que se propagam sob esse título podem ser 

considerados como reflexos de um Esoterismo moderno. Assim, independentemente do 

nome e da existência ou não de um movimento New Age, a busca pela espiritualidade e 

os valores definidos por Hanegraaff aparentemente são válidos para justificar o 

comportamento e os anseios de uma parte da sociedade atual. 

2.6.2. A “Psicologização”  do Sagrado 

Um dos fenômenos característicos do movimento New Age é o que Hanegraaff 

chama de “A psicologização da Religião e a Sacralização da Psicologia”.
99

 No entanto, 

esse processo teve início bem antes do surgimento desse movimento. A ideia de que os 

seres “metaempíricos” podem ser explicados como produtos da psique humana já se 

encontrava na argumentação de Ludwig Feuerbach (1804-1872) de que a humanidade 

cria os deuses. Essa ideia foi incorporada pela psicologia freudiana e considerada um 

dos argumentos do ateísmo, por sua implicação de que as realidades metafísicas nada 

mais são do que reflexos da dinâmica interna da psique. Os escritos de Aleister Crowley 

e Israel Regardie, mencionados anteriormente, já refletem essa tendência 

“psicologizante” no pensamento esotérico. 

No entanto, segundo Hanegraaff, o movimento New Age aceitou essa 

argumentação, mas longe de adotar, em função disso, uma posição ateísta, assumiu a 

ideia de que Deus existe e se manifesta na e pela psique, entendendo que 
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o verdadeiro Deus transcende não só a estrutura pessoal/impessoal, como também a 

estrutura ontológica que distingue uma realidade objetiva metafísica das impressões 

meramente subjetivas pertencentes à psique.
100

 

Ou seja, os New Agers negam que os deuses retratados pelos humanos tenham 

algo a ver com as realidades divinas reais. Em outras palavras, a distinção entre 

realidade objetiva e a experiência subjetiva considerada como premissa básica pelos 

ateístas é desconsiderada e a relação entre a psique e o mundo é vista sob outro ângulo. 

O Prof. Edênio Valle, do departamento de Ciências da Religião da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, em seu livro Psicologia e experiência religiosa, 

dedica um capítulo à análise do movimento New Age e a psicologia. Nele aponta alguns 

psicólogos e psicanalistas que tiveram importância na formulação das bases de seu 

pensamento, destacando os trabalhos de Jung, Abraham, Maslow e Assagioli. 

Referindo-se à influência de Jung, Edênio Valle observa que, de modo geral, os 

escritos New Age acabaram simplificando seus conceitos e mesclando-os a outros de 

variadas proveniências. E que 

a New Age, de um modo geral, costuma associar sua suposição, de que o eu consciente 

esteja mergulhado no oceano da consciência transpessoal, ao que Jung falava sobre o 

inconsciente coletivo e seus arquétipos – em especial ao arquétipo self e o arquétipo 

Deus, que para Jung constituem como que duas faces de uma mesma e só moeda.
101

 

Quanto a Abraham Maslow (1908-1970), um dos pais da chamada “psicologia 

humanista”, Edênio Valle afirma que seu ponto de partida é a autorrealização do ser 

humano, e seus estudos, em vez de partirem dos comportamentos dos indivíduos 

portadores de carências e patologias, como faz a psicologia científica em geral, se 

basearam nas reações das pessoas que se sentiam bem consigo mesmas. Descobriu 

assim que certas pessoas sentiam “experiências culminantes”, algumas das quais tinham 

características do tipo religioso, mesmo quando se davam em âmbito profano. Edênio 

Valle aponta que 
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Maslow enumerou mais de vinte traços típicos dessas experiências. Vários deles são 

descritos pelos místicos quando falam de suas experiências mais profundas. Mas essas 

experiências não se restringem ao religioso.
102

 

De fato, Maslow estuda essas experiências, mas não adota nenhum discurso 

esotérico ou religioso, embora muitos New Agers tenham se baseado em seus estudos. 

Já Roberto Assagioli (1888-1974), psicanalista italiano, criador de um sistema 

denominado “Psicossíntese”, esteve mais ligado a círculos esotéricos. Segundo a 

biografia apresentada por Keneth Sörensen e Hanne Birkholm,
103

 Assagioli participou 

da organização teosófica de Ann Alice Bailey, e suas ideias revelam inspiração mística 

e esotérica. As bases neoplatônicas e hinduístas transparecem em seu pensamento. Além 

disso, não escondia sua crença na reencarnação. 

Edênio Valle ressalta que Assagioli se preocupava com o desenvolvimento da 

intuição, da capacidade imaginativa e da meditação. Seu sistema incorpora as noções do 

inconsciente pessoal e do coletivo como o de Jung, mas acrescenta a essas uma nova 

dimensão que denominou de Superconsciente, ou Inconsciente Superior. Segundo 

Assagioli, 

[o Superconsciente é] a região na qual recebemos nossas intuições e inspirações 

superiores, artísticas, filosóficas, ou científicas, os imperativos éticos e os impulsos para 

a ação humanitária e heroica. É a fonte dos sentimentos superiores, como o amor 

altruísta, do gênio e dos estados de contemplação, iluminação e êxtase. Nesse domínio 

estão as funções psíquicas superiores às energias espirituais.
104

 

Assagioli aprofundou o conceito de “Eu Superior”, que representa o “eu 

verdadeiro”, acima do eu consciente, termo que, segundo Edênio Valle, também está 

muito em voga nos ambientes New Age e entre os simpatizantes do misticismo 

psicologizante. Referindo-se a esse “Eu Superior”, Assagioli afirma: 
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Tem havido muitos indivíduos que alcançaram, mais ou menos temporariamente, uma 

percepção consciente do Eu, que para eles tem o mesmo grau de certeza experimentada 

por um explorador que penetrou numa região antes desconhecida. Tais afirmações 

podem ser encontradas em (R. Maurice) Bucke… (Pyotr D.) Ouspenski… (Evelyn) 

Underhill e outros.
105

 

Essa certeza da realidade da experiência mística, ou esotérica, é um tema 

recorrente nos relatos de todos aqueles que a vivenciaram. Isso leva (conforme visto 

com A. Crowley) à dúvida sobre se essa realidade é externa ao indivíduo, tendo, 

portanto, uma característica ontológica, ou se é uma manifestação da psique que 

desperta uma imaginação tal que envolve o ser completamente, atuando sobre todos os 

seus sentidos. O conceito de integração da personalidade preconizado pela psicossíntese 

de Assagioli pode ajudar a compreender o processo. Ela prevê o inconsciente 

constituído de três níveis: o inferior, o médio e o superior, ou o Superconsciente; o 

campo da consciência, que incorpora o eu consciente e o self transpessoal, e por fim o 

Inconsciente Coletivo.
106

 Assagioli diz: 

[Essa nova síntese] pode também ser considerada a expressão individual de um 

princípio mais amplo, de uma lei geral de síntese interindividual e cósmica. De fato o 

indivíduo isolado não existe e qualquer pessoa tem relação íntima com outros 

indivíduos, o que os torna interdependentes. Além disso, todos e cada um deles estão 

incluídos e são parte da realidade espiritual supraindividual.
107

 

Segundo essa visão, portanto, há uma integração entre o interno e o externo 

numa realidade supraindividual, conforme afirmam os esotéricos e místicos. Note-se o 

paralelismo com as conclusões de Evelyn Underhill, que afirma: 

[Os místicos] estabeleceram uma distinção entre, de um lado, a faculdade ou a 

personalidade que intervém no “novo nascimento” – o ser espiritual capaz de visão e 
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vida espirituais, em oposição ao “ser mortal”, adaptado unicamente à vida natural – e, 

de outro, a personalidade inteira, consciente ou inconsciente.
108

 

Edênio Valle aponta outros autores que tiveram forte influência na visão New 

Age no campo da psicologia, dentre os quais Stanislav Grof e Ken Wilber. 

Stanislav Grof (1931) foi um médico tcheco que inicialmente pesquisou os 

efeitos de drogas psicodélicas como o LSD, da música e das cores em pacientes com 

câncer em estado terminal. Segundo Edênio Valle, a partir dos dados obtidos, 

desenvolveu uma “topografia do inconsciente”. Numa segunda fase de suas pesquisas, 

já morando nos Estados Unidos, se ocupou dos aspectos místico-religiosos que 

observou nas pesquisas. Segundo ele, 

toda pessoa que penetra nesse nível mais profundo adquire ideias convincentes sobre a 

eminente importância da dimensão espiritual e religiosa na ordem universal do ser. Isso 

é válido até para os materialistas empedernidos, para os cientistas positivistas, para 

céticos, cínicos, ateus e inimigos declarados da religião, que passam subitamente a se 

interessar pelo espiritual, após se confrontarem com extratos profundos de sua 

intimidade.
109

 

Edênio Valle afirma que “Grof descreve um verdadeiro itinerário do crescimento 

espiritual que passa pela tensão unitária do cósmico para chegar ao renascimento do eu, 

agora integrado”.
110

 

Hanegraaff observa que Grof argumenta que os resultados empíricos das 

pesquisas referentes a estados alterados de consciência são incompatíveis com o 

paradigma newtoniano-cartesiano das ciências mecânicas, pois implicam 

a natureza relativa e arbitrária de todas fronteiras físicas, em conexões não locais no 

universo, na comunicação através de meios e canais desconhecidos, memória sem 

suporte físico, não linearidade do tempo ou consciência associada com todas as coisas 

vivas (incluindo organismos unicelulares e plantas) e mesmo matéria inorgânica. 
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Muitas experiências transpessoais envolvem eventos do microcosmo e do macrocosmo 

– reinos que não podem ser atingidos pelos sentidos humanos – ou de períodos que 

historicamente precedem a formação do sistema solar, do planeta Terra, dos organismos 

viventes, do sistema nervoso e do Homo Sapiens. Essas experiências sugerem 

claramente que, de uma forma ainda inexplicada, cada um de nós contém a informação 

de todo o universo ou de toda a existência, tem potencialmente acesso a todas as suas 

partes, e em certo sentido é a rede cósmica inteira, e ao mesmo tempo ele ou ela é uma 

parte infinitesimal da mesma, uma entidade biológica insignificante e separada. 

Essas experiências não podem ser interpretadas simplesmente como fenômenos 

intrapsíquicos no sentido convencional. De um lado elas formam um contínuo 

experimental, com experiências biográficas e perinatais. De outro, elas aparecem 

frequentemente atingindo diretamente, sem a mediação dos órgãos dos sentidos, fontes 

de informação que estão claramente fora do alcance convencional do indivíduo.
111

 

Hanegraaff aponta a fragilidade da argumentação de Grof sobre o caráter não 

intrapsíquico das experiências mencionadas, pois se baseiam apenas em seus relatos, 

sem provas concretas mais convincentes. Dessa forma, ele conclui que a distinção entre 

o real e o imaginário se torna impossível e a experiência pessoal se torna a medida 

exclusiva da realidade. Mas Hanegraaff argumenta que poderíamos olhar a questão de 

outra maneira, a de que somente temos acesso à realidade pelo filtro da experiência, e, 

nesse caso, haveria espaço para criar uma distinção entre a realidade absoluta e a 

fenomenal. Assim, poderíamos falar de uma “coisa em si” kantiana, que aparece 

somente em sua forma fenomenal, conforme as categorias definidas por nossa própria 

mente. Muitos New Agers, Hanegraaff comenta, poderão dizer a esse propósito que 

somos capazes de transcender as aparências e compreender o absoluto. Se esse ponto de 

vista for aceito, também a experiência pessoal será a única base para determinar o que é 

real. Mas, como afirmam, sendo a experiência interligada à evolução espiritual, pode-se 

supor que, no curso dessa evolução, aprendemos realidades cada vez mais elevadas, até 

alcançar a realidade absoluta. 

O outro personagem mencionado por Edênio Valle, Ken Wilber (1949), 

graduado em bioquímica e estudioso de psicologia e filosofia, foi o principal teórico da 
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“Psicologia Transpessoal”, da qual ele se afastou em 1998, criando o que denominou de 

“Psicologia Integral”. Segundo Edênio Valle, ele oferece uma espécie de roteiro para a 

cura “psiquiátrico-espiritual”; relaciona psicologia e espiritualidades como uma 

unidade. Do ponto de vista epistemológico, Wilber considera que os aspectos 

psicológicos “pré-pessoais” devem ser tratados pelas ciências empíricas, os aspectos 

“pessoais” pela Filosofia e os “transpessoais” pela captação da dimensão espiritual 

totalizante. Para Edênio Valle, Wilber considera um erro querer confundir esses três 

planos: um teólogo que queira provar racionalmente que Deus existe, ou um físico que 

acredita que a física possa provar a união de todas as coisas, no sentido místico do 

Todo, fatalmente fracassarão. 

Hanegraaff aponta Wilber como sendo um dos mais influentes pensadores do 

movimento New Age, embora suas ideias produzam controvérsias dentro do próprio 

movimento. Como exemplo cita sua crítica ao paradigma “holístico” e ao paralelismo 

entre ciência e misticismo, muito em voga no movimento New Age. Para Wilber, como 

foi visto, a ciência natural não tem competência para falar de espiritualidade. Ele propõe 

uma estrutura hierárquica de níveis de realidade, cujos principais são o material, o 

mental e o transcendente, no qual o nível superior engloba o inferior, e assim o inferior 

não pode entender o superior: 

Cada um desses níveis corresponde a um modo específico de obter o conhecimento; a 

terminologia correspondente, que Wilber toma emprestado de Boaventura, é: o olho da 

carne, o olho da razão e o olho da contemplação. Cada nível por sua vez se refere a um 

domínio específico que ele denomina de sensibilia, intelligibilia e transcendelia.
112

 

Assim, Hanegraaff observa que, 

a partir dessa perspectiva que faz distinção entre níveis fundamentais ontológicos e 

epistemológicos, a tentativa de descrever toda a realidade em termos de uma realidade 
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fundamental, modelada de acordo com a física, será fatalmente reducionista. O 

reducionismo ao físico é, portanto, a objeção básica de Wilber.
113

 

A obra de Ken Wilber apresenta grande interesse para efeitos da presente 

exposição, uma vez que inclui uma ampla reflexão sobre o Esoterismo e uma visão do 

mesmo em termos atuais, completando o arco histórico apresentado neste capítulo. 

Sua obra Psicologia integral; consciência, espírito, psicologia, terapia começa 

com a observação de que “a palavra ‘psicologia’ significa o estudo da psique e a palavra 

‘psique’ significa mente ou alma”,
114

 e assim o estudo da psicologia deve englobar o 

caminho “do corpo para a mente, daí para a alma. Do subconsciente para o 

autoconsciente e daí para o superconsciente, do estado de sono para o semidesperto e 

daí para o plenamente desperto”.
115

 Em outras palavras, o estudo da psicologia deve 

incluir todas as experiências da alma e do espírito. Ele observa que 

as funções da consciência incluem percepção desejo, vontade e ação. As estruturas da 

consciência incluem corpo, mente alma e espírito. Os estados de consciência incluem o 

normal (por exemplo, vigília, sonho e o sono) e os alterados (por exemplo, o incomum e 

o meditativo). Os modos de consciência incluem o estético, o moral e o científico. O 

desenvolvimento da consciência abrange todo um espectro que vai do pré-pessoal, ao 

pessoal e ao transpessoal, do subconsciente ao autoconsciente e ao superconsciente, do 

id, ao ego, e ao Espírito. Os aspectos relacional e comportamental da consciência 

referem-se à sua interação mútua com o mundo objetivo exterior, e com o mundo 

sociocultural dos valores e das percepções compartilhadas.
116

 

Assim, ele analisa a consciência sob distintos ângulos: suas funções, estruturas, 

estados, modos e desenvolvimento. Além disso, ele não analisa a consciência somente 

em relação ao eu (subjetivo), mas também ao nós (relacional) e sua relação com o 

mundo objetivo (comportamental), desenvolvendo modelos multidimensionais. 
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Ele segue afirmando que a psicologia integral que propõe busca uma 

reconciliação entre as diferentes fontes, tanto pré-modernas como modernas e pós-

modernas, para estabelecer seus modelos. Wilber afirma que 

uma psicologia verdadeiramente integral deve abranger as introvisões que resistiram ao 

tempo, de fontes pré-modernas, modernas e pós-modernas. 

Com relação às fontes pré-modernas, ou tradicionais, pode-se dizer que o mais fácil 

acesso à sabedoria que emana dessas fontes é aquilo que se tem chamado de Filosofia 

Perene, o cerne comum das grandes tradições espirituais […]. 

O âmago da Filosofia Perene está na concepção segundo a qual a realidade compõe-se 

de vários níveis de existência – níveis de ser e do conhecer – que se estendem da 

matéria para o corpo, do corpo para a mente, da mente para a alma e da alma para o 

espírito. Cada dimensão maior transcende, porém, inclui suas dimensões menores; 

portanto, essa é uma concepção de totalidades dentro de totalidades dentro de 

totalidades, indefinidamente, estendendo-se do lodo até a Divindade. Em outras 

palavras, essa “Grande Cadeia do Ser” é na verdade um “Grande Ninho do Ser”.
117

 

Essas colocações iniciais ilustram bem o sentido da “Sacralização da Psicologia” 

de que se está falando. Wilber traz uma visão aggiornata da Filosofia Perene, onde as 

influências ocidentais e orientais já se mesclaram no universo New Age: as emanações 

neoplatônicas e os mundos da Cabala já se sincretizaram com os níveis de consciências 

do Hinduísmo e de outras escolas. Wilber afirma, por exemplo: 

Durante os últimos três mil anos, aproximadamente, os filósofos perenes têm 

demonstrado uma concordância quase unânime e intercultural quanto aos níveis gerais 

do “Grande Ninho”, embora o número de divisões desses níveis tenha variado 

consideravelmente. Algumas tradições apresentam somente três níveis ou domínios 

principais (corpo, mente e espírito – ou grosseiro, sutil e causal). Outras apresentam 

cinco (matéria, corpo, mente, alma e espírito). Outros ainda apresentam sete (por 

exemplo, os sete chacras da Kundalini). E a maior parte das tradições apresenta também 

desdobramentos muito sofisticados desses níveis, que produzem com frequência, doze, 

trinta ou até mesmo 108 subdivisões nos níveis do ser e do conhecer que podem ser 
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encontrados nesse Kosmos extraordinariamente rico. Porém, muitos dos filósofos 

perenes – Plotino e Aurobindo,
118

 por exemplo – constataram que há cerca de uma 

dezena de níveis de consciência cuja consideração é mais útil, e é aproximadamente isso 

que apresento em meus mapas.
119

 

Wilber ressalta que esses níveis e subníveis não são produtos de especulação 

metafísica, mas, sim, codificações de realidades experimentais diretas. Como cada um 

contém aqueles que lhe são inferiores, o Espírito, que é o mais elevado, contém toda a 

criação. Assim, “o Espírito é plenamente transcendente e plenamente imanente”.
120

 

Essa colocação de Wilber, assim como o fato de esses níveis de realidade não 

serem somente diferenciações ontológicas, mas exigirem uma diferenciação 

epistemológica para sua compreensão, é importante para ajudar a entender a experiência 

esotérica e o que geralmente é chamada de “experiência mística”. 

2.7.  O  ESOTERISMO E A ESPIRITUALIDADE CONTEMPORÂNEA  

Atualmente, os termos esotérico e Esoterismo são bastante utilizados. Formam-

se grupos de estudos esotéricos, baseados em visões de mundo díspares. Usa-se a 

qualificação de “esotéricos” a ensinamentos ligados tanto ao Hermetismo, ao 

Gnosticismo, à Cabala, a escolas de Magia ou à Wicca, quanto aos ligados ao Budismo, 

ao Hinduísmo, ao Taoísmo e a outras formas de religiosidade oriental. Fala-se de um 

Esoterismo ligado às religiões afro-brasileiras, às religiões indígenas, ao xamanismo etc. 

Inúmeras publicações, filmes, jogos eletrônicos e outros meios de entretenimento usam 

estes termos livremente, cada um dando o sentido que acreditam que eles comportam. A 

curiosidade pela Astrologia, a extensa literatura de autoajuda, parte da qual é 

supostamente ligada à tradição esotérica, sempre presente na lista dos best-sellers, além 

dos sucessos de Harry Potter e Paulo Coelho, entre tantos outros fenômenos, bem 

demonstram o quanto estes temas, supostamente reservados ao círculo dos iniciados, já 

fazem parte do cotidiano. 
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O movimento New Age, como visto, fortemente influenciado pelo Esoterismo, e 

que incorpora muitos de seus valores, abriu as portas para uma nova forma de 

espiritualidade que se difundiu a partir da segunda metade do século passado. Alguns 

elementos desse Esoterismo “novaerístico” foram amplamente difundidos pela indústria 

do entretenimento através de filmes, livros, jogos, revistas e outros meios. Em obras 

como as de Tolkien, Paulo Coelho ou Dan Brawn, em filmes como Guerra nas Estrelas, 

Pokémon, Os Cavaleiros do Zodíaco, na saga de Harry Potter etc. podem ser claramente 

percebidos conceitos e valores esotéricos, embora distorcidos e caricatos. 

Em seu trabalho Catholicisme; la fin d’un monde, Danièle Hervieu-Léger, 

socióloga e pesquisadora francesa da Ciência da Religião, ao se referir à religiosidade 

nos tempos atuais, menciona que vivemos uma “religiosidade peregrina”.
121

 Esta nova 

espiritualidade ressalta a noção de que uma busca pessoal da felicidade se exprime, 

notadamente, na reivindicação de cada um de obter o reconhecimento da singularidade 

que ele é, e de ter um projeto de vida. Esta aspiração internalizada faz da realização das 

potencialidades pessoais o horizonte de uma nova fronteira, uma utopia pessoal.
122

 

Encontramos, também no Brasil, além dessa nova espiritualidade peregrina, a 

maior parte das organizações esotéricas europeias e americanas, já mencionadas, muito 

bem estruturada: Sociedade Teosófica, Sociedade Antroposófica, Maçonaria Esotérica, 

AMORC, Lectorum Rosacrucianum, TOM, e a maioria das organizações internacionais 

de menor porte, por onde passaram de alguma forma centenas de milhares de membros, 

acrescentando a visão esotérica ao sincretismo geral, fazendo com que temas 

relacionados à Astrologia, ao astral, à reencarnação, às simpatias, aos anjos etc. se 

integrem na linguagem do cotidiano, interagindo com conceitos similares provindos de 

outras fontes. 
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E assim, ao lado do pensamento esotérico ocidental tradicional, existe uma 

caricatura deste, que poderia ser chamada de “Esoterismo popular”, que de uma forma 

ou de outra, seja através de organizações ou grupos ligados a ele, seja através da ficção 

e da autoajuda, ou pelos movimentos definidos como New Age e assemelhados, pouco a 

pouco, vai se difundindo em nossa cultura. Esse “Esoterismo popular” é confundido e 

misturado com religiões e movimentos que têm outras origens e até mesmo com grupos 

satânicos que invertem os valores originais do Esoterismo Ocidental, de matiz 

rosacruciano, conforme aqui definidos.
123

 

A existência de um “Esoterismo popular” que acompanha o pensamento 

“tradicional” não é um fato novo, mas vem desde os tempos remotos, como acontecia, 

por exemplo, na Alexandria do século II com o Hermetismo, como visto no Capítulo I. 

Ao longo da história, a superstição, a bruxaria e a distorção do pensamento esotérico 

sempre estiveram presentes. Mas o que distingue o Esoterismo popular de hoje em dia é 

a forte penetração que ele adquiriu no mundo todo devido à indústria do entretenimento, 

das redes sociais e até da propaganda comercial. 

Segundo Paul Heelas, apesar de sua postura anticonsumista, o movimento New 

Age com o tempo adquiriu ele próprio aspectos de bem de consumo. E essa evolução 

desembocou no “meio cúltico” atual – no sentido atribuído por Colin Campbell
124

 –, que 

inclui tanto Novos Movimentos Religiosos, descendentes do movimento New Age, 

quanto grupos pertencentes a correntes tradicionais do Esoterismo: teósofos, Rosa-

cruzes, maçons, templários, alquímicos, gnósticos etc. Nesse “meio cúltico”, os 

conceitos e valores desses diferentes grupos são interpretados e difundidos pelos seus 

membros, que por sua vez tendem a pertencer, sincrônica ou diacronicamente, a 

diversos deles, e acabam mesclando esses conceitos, gerando uma forma de 

espiritualidade invisível – na concepção de Luckmann
125

 –, amplificada nas redes 
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sociais. Essa espiritualidade, por sua vez, é realimentada, pela ampla divulgação que a 

indústria do entretenimento faz de conceitos e valores esotéricos tradicionais. 

Anthony D’Andrea chama atenção para esse fenômeno, apontando que 

elementos New Age estão presentes no cinema e na TV, e observa que, além da indústria 

do entretenimento, a própria publicidade das algumas grandes empresas aderiu à 

temática “novaerista”. Aponta ainda a difusão de produtos, serviços e alimentos 

“naturais” e “alternativos”, que partem do pressuposto de um mercado baseado nesses 

valores “novaeristas”.
126

 

E, assim, com o passar do tempo, o Esoterismo Ocidental vai se mesclando com 

outras tradições e se torna cada vez mais difícil delimitá-lo. 

2.8.  O  CONCEITO DE ESOTERISMO OCIDENTAL DE MATIZ ROSACRUCIANO 

ADOTADO NO PRESENTE TRABALHO  

A partir desta visão geral da manifestação do pensamento esotérico ocidental ao 

longo do tempo, pode-se agora situar o pensamento de Fernando Pessoa. 

Conforme será visto no decorrer dos Capítulos IV e VI, os textos do ortônimo 

Fernando Pessoa de alguma forma ligados ao Esoterismo indicam, em sua grande 

maioria, interesse num tipo de Esoterismo Ocidental, essencialmente influenciado pelos 

Movimentos Rosacrucianos (correntes Rosa-cruzes, alquímicas, martinistas, maçônicas, 

teosóficas e cabalistas), e aquelas ligadas ao Esoterismo Cristão, principalmente 

gnósticos e neotemplários. Portanto, é essa linha esotérica que, em função das suas 

ligações históricas, descritas no presente capítulo, está sendo definida como de “matiz 

rosacruciano”, e que será estudada. 

Dentro dessas condições de contorno, pode-se utilizar o “paradigma de Faivre” 

para definir essa linha esotérica, sem incorrer em boa parte das limitações que seus 

críticos lhe imputam, já que Fernando Pessoa não se refere ao Esoterismo islâmico, nem 

judaico, nem budista, e, como visto, viveu antes dos movimentos tipo New Age e da 

disseminação das novas espiritualidades, pois morreu em 1935. 

Assim, cabe aqui recapitular e sintetizar o que já foi dito a respeito deste 

enfoque, para efeito deste trabalho. O pensamento esotérico ocidental, a que se refere a 
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presente pesquisa, tem como premissa a existência de uma verdade oculta relacionada à 

revelação de alguns dos mistérios da existência e do Ser. Ela é percebida 

individualmente por uma experiência interior, que gera uma síntese intuitiva deste 

conhecimento. Esta experiência pode ser estimulada por símbolos, textos, imagens, 

músicas, danças e rituais de natureza iniciática, preparados e interpretados a partir da 

Renascença, baseados em tradições mais antigas. Suas fontes de conhecimento têm 

raízes no Hermetismo Alexandrino, no Neopitagorismo, no Neoplatonismo, no 

Estoicismo, na Cabala Cristã e Judaica, no Gnosticismo e no Cristianismo Primitivo. 

Esse pensamento se manifesta através de sistemas que em maior ou menor grau 

utilizam: a Lei da Correspondência; a Imaginação Criadora; a Noção de Natureza 

Vivente; o conceito de Transmutação do indivíduo e/ou da natureza; e, além disso, 

frequentemente utilizam as concordâncias entre diferentes escolas e a transmissão direta 

iniciática. 

Esse pensamento interage com a cultura, influenciando outras áreas, como as 

artes, as ciências, a filosofia e a religião, numa relação recíproca, assumindo diferentes 

formas, mantendo, no entanto, sua essência, conforme definida acima. 

Embora esse conhecimento referente à existência e ao Ser seja obtido de forma 

intuitiva, no Ocidente o processo desenvolvido para chegar a ele é geralmente fruto de 

um trabalho cuidadosamente elaborado, que parte de um estudo da realidade manifesta e 

do próprio indivíduo para alcançar e embasar a revelação intuitiva. As chamadas 

Ciências Herméticas, a Cabala Cristã, a Alquimia, a cuidadosa preparação dos rituais 

simbólicos de distintas escolas e organizações esotéricas são, conforme visto, exemplos 

desta associação entre o despertar da intuição e o trabalho sistemático, experimental e 

reflexivo. 

O matiz rosacruciano desta forma de pensamento, encontrado, em maior ou 

menor grau, principalmente nas correntes maçônicas esotéricas, rosacrucianas, 

martinistas, teosóficas, alquímicas, neotemplárias, entre outras, pode ser descrito como 

uma versão idealista do Esoterismo, que busca alcançar uma sociedade mais justa 

através da evolução da consciência individual. Ele não é puramente especulativo, mas 

busca uma experiência interior através de uma práxis, que inclui rituais e outras 

atividades, e de uma simbologia própria, onde se destaca, entre outros, o próprio 

símbolo da Rosa-cruz. 
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Rui Lomelino de Freitas, professor do departamento de Ciências das Religiões 

da Universidade Lusófona de Lisboa, observa que 

no pensamento hermético e Rosa-cruz renascentista encontramos, entre outras, três 

noções notavelmente significativas: 

• O mais importante não é a fé enquanto crença, mas sim a compreensão. A 

Compreensão do mundo e a Compreensão do Uno. 

• O mal não é um mal moral. O mal é fundamentalmente ignorância. 

• O homem é um microcosmo. É essencialmente uma síntese de todo o universo.
127

 

A partir dessas noções, que indicam claramente suas fontes herméticas e 

neoplatônicas, Freitas aponta para suas implicações práticas: o homem é estimulado a 

refletir, a dialogar com seus iguais com plena liberdade de pensamento, e para além dos 

dogmas e do pensamento de autoridades privilegiadas. A importância da educação e de 

levar o conhecimento a toda a gente sem distinção de raça, gênero ou credo, para 

eliminar o mal. E, por fim, diz Freitas: 

Se o homem é um microcosmo […], daí decorre – como dizia Comenius – todo um 

desenvolvimento, no qual cada ser humano encara o progresso e a aprendizagem não 

como algo que vem somente de “fora” de si, mas como um valor íntegro, imanente, que 

vem de dentro e que pode dirigir para dentro, para uma dimensão existencial mais 

absoluta e perene, de acordo com o clássico “Conhece-te a ti mesmo”.
128

 

Essas características de “matiz rosacruciano” estão sintetizadas no trecho de um 

ritual martinista apresentado por Stanislas de Guaita, onde é ressaltado o caráter 

subjetivo de seu entendimento. Nele se expressam: a necessidade da realização 

individual; a busca de uma mesma essência em diversas religiões; o amor como 

sentimento básico; a consciência e a experiência individual como base da crença e 

vários outros elementos. Aliás, pode-se notar, a partir dos trechos selecionados abaixo, 

que apesar de estes rituais terem sido escritos no século XIX, encaixam-se como uma 

luva nas aspirações da espiritualidade New Age e de alguns NMRs do século XXI: 
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Não procuramos, aqui, impingir-te convicções dogmáticas. Pouco importa que sigas na 

esteira do materialismo, do Espiritualismo ou do idealismo; pouco importa que 

professes o Cristianismo ou o Budismo; pouco importa que te proclames livre pensador 

ou que preconizes mesmo o ceticismo absoluto. Nada disso nos é relevante. Não 

melindraremos teu coração, molestando teu espírito em virtude de problemas que só 

terás de resolver segundo tua consciência e no silêncio solene de tuas paixões 

tranquilizadas. 

Imbuído de um profundo amor por teus irmãos humanos, não procures jamais dissolver 

os liames de solidariedade que te vinculam estreitamente ao Reino Hominal 

considerado em sua síntese; és de uma religião suprema e verdadeiramente universal, 

pois é ela que se manifesta e se impõe (multiforme, bem verdade, porém essencialmente 

idêntica a si mesma), sob os véus de todos os cultos esotéricos do Ocidente, como 

também do Oriente. 

Psicólogo, dá a esse sentimento o nome que quiseres: Amor, Solidariedade, Altruísmo, 

Fraternidade, Caridade…; 

Economista ou filósofo, chama-o de tendência ao Socialismo, se desejares… ao 

Coletivismo, ao Comunismo… De nada importam as palavras! 

Místico, honra esse sentimento sob as denominações de Mãe Divina ou Espírito Santo. 

Mas quem quer que sejas não esqueças jamais que, em todas as religiões verdadeiras e 

realmente profundas, isto é, calcadas no Esoterismo, a prática desse sentimento é o 

ensinamento primeiro, capital, essencial, desse mesmo Esoterismo. 

[…] Abrimos sob teus olhos os selos do Livro. Todavia, cabe a ti aprender primeiro a 

soletrar a Letra, e depois penetrar o Espírito dos mistérios que este livro encerra. Nós te 

oferecemos o começo, e aqui termina o papel de teus Iniciadores. Se tu, por ti mesmo, 

chegares à compreensão dos Arcanos, merecerás o título de Adepto. Deves saber, 

entretanto, que seria inútil que os mais sábios mestres te revelassem as supremas 

fórmulas da ciência e do poder mágico; a Verdade Oculta não se deixaria transmitir 

num discurso: cada um deve invocá-la, criá-la e desenvolvê-la em si. 

[…] Afirmo que podes encontrar, aí, o critério infalível do Ocultismo e que a chave da 

síntese esotérica está aí, e não em outro lugar. Mas de que serve insistir se podes 

compreender, e se quiseres, crer? Caso contrário, por que ainda persistir? 

És inteiramente livre para tomar por alegoria mística ou fábula literária sem 

profundidade aquilo que me resta a dizer. Podes até mesmo entender que se trate de 
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uma audaciosa impostura… És livre. Todavia. ESCUTA. Germine ou apodreça a 

semente, irei lançá-la na terra.
129

 

Estas palavras representam a essência do método iniciático do Esoterismo de 

matiz rosacruciano: a verdade deve ser buscada e encontrada em nós mesmos. De nada 

adianta ela ser contada por terceiros, por maiores que sejam suas credenciais. Ela não 

será compreendida se não for vivida. 

S ÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta breve síntese da história do Esoterismo Ocidental pós-renascentista tem por 

finalidade indicar a formação das correntes desse pensamento de “matiz rosacruciano” 

que influenciaram Pessoa e mostrar: 

a) A profunda inter-relação do Esoterismo com a cultura e a história europeia do 

Renascimento para cá, conforme já mencionado no Capítulo I. 

b) A grande adaptabilidade do pensamento esotérico às novas situações. Conforme 

foi mostrado, o Esoterismo é extremamente dinâmico, embora, paradoxalmente, 

baseado em “Tradições Perenes”. Ele se adapta aos novos ambientes criando 

múltiplas faces, novos modelos de organização, descartando ou transformando 

os antigos. Suas lutas intestinas, suas dissidências, em vez de lhe serem fatais, 

trazem novas ideias e novos processos adaptativos, num surpreendente processo 

de seleção natural. 

c) A existência de elementos centrais de uma tradição, que se expressou de 

diferentes maneiras através de distintas instituições. Isso permitiu a 

movimentação de personagens importantes de uma instituição esotérica a outras, 

sem aparente necessidade de adaptação. Conforme visto, as organizações 

mencionadas foram surgindo umas das outras, diferenciando-se mais em função 

da ênfase com que abordavam determinados assuntos e do simbolismo 

empregado para expressá-los. Alguns autores, como vimos, insinuam que a 

Maçonaria especulativa pode ter nascido dos Movimentos Rosacrucianos do 

século XVII, outros que as organizações rosacrucianas e martinistas surgiram da 
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Maçonaria. Muitos maçons frequentavam a Sociedade Teosófica, cujos 

fundadores também foram maçons etc. Os personagens trafegavam com 

desenvoltura de uma a outra organização, aparentemente sem perder sua 

autoridade, quando não pertenciam ao mesmo tempo a várias organizações. 

d) A adaptação do Esoterismo à sociedade atual, influenciando a espiritualidade 

contemporânea, através de movimentos não institucionalizados como a New 

Age, e novos movimentos religiosos dela descendentes, ao lado das organizações 

pertencentes às correntes tradicionais. Elementos desta espiritualidade vêm 

sendo amplamente difundidos pelos meios de comunicação e entretenimento, 

trazendo em seu bojo conceitos e valores do Esoterismo Ocidental, embora 

muitas vezes distorcidos, incompletos e caricatos. 

Através da história, percebe-se que movimentos essencialmente não esotéricos 

têm em sua base elementos de Esoterismo (vide o exemplo da Royal Society). As 

próprias religiões institucionais abrigam elementos que podem ser considerados 

esotéricos, como se deduz das definições de Esoterismo de von Stuckrad, vistas no 

Capítulo I. De outro lado, muitos dos movimentos ou grupos que se autodefinem como 

esotéricos não passam de contrafações. Outros, ainda, que historicamente fizeram parte 

do Esoterismo Ocidental perderam sua essência, transformando-se em sociedades 

beneficentes (na melhor das hipóteses), ou em caricaturas de si mesmas. 

No presente capítulo foram abordadas também as formas derivadas do 

Esoterismo Ocidental, surgidas após a morte de Fernando Pessoa, como a New Age e a 

espiritualidade contemporânea, pois elas ajudam a contextualizar o pensamento de 

Pessoa ao longo da linha do tempo. Essa abordagem também é importante no processo 

hermenêutico proposto nos Capítulos V e VI, pois a espiritualidade contemporânea, 

seus conceitos e preconceitos, possivelmente é parte do horizonte cultural do 

hermeneuta atual da obra esotérica de Pessoa, que nesse caso tenderá a lê-la à luz deste 

horizonte. 

Mas, para estudar algo tão fluido e multiforme como o pensamento esotérico, é 

necessário, além de conhecer suas manifestações ao longo da história e conhecer sua 

práxis, encontrar uma maneira de entender o sentido das experiências que são buscadas, 

e a busca do conhecimento intuitivo, que, como ressaltado por diversos autores, são 
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fundamentais. Experiências interiores e conhecimento que Fernando Pessoa tentou 

expressar em seus poemas. A discussão sobre a possibilidade desse entendimento é 

apresentada no próximo capítulo sobre a Hermenêutica e a experiência religiosa em 

geral, sua linguagem, e a função da imaginação como complemento da razão, para 

efetuar essa interpretação. 
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CAPÍTULO III 

PELOS CAMINHOS DA HERMENÊUTICA:  AS LINGUAGENS 

DO SAGRADO E A EXPERIÊNCIA ESOTÉRICA  

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é uma Hermenêutica exploratória de uma forma de 

pensamento esotérico ocidental na visão de Fernando Pessoa, baseada em textos 

poéticos e reflexões filosóficas, e na hipótese de que estes textos transmitem a vivência 

esotérica do poeta. Portanto, neste capítulo é discutido o que é a Hermenêutica e qual a 

sua aplicação, principalmente na interpretação de textos e de relatos referentes a 

experiências do tipo religioso. 

O conceito de Hermenêutica é, ainda hoje, bastante controverso. Sintetizando as 

discussões a esse respeito, o Prof. Richard E. Palmer, professor emérito de Filosofia e 

Hermenêutica da Religião no MacMurray College de Jacksonville, Illinois, destaca seis 

interpretações modernas do que seja a Hermenêutica: 

O campo da Hermenêutica tem sido interpretado (numa ordem pouco rigorosa) como: 

1) uma teoria de exegese bíblica; 2) uma metodologia filológica geral; 3) uma ciência 

de toda a compreensão linguística; 4) uma base metodológica das Geisteswissenschaften 

(ciências do espírito); 5) uma fenomenologia da existência e da compreensão 

existencial; 6) sistemas de interpretação simultaneamente recolectivos e iconoclásticos, 

usados pelo homem para alcançar o significado subjacente aos mitos e símbolos. 

Cada uma dessas definições é mais do que um estágio histórico; cada uma delas indica 

um “momento importante” ou uma abordagem ao problema da interpretação. 

Cada uma apresenta um ponto de vista a partir do qual a Hermenêutica é encarada. Cada 

uma esclarece aspectos diferentes, mas igualmente legítimos do ato de interpretação, 

especialmente da interpretação de textos.
1
 

Assim, dada essa ampla gama de pontos de vista, para esclarecer a perspectiva 

em que o conceito é usado no presente trabalho, este capítulo se inicia com a revisão 

dos conceitos de Hermenêutica, a partir do surgimento de sua moderna forma com 
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Schleiermacher e ressalta sua evolução ao longo da história, para, em seguida, discutir 

sua aplicação às experiências do tipo religioso. 

3.1.  DEFINIÇÕES E BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO  DO CONCEITO 

DE HERMENÊUTICA  

Segundo o Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, o termo 

Hermenêutica deriva da palavra grega hermeneia, que significa antes de tudo 

“expressão” (de um pensamento), “explicação” e, sobretudo, “interpretação” do mesmo. 

Diz Mora: 

Em Platão encontramos esta voz na frase: “a razão (do que foi mencionado) era a 

explicação (hermeneia) da diferença”. Peri hermeneias é o título do tratado de 

Aristóteles incluído no Organon que se ocupa dos juízos e das proposições. Este tratado 

foi traduzido para o latim com o nome De Interpretatione e de Hermeneutica.
2
 

Hans H. Penner, professor de religião do Departamento de Religião, do 

Dartmouth College de Hanover, New Hampshire, num capítulo do livro Guide to the 

Study of Religion, embora confirmando o significado do termo, aponta outra possível 

origem: 

Por muitos séculos o termo “interpretação” foi entendido como sinônimo de 

Hermenêutica […]. A maioria das histórias sobre a “Interpretação” começa com os 

gregos e a palavra grega hermaios, que se refere ao oráculo de Delfos. Alguns 

estudiosos acreditam – mas isso é duvidoso – que o termo foi derivado de Hermes, filho 

de Zeus e Maia. Hermes era o mensageiro de pés alados dos deuses e amigo dos 

humanos, um intérprete e tradutor.
3
 

Por sua vez, Lawrence K. Schmidt, professor de Filosofia no Hendrix College de 

Comway, Arkansas, introduz a questão da Hermenêutica e as ideias de seus principais 

filósofos, afirmando que, 
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de acordo com o Oxford English Dictionary, Hermenêutica entrou na língua inglesa a 

partir de 1737, na segunda edição da “Resenha da Doutrina da Eucaristia” de Daniel 

Waterland. Um século antes disto, o alemão Johann Dannhauer cunhou a palavra 

“Hermenêutica”. Hermenêutica é uma transliteração modificada do verbo grego 

hermeneuein, que significa expressar em voz alta, explicar ou interpretar e traduzir. 

Costumava-se etimologicamente relacionar a palavra Hermenêutica ao deus Hermes, 

que expressava os desejos dos deuses para os seres humanos, mas hoje questionamos 

esta conexão etimológica. Entretanto, ela ainda é um bom recurso heurístico.
4
 

O uso do termo, portanto, qualquer que seja a sua raiz, remonta à antiguidade 

grega. 

De modo geral, atribui-se a Friedrich Schleiermacher (1756-1834) um estudo 

mais profundo do sentido de Hermenêutica. Diz Mora: 

O mais influente foi Schleiermacher, que elaborou uma Hermenêutica aplicada aos 

estudos teológicos em seus escritos sobre “Hermenêutica e crítica com referência 

especial ao Novo Testamento” […]. A Hermenêutica de Schleiermacher não é somente 

uma interpretação filológica ou filológico-simbólica. A interpretação não é algo 

“externo” ao interpretado.
5
 

Sobre Schleiermacher, Penner complementa que, embora consciente da 

relevância da linguagem, ele buscou uma teoria unificada da compreensão e focalizou a 

experimentação ou recriação dos processos mentais do autor pelo intérprete: 

Friedrich Schleiermacher, o pai da teologia moderna, foi também chamado de “o Kant 

da Hermenêutica”. Dadas as suas raízes kantianas, Schleiermacher queria escrever uma 

quarta crítica, “A Crítica da Compreensão”. Isso fica evidente a partir de suas palestras 

sobre Hermenêutica (1819), nas quais ele afirmava que naquele tempo uma teoria geral 

da compreensão simplesmente não existia. Rejeitando a especulação e as abstrações da 

metafísica e da ética como sendo bases adequadas para o estudo da religião, 

                                                           
4
 SCHMIDT, Hermenêutica, p. 18. 

5
 FERRATER MORA, op. cit., p. 1494. 
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Schleiermacher buscou uma teoria da compreensão que unificasse os vários métodos de 

interpretar textos, gramáticas e retórica.
6
 

Outro estudioso, Schmidt, também apresenta a moderna Hermenêutica como 

tendo início com Schleiermacher, afirmando que este se considerava o primeiro a 

unificar as diferentes formas específicas de Hermenêuticas da época: legal, bíblica e 

filológica. Segundo Schmidt, tendo em vista que qualquer expressão numa língua está 

relacionada à totalidade da linguagem e ao pensamento do autor, Schleiermacher divide 

a Hermenêutica em duas práticas: de um lado a interpretação gramatical, que trata da 

compreensão da linguagem utilizada na obra, suas regras gramaticais e semânticas, e, de 

outro, a interpretação técnica ou psicológica, que se refere à forma como o autor 

desenvolve seus pensamentos e os exprime. Para Schmidt, estas duas formas de 

interpretação dependem uma da outra para completar a tarefa de interpretar: 

A Hermenêutica, enquanto arte da compreensão de enunciados em seus duplos 

aspectos, tem, assim, duas partes: a gramatical, que interpreta o enunciado “como algo 

derivado da linguagem”, e a parte técnica ou psicológica, que interpreta o enunciado 

“como um fato dentro do pensador”.
7
 

Assim, segundo Schmidt, na visão de Schleiermacher, Hermenêutica depende do 

talento do intérprete para a linguagem e do talento para o conhecimento de pessoas 

como indivíduos. Estes talentos nem sempre se encontram numa mesma pessoa. Assim, 

precisamos levar em conta também a possibilidade de mal-entendidos, que ocorrem por 

causa da pressa ou de preconceitos. Para Schmidt, os preconceitos são fruto da 

preferência por nossa própria perspectiva, que nos levam a ler erroneamente o que o 

autor quis dizer, ou adicionando algo que não foi intencionado, ou deixando algo de 

fora. Em síntese, segundo Schmidt, para Schleiermacher, 

a Hermenêutica é a arte de compreender o que é expresso na linguagem oral ou na 

escrita. Toda expressão na linguagem tem uma relação dupla com a totalidade desta 

linguagem e com todo o pensamento do autor; por isso a Hermenêutica tem duas partes 

                                                           
6
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7
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interligadas, a gramatical e a psicológica. A prática Hermenêutica estrita pressupõe que 

mal-entendidos ocorrem normalmente e por isso a interpretação sempre é necessária. O 

objetivo da Hermenêutica é reconstruir o processo criativo do autor.
8
 

Depois de Schleiermacher se destacaram os trabalhos hermenêuticos de Wilhelm 

Dilthey (1833-1911), trabalhos sobre personalidades, obras literárias e/ou épocas 

históricas. Segundo Mora, 

Dilthey se ocupou do problema geral da Hermenêutica […]. Segundo Dilthey, a 

Hermenêutica não é uma mera técnica auxiliar para o estudo da história da literatura e, 

em geral, das ciências do espírito: é um método igualmente afastado da arbitrariedade 

interpretativa romântica, bem como da redução naturalista, que permite fundamentar a 

validez universal da interpretação histórica.
9
 

Para este autor, Dilthey concebe a Hermenêutica como uma interpretação que se 

baseia no conhecimento prévio dos dados, sejam eles históricos, filológicos ou outros, 

concernentes à realidade a ser compreendida, e lhes dá um sentido. Ela obtém este 

sentido por meio de um processo circular. Comentando a posição de Dilthey, Mora 

afirma: 

A Hermenêutica – que se pode em parte ensinar, mas para a qual se necessita, 

sobretudo, uma perspicácia especial e a imitação dos modelos proporcionados pelos 

grandes intérpretes – permite compreender um autor melhor que o próprio autor 

entendia a si mesmo, e uma época histórica melhor do que puderam entendê-la aqueles 

que viveram nela. A Hermenêutica se baseia, além disso, na consciência histórica, a 

única que pode chegar ao cerne da vida; é uma “compreensão das manifestações nas 

quais se estrutura a vida permanentemente” […]. Como tal, a Hermenêutica permite 

passar dos signos às vivências originais que lhes deram origem; é um método geral de 

interpretação do espírito em todas as suas formas e, por conseguinte, constitui uma 
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9
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ciência de alcance superior à da psicologia, que é somente, para Dilthey, uma forma 

particular de Hermenêutica.
10

 

Já Penner destaca que Dilthey introduziu o tema da Hermenêutica no 

pensamento moderno e que os termos Erlebnis, Verstehen e Weltanschauung 

(respectivamente “experiência vivida”, “compreensão” e “visão de mundo”) passaram a 

ser relacionados hoje em dia diretamente a ele. Para Penner, 

Dilthey elevou o conceito de interpretação ao nível de validade geral. Ele denominou a 

teoria crítica “Hermenêutica”, uma ciência fundamental que engloba todos os modos de 

interpretação. Sua teoria da interpretação começa com a “experiência vivida”. Esse é o 

mundo cotidiano, familiar, não reflexivo que envolve um conhecimento e uma 

orientação tácita. Muitas vezes chamamos esse nível de interpretação de pré-teórico. 

Ermarth faz a observação crucial, de que para Dilthey esse nível de interpretação é tudo 

menos “particular” ou “esotérico”, pois ele é constituído de linguagem, história e 

comunidade.
11

 

Schmidt afirma que Dilthey, em A ascensão da Hermenêutica, define 

Hermenêutica como “a teoria das regras para interpretar monumentos escritos”. Diz 

Dilthey: 

[O propósito da Hermenêutica] é preservar a validade universal da interpretação 

histórica contra as incursões dos caprichos românticos e da subjetividade cética e dar 

uma justificativa teórica para tal validade através da qual toda a certeza do 

conhecimento histórico se fundamenta […] (a Hermenêutica se torna) um componente 

essencial para a fundamentação das ciências humanas.
12

 

Apesar de Dilthey ligar a Hermenêutica ao texto escrito, ele a considera o 

modelo para todas as formas de compreensão da vida da mente e do espírito. Ela seria, 

portanto, o modo particular da cognição que fundamenta metodologicamente as ciências 

humanas. 
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O projeto de Dilthey é justificar filosoficamente uma metodologia para as 

ciências humanas. Ele propõe que a explicação (Erklären) ocorre nas ciências naturais, 

enquanto a compreensão (Verstehen), nas ciências humanas, e reconhece que existe uma 

interdependência entre estes dois modos de cognição. Segundo Schmidt, 

para Dilthey as ciências humanas não podem ser modeladas apenas através dos métodos 

das ciências naturais, como fizeram Augusto Comte e John Stuart Mill, que “truncam e 

mutilam a realidade histórica para assimilá-la aos conceitos e métodos das ciências 

naturais”. Precisamos começar a investigação não com meras impressões sensoriais, 

mas com o ser humano inteiro enquanto sentimento, vontade e pensamento. Desta 

forma o mundo externo está presente para o ser humano com tanta certeza quanto a 

consciência de si. Como o ser humano é uma “unidade vital psicofísica”, as ciências 

humanas envolverão o conhecimento das ciências naturais. O ambiente natural e a vida 

mental requerem dois pontos de vista: o interno, descoberto pela introspecção, e o 

externo, descoberto pela percepção.
13

 

A questão que se coloca para Dilthey, segundo Schmidt, é como passar a 

compreensão da realidade interna individual para a objetividade, e como compreender o 

outro: 

A existência de outras pessoas nos é dada a princípio, apenas a partir de fora em fatos 

disponíveis para os sentidos, ou seja, gestos, sons e ações […]. Portanto, nós chamamos 

de compreensão o processo através do qual reconhecemos por trás de sinais dados a 

nossos sentidos, aquela realidade psíquica que eles exprimem.
14

 

Para este autor, em Dilthey a compreensão é a forma pela qual, nas ciências 

humanas, alcançamos a validade objetiva, e a interpretação é 

a compreensão orientada por regras de manifestações de vida permanentes, e, como a 

mente ou o espírito, encontra sua expressão completa na linguagem, e a compreensão 
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 SCHMIDT, op. cit., p. 54. 
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orientada por regras na linguagem é a ciência da Hermenêutica […]; a Hermenêutica é 

assim o modelo para toda a compreensão nas ciências humanas.
15

 

Heidegger foi outro filósofo importante a abordar a questão da Hermenêutica. 

Mora afirma que Heidegger confessa dever muito a Dilthey, em sua análise da 

historicidade, mas leva a Hermenêutica para uma nova direção, mais interessada nas 

dimensões ontológicas do que nas epistemológicas e metodológicas. Diz Mora: 

Com efeito, as pesquisas e interpretações proporcionadas pela antropologia, pela 

história e pelas ciências do espírito em geral não são para Heidegger suficientes se não 

estiveram fundadas numa análise prévia existencial […]. Heidegger declara que a 

Hermenêutica não é uma direção dentro da fenomenologia, tampouco algo que se 

sobrepõe a ela: é um modo de pensar “originariamente” a essência da fenomenologia – 

e, em geral, um modo de pensar “originariamente” (mediante uma teoria e uma 

metodologia) todo o “dito” num “dizer”.
16

 

Mora afirma que Hans-Georg Gadamer deu continuidade à Hermenêutica 

ontológica, ou ontológico-histórica, inaugurada por Heidegger, ressaltando, entretanto, 

o que se pode chamar de “o acontecer linguístico da tradição”. Diz Mora: 

A Hermenêutica não é para Gadamer um simples método das ciências do espírito, mas 

se converte em um modo de compreensão destas ciências e da história, graças à 

possibilidade que oferece da interpretação dentro das tradições […]. Por isso, a 

Hermenêutica é o exame das condições em que ocorre a compreensão. A Hermenêutica 

considera, portanto, uma relação e não um determinado objeto, como é um texto. Como 

esta relação se manifesta na forma da transmissão da tradição mediante a linguagem, 

esta última é fundamental, mas não como um objeto a compreender e interpretar, mas 

como um acontecimento cujo sentido se deve penetrar. Gadamer destaca o duplo 

movimento: de estranheza ou de alienação e de confiança e pertinência, que caracteriza 

a atitude diante da tradição e considera que “entre” ambos se encontra o lugar da 

Hermenêutica. Deste modo a Hermenêutica, mesmo sendo impossível sem a tradição e 

o pré-julgamento, não consiste numa justificativa de tudo o que a tradição e o pré-
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julgamento abarcam; a rigor, mediante a Hermenêutica podem-se abrir caminhos que 

representam novas possibilidades na tradição.
17

 

Assim, para Gadamer, dentro da tradição se podem “antecipar” novos sentidos e, 

portanto, a Hermenêutica não é um “tradicionalismo” restrito, mas a condição para a 

impostação de questões e perguntas, que são “respondidas” por outras no curso de um 

“diálogo hermenêutico”. 

Penner considera a obra de Gadamer Verdade e método o trabalho definitivo 

sobre interpretação na tradição pós-Dilthey. Nele Gadamer localiza sua teoria dentro do 

historicismo radical de Heidegger e leva a Hermenêutica contextual de Dilthey às suas 

conclusões lógicas. Para ele o texto tem em si um significado autônomo independente 

do autor e de sua intenção. No entanto, dada a historicidade da interpretação, o 

significado autônomo do texto é sempre um “significado para nós”, o que gera algumas 

críticas. Segundo Penner, 

Gadamer está bem consciente das consequências de uma teoria da interpretação que 

nega a existência de quaisquer critérios para decidir se uma interpretação é mais válida 

do que outra.
18

 

Para Schmidt, Gadamer aceitou a exatidão da descrição ontológica da 

compreensão de Heidegger, para quem a compreensão é uma estrutura ontológica do ser 

humano, a partir da qual desenvolveu a sua própria Hermenêutica filosófica. Segundo 

Schmidt, para ele, compreender um texto do passado culmina numa autocompreensão 

com referência a futuras possibilidades de ser: 

Enquanto Heidegger revela a compreensão como uma estrutura ontológica do ser 

humano, Gadamer examina a compreensão epistemologicamente. Ele descreverá a 

experiência de verdade, ou de como alcançar a compreensão correta.
19
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Mora afirma que, em diálogo com Heidegger e Gadamer, Ricoeur desenvolveu a 

“fenomenologia orientada linguisticamente”. Ele propõe uma reinterpretação da 

fenomenologia, num sentido não idealista, mas que pressupõe a Hermenêutica. Segundo 

ele a compreensão ocorre pela mediação de uma interpretação. Ainda segundo Mora, 

Ricoeur está de acordo com Gadamer quanto à importância da tradição, mas, para fazer 

frente às demandas da crítica às ideologias, afirma possível o desenvolvimento de uma 

“Hermenêutica crítica”, uma reflexão Hermenêutica sobre a crítica e suas condições, 

incluindo a autorreflexão. Ricoeur estima que a Hermenêutica possa colocar em questão 

a dicotomia entre compreensão e explicação: 

Cada um destes dois enfoques revela uma insuficiência que leva a uma dialética: é a 

dialética dentro da qual a compreensão e a explicação aparecem como “momentos 

relativos de um processo complexo que pode se chamar de interpretação”.
20

 

Mora ressalta que, embora as concepções de Heidegger, Gadamer e Ricoeur 

sejam diferentes, todas elas destacam as dimensões ontológicas. Já as pesquisas de E. 

Betti e de outros autores, procedentes de uma tradição mais analítica, se opõem às de 

Gadamer por considerar que estas perderam o enfoque metodológico da Hermenêutica. 

Karl-Otto Apel em diversos textos indica que existe uma possibilidade de 

complementar a ciência natural com a Hermenêutica, mas que isso não significa admitir 

a “unidade da ciência” ou mesmo que exista uma ciência unificada. 

Jürgen Habermas reconhece que existe algo de “integrável” na Hermenêutica de 

Gadamer, mas considera que ela representa um aspecto parcial de um conceito mais 

amplo baseado na emancipação (ou libertação), na autorreflexão da espécie humana e 

na comunicação universal. A esse respeito, Mora nota que, 

na medida em que, tanto a Hermenêutica das tradições de Gadamer quanto a crítica das 

ideologias de Habermas se opõem à ideia de razão como mera razão instrumental (num 

sentido próximo ao de Horkheimer) e às teses positivistas de uma completa objetividade 

e neutralidade, elas têm sido vistas por outros autores como expressões de uma 

tendência a um pensamento hermenêutico num sentido muito geral, isto é, a um 
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pensamento no qual desempenham funções centrais as noções de compreensão, 

comunicação e “diálogo”. Este diálogo é tanto entre o pesquisador e o pesquisado 

quanto entre os próprios pesquisadores. O diálogo é entendido assim como um 

procedimento que se “prova” ou “contrasta” na comunicação ou na ausência, ou 

deformação da comunicação […]. A contraposição entre uma “autocompreensão 

ontológica da Hermenêutica” e uma “teoria da competência comunicativa” não impede 

que esta última teoria também resulte, a seu modo, “interpretativa”. Pode-se ver, assim, 

que, ainda que existam diferenças muito apreciáveis entre autores francamente 

hermenêuticos e outros que se opõem a uma orientação exclusivamente Hermenêutica, 

há, assim mesmo, uma intenção de uns e de outros de integrar, de alguma maneira, a 

Hermenêutica – seja de considerá-la como um “nível” em si mesmo aceitável, porém 

insuficiente, de interesses cognitivos, seja de absorver nela todos os modos de 

conhecimento dentre os que desempenham papéis importantes na comunicação e na 

compreensão (ou incompreensão).
21

 

A controvérsia Hermenêutica atual é sintetizada por Schmidt, que analisa as 

principais correntes que de certa forma se opõem à Hermenêutica filosófica de 

Gadamer. Schmidt identifica os seguintes críticos: 

E. D. Hirsch (1928-) representa a posição tradicional da interpretação literária e da 

filologia que se desenvolveu a partir da Hermenêutica de Schleiermacher. A posição 

tradicional afirma que o significado de um texto é determinado pela intenção do autor. 

Jürgen Habermas (1929-2013) afirma que a Hermenêutica filosófica é incapaz de 

criticar a tradição porque Gadamer subestima o poder da reflexão. A Hermenêutica de 

Gadamer deve ser modificada para incluir uma crítica da ideologia. 

Paul Ricoeur (1913-2005) propõe que a Hermenêutica precisa incluir tanto uma teoria 

de interpretação nas linhas da teoria de Gadamer quanto uma teoria da explicação para 

poder validar a interpretação. Por não ter uma teoria da explicação, a Hermenêutica de 

Gadamer resulta no relativismo. 

O breve debate de Jacques Derrida (1930-2004) com Gadamer representa a 

crítica geral dos desconstrutivistas de que a Hermenêutica filosófica de Gadamer 
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continua presa à metafísica e, por isso, não é radical o bastante. Derrida, por outro lado, 

afirma que não há critério para a interpretação correta, já que os textos são 

polissêmicos.
22

 

A partir deste primeiro contato com os fundamentos da Hermenêutica, pode-se 

aprofundar o pensamento dos mais conhecidos expoentes do estudo desse campo e sua 

relação com a experiência humana, que será de fundamental importância para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

3.2.  HERMENÊUTICA ,  VIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA  

Segundo Schmidt, para Schleiermacher existe uma interdependência na 

linguagem entre a parte e o todo, conhecida como o “Círculo Hermenêutico”: 

O conhecimento completo está sempre neste círculo aparente, onde cada particular só 

pode ser compreendido através do geral do qual faz parte, e vice-versa.
23

 

Assim, o geral só pode ser compreendido pelo conjunto de particulares que o 

compõem. Esta interdependência existe em vários níveis, por exemplo, no caso do 

texto: entre uma sentença e as palavras que a formam; entre um determinado texto e as 

sentenças que o compõem; entre a obra de um autor e seus textos; entre a obra do autor 

e a cultura na qual está inserido como um todo, e assim por diante. 

Para Penner, o “círculo hermenêutico” apontado por Schleiermacher deriva da 

tensão entre o particular e o universal, o específico e o geral, a parte e o todo, o 

indivíduo e a história. O ato de compreender exige o conhecimento do particular, mas o 

conhecimento do particular exige o conhecimento do geral. Para conhecer um texto 

precisamos conhecer o processo mental individual do autor. Mas para isso precisamos 

conhecer também o contexto histórico no qual o autor se inscreve. Penner afirma que 

“este círculo vicioso é um grande problema para muitos dos estudos contemporâneos de 

interpretação”.
24
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De acordo com Schmidt, Schleiermacher defende que o problema do círculo 

hermenêutico é aparente, pois para quebrar essa interdependência basta começar com 

uma leitura superficial do todo para obter uma visão geral e permitir que as ideias 

centrais e a direção do texto sejam estabelecidas. Depois, em leituras subsequentes, as 

ideias específicas e seu desenvolvimento podem ser coordenados com as ideias 

principais. Isso pode ser tomado como uma regra metodológica geral. Assim, segundo 

Schmidt, 

após obter a visão geral podemos voltar para a interpretação gramatical e psicológica 

das partes. Se ambas as interpretações concordarem, podemos então proceder para a 

próxima parte. Se discordarem, precisamos descobrir a fonte dessa discórdia.
25

 

Mas, para realizar a interpretação gramatical, precisamos antes de tudo 

compreender a linguagem do autor. Schmidt afirma que 

o primeiro princípio (da interpretação gramatical) afirma que a determinação do 

significado de um elemento linguístico precisa ser feita a partir da língua compartilhada 

entre o autor e sua plateia. O segundo princípio afirma que o sentido apropriado de uma 

palavra precisa ser determinado a partir do seu contexto.
26

 

Já para a interpretação psicológica é necessário compreender toda a estrutura de 

pensamento num momento da vida de uma pessoa particular: 

A interpretação psicológica complementa a interpretação gramatical. Ela busca 

compreender o pensar do autor e como seus pensamentos são expressos no texto, e por 

isso há duas partes: a puramente psicológica e a técnica. A puramente psicológica tenta 

descobrir a decisão seminal do autor, que motivou seu pensamento e sua escrita. A 

técnica busca compreender como os pensamentos do autor são expressos em sua 

composição.
27
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Para Schmidt, a linguagem é um sistema compartilhado para designar, com 

algum conjunto de sinais, as imagens gerais que os seres humanos criam através de sua 

esquematização da experiência: 

Na experiência uma impressão orgânica particular, uma sensação, gera um quadro 

particular determinado ou uma imagem. Este particular é então esquematizado para 

produzir a imagem geral ou universal à qual ligamos um sinal linguístico. Para 

Schleiermacher o processo de representação é “uma oscilação (contínua) entre a 

determinação da imagem particular e a indeterminação da imagem geral”.
28

 

É usando a imaginação que se pode gerar uma imagem geral indeterminada de 

algo; um esquema deste algo em geral é obtido a partir das diversas experiências ligadas 

a ele, tanto individuais como coletivas. Assim a palavra “árvore”, por exemplo, é ligada 

a uma imagem geral indeterminada, compartilhada por diversos indivíduos. Este é o 

processo de esquematização. 

Entretanto, esse processo não é perfeito, pois se podem cometer erros, e a única 

forma de conferir o processo, de acordo com Schleiermacher, é por uma troca de 

consciências, que ocorre através da linguagem. Diz Schmidt: 

Argumentos transcendentais demonstram que estas imagens gerais (indeterminadas) são 

idênticas aos conceitos inatos e que elas representam diferenças reais na realidade. O 

sucesso pragmático da linguagem prova que nossas esquematizações são parecidas o 

bastante para sabermos que estamos falando sobre a mesma coisa da mesma forma.
29

 

Assim, para que a Hermenêutica seja possível, segundo Schleiermacher, o 

intérprete precisa reconstruir o processo criativo do autor. Precisa também analisar 

como o autor desenvolveu seu pensamento sobre o assunto e como o autor expressou 

suas ideias no texto. 

Ao discutir a interpretação psicológica, Schleiermacher identificou dois 

métodos: o “divinatório” e o “comparativo”: 
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O método divinatório é aquele em que nós, por assim dizer, “nos transformamos na 

outra pessoa e tentamos compreender o elemento individual diretamente” […]; o 

método comparativo descobre a individualidade da obra do autor através da comparação 

com outras.
30

 

Sintetizando o pensamento de Schleiermacher, Schmidt comenta que 

a Hermenêutica é possível por duas razões. Primeiro o processo de esquematização na 

linguagem permite que o intérprete compreenda o que o autor quis dizer, especialmente 

no uso cotidiano da linguagem. Em casos mais complexos, os métodos divinatório e 

comparativo permitem que o intérprete reconstrua o significado de um texto. Para 

aplicar esses métodos, o intérprete precisa conhecer a linguagem do autor e da plateia a 

que ele se dirige, a vida do autor e sua época e também o assunto discutido. O método 

comparativo é usado com os contemporâneos do autor e especialmente com nós 

mesmos. 

O método divinatório se baseia numa semelhança entre os seres humanos e funciona 

através de analogia e comparação com nós mesmos. A Hermenêutica requer talento e 

experiência da parte do intérprete.
31

 

Dilthey enfatiza que a Hermenêutica como interpretação de documentos escritos 

apresentaria a compreensão mais objetiva da vida interior humana. Segundo Schmidt, 

nos “Apêndices de manuscritos”, Dilthey lista seis teses sobre a compreensão: 

a) Ela é o processo através do qual as objetivações empíricas da vida psíquica, quer 

dizer: as expressões faciais, as palavras, ou mesmo um sistema legal, são usadas para 

conhecer conceitualmente essa vida psíquica. 

b) Por mais diferentes que essas objetivações sejam, sua compreensão tem 

“características comuns baseadas nas condições específicas deste modo de cognição”. 

c) A compreensão de textos guiada por regras é a exegese, ou interpretação. 

d) A interpretação é uma técnica e poucos a dominam. “Chamamos de Hermenêutica a 

teoria das regras para compreender objetivações de vida fixadas textualmente.” 

e) A compreensão é o procedimento fundamental das ciências humanas. 
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f) Por isso a análise da compreensão “é uma das principais tarefas para a fundamentação 

das ciências humanas”.
32

 

Em seu ensaio A compreensão de outras pessoas e de suas manifestações da 

vida (1927), Dilthey afirma que, ao viverem suas vidas, os indivíduos sentem, agem, 

pensam e têm consciência de si mesmos na consciência histórica. Schmidt comenta que 

na consciência histórica percebemos que vivemos no fluxo do tempo. “A temporalidade 

está contida na vida como sua primeira determinação categórica.” Em nossa memória 

temos o passado que não pode ser mudado. Nós percebemos o passar constante do 

presente, por isso “o presente nunca é”. Nós olhamos para o futuro. “Em nossa atitude 

perante o futuro somos ativos e livres.” Ao experimentar nossa temporalidade, uma 

relação da parte com o todo é “reexperimentada na compreensão”, e a relação parte-

todo é “a de significado das partes para o todo”.
33

 

Ainda segundo este autor, Dilthey afirma que entendemos isto melhor a partir da 

memória. Não nos lembramos de locais como meros dados sensoriais, mas sim em 

referência a uma “preocupação de vida”. Schmidt afirma que 

“não há nenhum eu distinto das impressões, nem algo do qual elas sejam a impressão”. 

Ou seja, não há nenhum eu distinto, ou consciência de si, separada de um objeto. Em 

vez disso, a impressão inclui a relação do dado com a minha vida […]. Dilthey chama 

essa percepção da relação entre a parte e o todo no presente vivido, ou numa memória, 

de uma experiência vivida (Erlebnis). “Aquilo que forma uma unidade de presença no 

fluxo do tempo, porque tem um significado unitário, é a menor unidade definível como 

uma experiência vivida” […]. “O curso de uma vida consiste de partes de experiências 

vividas, que são conectadas internamente umas com as outras.”
34

 

Assim, segundo Dilthey, 
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com a experiência vivida nós saímos do mundo dos fenômenos físicos para o reino da 

realidade espiritual (mental) […]. É com base na experiência vivida, e na 

autocompreensão, que emergem a compreensão dos outros e de suas manifestações da 

vida.
35

 

Esse reino inclui as emoções, os desejos, propósitos e ideias, sendo que estas 

manifestações da vida são os elementos externos, empiricamente cognoscíveis que 

expressam ou indicam os aspectos espirituais da vida humana. Ele identifica três classes 

de manifestações da vida: 

a) Os conceitos, os juízos e a formação de pensamentos maiores. Eles pretendem 

afirmar a forma pela qual as coisas são no mundo. 

b) As ações. Estas não pretendem comunicar, mas são capazes de indicar uma 

relação como um propósito. 

c) As expressões da experiência da vida. Nestas o estado interior se manifesta no 

mundo empírico exterior. Elas podem incluir tanto uma expressão facial, um 

gesto, ou palavra, quanto uma obra de arte. Segundo Dilthey, 

uma expressão da experiência vivida pode conter mais do nexo da vida psíquica do que 

qualquer introspecção pode perceber.
36

 

Schmidt por sua vez, ressalta que 

os elementos inconscientes que entram nas expressões da experiência vivida são a base 

para compreender um autor, melhor mesmo do que ele se compreende.
37

 

Para Schmidt, esta conexão entre a expressão externa e o significado interno é a 

base de toda a compreensão. Ela começa na parte mais inicial da vida, pois a criança 

desde cedo aprende a compreender as expressões faciais, os gestos, movimentos, 

exclamações, palavras e sentenças, pois constantemente os encontra relacionados com 

aquilo que significam. Esta aculturação vai formar o que Dilthey entende como espírito 
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objetivo, adotando o mesmo conceito de Hegel, sem seus momentos dialéticos e 

teleológicos, para indicar as formas pelas quais uma “comunidade de indivíduos se 

objetivou no mundo dos sentidos”. Schmidt comenta que 

o espírito objetivo incluiria todas as conexões aprendidas na aculturação que permitem a 

compreensão elementar. Ele também incluiria manifestações de vida maiores como 

estilos de vida, costumes, leis, religião, arte, filosofia e ciência […]. Dilthey declara que 

mesmo uma obra de arte individual reflete alguns elementos comuns de uma era e 

região particulares. Existe uma tensão entre a individualidade de manifestações de vida 

e as manifestações comuns que são do espírito objetivo […]. O espírito objetivo é o 

“meio pelo qual a compreensão de outras pessoas e sua manifestação da vida ocorre”.
38

 

Ele é o meio da compreensão, porque representa o conjunto de conexões entre os 

estados psíquicos interiores e suas expressões empíricas correntes numa cultura em 

particular. 

Para entender outra pessoa e suas manifestações de vida, deve ocorrer uma 

transposição, a recriação ou a reexperiência. Diz Schmidt: 

A transposição é a compreensão que consegue descobrir “o caráter relacional vital 

naquilo que é dado”. Isto significa que a transposição implica ser capaz de entender o 

estado psíquico de outra pessoa que foi expresso nos fatos empíricos exteriores. Isto só 

é possível se “o caráter relacional que existe na nossa própria experiência vivida e que 

foi experimentado em casos inumeráveis sempre estiver disponível para acompanhar as 

possibilidades inerentes ao objeto”.
39

 

A transposição pode ocorrer através de manifestações de uma pessoa em particular, ou 

através de uma obra de arte como um poema.
40

 

Dilthey deixa claro que a reexperiência não significa reviver exatamente os 

estados psíquicos do autor que estimularam a criação de sua obra; o objetivo é 

experimentar os estados de uma pessoa ideal expressos na obra. Ele identifica dois 

modos pelos quais a reexperiência leva à nossa apropriação do mundo e do espírito 
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humano. Um é pela apresentação do meio e da situação externa que permite uma 

compreensão mais precisa do tipo específico histórico e cultural da experiência vivida 

apresentada. O segundo, no dizer de Dilthey, é pela imaginação: 

Imaginação que pode aumentar ou diminuir a intensidade das atitudes, poderes, 

sentimentos, esforços e tendências do pensamento que caracterizam o nosso próprio 

nexo vital para recriar a vida psíquica de qualquer outra pessoa.
41

 

Assim, para Schmidt, 

este modo é crucial, pois ele indica como Dilthey pensava que poderíamos 

reexperimentar um estado interior que não experimentamos antes. A variação 

imaginativa dos estados psíquicos permite que aquele que compreende “reexperimente 

algo que está fora de qualquer possibilidade em sua vida real […]”. É claro que Dilthey 

percebe que esta tarefa de reexperiência nunca pode ser completa; a vida do indivíduo é 

inefável.
42

 

Penner comenta que, para Dilthey, o objetivo de todas as ciências humanas era 

reviver e representar esta experiência vivida num nível mais abstrato e conceitual, mas 

que, apesar dos muitos exemplos apresentados, a noção de experiência vivida foi para 

ele difícil de expressar. Diz Penner: 

Independentemente das dificuldades da noção de Dilthey de experiência vivida e de 

interpretação, ela é de grande importância para a nossa análise crítica da história da 

religião. Dilthey rejeitava noções como “consciência pura”, “subjetividade”, ou de um 

“ego transcendente” como a base para uma teoria da interpretação.
43

 

Outra questão a ser considerada é a multiplicidade das “visões de mundo” que 

faz com que os níveis de interpretação, que partem da experiência vivida para alcançar o 

pensamento lógico abstrato, não sejam mais assegurados pela existência de um sujeito 

universal racional. O resultado é a subjetividade da forma moderna de ver as coisas. 
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Segundo Penner, baseado em Ermarth, para Dilthey a visão de mundo é uma 

interpretação da realidade, é uma visão total composta de experiências, reflexões e 

interpretações: 

Não tem caráter puramente teórico, científico ou filosófico, nem é construída como um 

argumento ou uma hipótese, embora não seja por isso irracional. 

Contém atitudes inconscientes e pressupostos profundos, mas, ainda assim, não 

totalmente inacessíveis, pois a experiência vivida é permeada de elementos incipientes 

de pensamento silencioso e de reflexão. A visão de mundo une diferentes níveis de 

significado e integra diferentes aspectos da experiência.
44

 

Ainda para Penner, a visão do mundo pode ser chamada de um sistema de 

crenças, e, “como Dilthey aponta, o ser humano não pensa e muito menos acredita 

somente por meio do raciocínio teórico”.
45

 A visão de mundo é uma configuração que 

integra cognição, volição e afeição. É uma síntese de fatos, valores e finalidades, 

compostos a partir de condições subjetivas e objetivas. Ela surge tanto dos fatos quanto 

das atitudes mais profundas da personalidade que Dilthey às vezes chama de “humores 

da vida”. 

As visões de mundo são produtos da história, refletem a influência cultural, a 

nacionalidade e a época, mas sempre têm uma dose de fatores pessoais, embora não se 

possa dizer que sejam inteiramente individuais. Mesmo que sejam formativas, criativas 

e reformativas, elas são transparentes para aqueles que as possuem e exigem esforço 

para serem trazidas à tona. Esta é a tarefa da ciência Hermenêutica. 

Para Penner, diante multiplicidade de visões de mundo, Dilthey se defrontou 

com dois problemas: 

a) O primeiro, conhecido como relativismo conceptual ou cultural. Se esta teoria de 

visões de mundo está correta, então o conteúdo da verdade será sempre relativo 

a uma determinada visão de mundo. Não havendo, portanto, nenhuma verdade 

universal. 
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b) O segundo é: o que dizer da proposta relativista como tal? A afirmação de que o 

relativismo é verdadeiro (e, portanto, universal) contradiz a própria proposta 

relativista. 

Heidegger, apesar de não mencionar o nome de Dilthey, segundo Schmidt, usa 

para falar de experiência o mesmo termo “experiência vivida”, com uma descrição 

semelhante. Contudo, enquanto Dilthey afirmava que a experiência vivida era uma 

“unidade de significado retirado do fluxo de vida”, Heidegger modifica os termos 

empregados para indicar a ausência da dualidade sujeito-objeto. Com isso, segundo 

Schmidt, ele identifica que 

o sujeito não liga o significado a um “objeto” experimentado, mas o significado já está 

lá, assim que o suposto “objeto” está presente. Os “objetos” não passam na frente do 

“sujeito” que os apreende, mas há um evento ou acontecimento onde o “objeto” 

significativo aparece num contexto de significados orientado pelas preocupações do 

“sujeito” […]. Aquilo que é novo e radical na Filosofia de Heidegger é que a descrição 

fenomenológica precisa começar descrevendo esta experiência vivida de mundo. Ele 

introduz o termo “facticidade” para denotar este sentido de experiência.
46

 

A implicação disto é que o significado ou a verdade de algo ocorre na própria 

experiência vivida e não é um juízo posterior de um sujeito sobre um objeto 

experimentado. Assim, para Schmidt, 

consequentemente o significado da Hermenêutica, na Hermenêutica da facticidade, não 

indica o sentido moderno de uma “doutrina sobre a interpretação”, e sim uma 

autointerpretação da facticidade, onde “a facticidade está sendo encontrada, vista, 

compreendida e expressada em conceitos” […]. A tarefa da Hermenêutica é interpretar 

o Dasein (ser-no-mundo) para si mesmo.
47

 

Segundo Heidegger, 
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na Hermenêutica o que se desenvolve para o Dasein é uma possibilidade de seu vir-a-

ser e ser-em-si-mesmo, na forma de uma compreensão de si mesmo”.
48

 

Para Schmidt, Heidegger define dois níveis do ser: o nível “Ontológico”, ou seja, 

definido pela Ontologia, que é o corpo de conhecimentos organizados sobre as 

diferentes formas que as entidades são, e o “Ôntico”, que se refere às formas dos seres 

individuais. Diz Schmidt: 

Heidegger define seu modo de ser como existência. A existência significa “o próprio ser 

ao qual o Dasein pode se relacionar” […]. A compreensão existencial se refere ao 

reconhecimento das estruturas diferentes da existência, chamadas de “existenciais”. A 

existencialidade nomeia a “coerência das estruturas”. 

Heidegger criou a palavra existentiell para rotular a exemplificação ôntica dos 

existenciais. A compreensão existentiell se refere à forma particular pela qual cada 

Dasein se compreende em seu modo real de ser, ou seja, nas escolhas que ele faz em 

relação às formas possíveis que ele poderia ser.
49

 

Para Richard E. Palmer, Heidegger utiliza o termo “compreensão” 

diferentemente do seu sentido mais usual. Em inglês moderno, geralmente o termo é 

associado à capacidade de sentir o que o outro (ou um autor, no caso de uma obra) 

sente, simpatia etc. Em Dilthey a compreensão de uma obra, a captação de uma pintura, 

poesia ou de um fato, fosse ele econômico, social ou psicológico, era a expressão de 

realidades internas e da própria vida; já para Heidegger, segundo Palmer, 

a compreensão é o poder de captar as possibilidades que cada um tem de ser, no 

contexto do mundo vital em que cada uma de nós existe.
50

 

Portanto, não é apenas uma capacidade de sentirmos a situação de outra pessoa 

ou o poder de captar o significado de alguma “manifestação da vida”. Schmidt afirma 

que para Heidegger 
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a compreensão não se concebe como algo que se possua, antes, como um modo ou 

elemento de ser-no-mundo […]. A compreensão é a base de toda a interpretação; é 

contemporânea da nossa existência e está presente em todo o ato de interpretação. A 

compreensão é assim ontologicamente fundamental e anterior a qualquer ato de 

existência […]. Contudo, a essência da compreensão não está na simples captação de 

situações de cada um, mas sim na revelação das potencialidades concretas do ser, no 

horizonte da situação que cada uma ocupa no mundo.
51

 

Já para Palmer 

a compreensão é o poder de captar as possibilidades que cada um tem de ser, no 

contexto do mundo vital em que cada um de nós existe […]. Heidegger usa o termo 

“existencialidade” para este aspecto da compreensão.
52

 

Assim, Palmer propõe que, para entender melhor o caráter ontológico da 

compreensão, torna-se necessário examinar o conceito de mundo para Heidegger: 

O termo “mundo” em Heidegger não significa o meio ambiente, objetivamente 

considerado, o universo tal como aparece aos olhos de um cientista. Está mais próximo 

daquilo que poderíamos chamar o nosso mundo pessoal. O mundo não é a totalidade de 

todos os seres, mas a totalidade em que o ser humano está mergulhado; o ser humano 

encontra-se rodeado pela manifestação dessa totalidade. Ela revela-se a ele através de 

uma compreensão sempre englobante, anterior a qualquer captação.
53

 

Portanto, afirma esse autor que, na concepção de Heidegger, não podemos 

conceber o mundo separado da pessoa. 

Ainda segundo Palmer, para Heidegger toda a compreensão se baseia numa 

“estrutura prévia” que age sobre a interpretação: 

A esperança de uma interpretação “sem preconceitos e sem pressupostos” desapareceu 

ultimamente face ao modo como a compreensão opera. O que aparece do “objeto” é o 
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que deixamos que apareça, é aquilo que a tematização do mundo atuante na 

compreensão traz à luz.
54

 

Levado para o contexto da interpretação literária, a colocação acima implica que 

no caso de uma poesia lírica, por exemplo, por mais “sem pressupostos” que o intérprete 

seja, sua leitura já parte de posições prévias. 

Para Schmidt, Heidegger fundamenta a interpretação numa visão prévia: 

A interpretação de alguma coisa, como alguma coisa, está fundamentada essencialmente 

na posição prévia, na visão prévia e na concepção prévia […]. A interpretação nunca é 

um entendimento sem pressuposições de algo dado anteriormente.
55

 

Mas quem levou adiante o pensamento de Heidegger e formulou as bases da 

Hermenêutica moderna foi Gadamer. Schmidt afirma que 

Gadamer desenvolve sua teoria da compreensão baseado na descrição ontológica de 

Heidegger das estruturas prévias da compreensão, que Gadamer, provocativamente, 

chama de preconceitos. Os preconceitos podem ser ou legítimos, que levam à 

compreensão, ou ilegítimos, que não levam. A tarefa epistemológica de Verdade e 

Método (principal obra sobre Hermenêutica de Gadamer) é explicar como justificamos 

nossos preconceitos no evento da compreensão. Gadamer começa afirmando a 

autoridade da tradição, já que é racional esperar que preconceitos legítimos estejam 

contidos na tradição, como é o caso dos clássicos.
56

 

Gadamer, portanto, traz à baila a questão da tradição, argumentando que ela é 

essencialmente preservação, e que o fato de algo ter sobrevivido numa tradição 

demonstra que, por alguma razão, foi considerado digno por aqueles que a seguem. 

Mas, para Gadamer, a tradição não é absoluta, nem tudo nela é necessariamente 

verdadeiro; ela é apenas uma fonte possível de preconceitos legítimos. Ou seja, acredita-

se que o passado tem algo a ensinar. 
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A compreensão, segundo Schmidt, é vista por Gadamer como ocorrendo dentro 

do “Círculo Hermenêutico”: 

Ao interpretar um texto, o intérprete se move de um significado projetado do todo para 

as partes e então volta para o todo. 

“A Harmonia de todos os detalhes com o todo é o critério da compreensão correta.” 

Este processo de compreensão é “a interação entre o movimento da tradição e o 

movimento do intérprete”. 

A tradição enquanto linguagem herdada oferece a antecipação do significado, enquanto 

o intérprete, através de seu juízo crítico, continua a formar a tradição.
57

 

A compreensão de um texto visto sob esta perspectiva pode ser melhorada 

quando existe uma distância temporal entre este e o intérprete. Segundo Gadamer, um 

texto ou preconceito preservado pela tradição, de um lado, pode ter fontes de erro 

excluídas ao longo do tempo, e, de outro lado, novas fontes de compreensão podem 

surgir revelando novos significados. 

Ele emprega também o conceito de “história efetiva” (Wirkungsgeschichte) para 

indicar o efeito da história na compreensão. Para Schmidt, 

nossa consciência é, assim, uma consciência efetuada historicamente, no sentido amplo 

que significa que, tenhamos consciência disto ou não, nossos preconceitos herdados 

sempre constituem o pano de fundo e a base a partir da qual compreendemos. A 

consciência histórica efetiva, no sentido mais estreito, significa que percebemos 

reflexivamente ter uma consciência efetuada historicamente. Isto implica que o 

intérprete percebe que está no círculo hermenêutico da compreensão e que sua situação 

Hermenêutica foi afetada pela tradição através de seus preconceitos herdados.
58

 

Gadamer adota o termo “horizonte” para indicar o conjunto herdado de 

preconceitos, pois eles representam o limite além do qual é impossível ver. Segundo 

Schmidt, 
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o conceito de “horizonte” também indica que o nosso próprio horizonte pode mudar 

através da adoção de outros preconceitos, pode se expandir pela inclusão de mais 

preconceitos ou pode diminuir pela exclusão de alguns preconceitos.
59

 

A implicação disso é que, ao tentar compreender um texto, a transposição 

empática para o horizonte histórico do autor não é desejável nem possível. Se o 

propósito da compreensão interpretativa é a verdade sobre determinado assunto tratado, 

ao ignorar nossos preconceitos e adotar os do autor, admitindo que isso fosse possível, 

poderíamos apenas compreender aquilo que talvez o próprio autor compreendesse e 

tornaríamos o nosso objetivo inatingível. Ocorre que não podemos simplesmente 

ignorar todos os nossos preconceitos, pois a consciência não pode esquecer tudo o que 

sabe. E assim, nesse caso, eles continuariam a funcionar de forma inconsciente. 

Assim, para poder compreender um texto, diz Gadamer, precisamos projetar 

nosso próprio horizonte histórico: 

Mas não é o caso de adquirirmos este horizonte através de nossa transposição para uma 

situação histórica. Pelo contrário, nós já precisamos ter sempre um horizonte para poder 

nos transpor para uma situação […]. A transposição significa “que precisamos imaginar 

a outra situação. Mas que a ela devemos trazer precisamente a nós mesmos”.
60

 

Segundo Schmidt, para Gadamer, a vida de uma tradição é o movimento de um 

grande horizonte dentro do qual o horizonte individual se movimenta de forma 

diferenciada: 

Nosso próprio passado e aquele outro passado para o qual nossa consciência histórica se 

direciona ajudam a moldar este horizonte em movimento no qual a vida humana sempre 

vive e que a determina enquanto herança e tradição.
61
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Ao compreendermos um texto, projetamos o horizonte do texto dentro de nosso 

próprio horizonte e a compreensão surge da fusão destes dois horizontes, gerando um 

novo horizonte de significado expandido. 

Sintetizando e interligando os conceitos apresentados, Schmidt afirma que 

a compreensão ocorre dentro do círculo hermenêutico. Este círculo requer que o 

intérprete pressuponha inicialmente que o texto ao mesmo tempo seja coerente e busque 

afirmar uma verdade, a concepção prévia de completude para reconhecer seus 

preconceitos em conflito no texto e assim questionar seus próprios preconceitos. A 

distância temporal entre o intérprete e o texto é produtiva ao eliminar erros e abrir novas 

possibilidades de significados. A consciência efetuada historicamente no sentido mais 

estreito significa que percebemos o efeito da história ao herdar nossos preconceitos. A 

compreensão é a fusão de horizontes, onde o horizonte do intérprete é expandido para 

incluir o horizonte projetado do passado (pelo texto).
62

 

Segundo Gadamer, o problema central da Hermenêutica, no entanto, é a 

aplicação, que é tão integral do processo hermenêutico quanto a compreensão e a 

interpretação. Ela é uma parte da própria compreensão, que ocorre no processo de 

projeção do significado do texto no horizonte expandido do intérprete. Assim, para ele, 

a aplicação não significa: primeiro compreender um dado universal por si mesmo e 

então aplicá-lo a um caso concreto. Ela é a compreensão do próprio universal – o 

texto.
63

 

Como visto, a história afeta a consciência do intérprete ao estabelecer seu 

horizonte de significado ou o conjunto de preconceitos herdados. Ele pode 

simplesmente seguir estes preconceitos sem se questionar sobre o quanto eles o 

influenciam, ou, percebendo este condicionamento histórico, refletir sobre ele e 

relacionar seu próprio horizonte com o do texto ao estabelecer uma fusão de horizontes. 

A partir dessa constatação, Gadamer introduz o conceito de “experiência”. Nisso ele se 

contrapõe a Hegel. Para este, o sentido primário da experiência é negativo, pois através 
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dela descobrimos que o que pensávamos não estava correto e com isso somos levados a 

uma síntese dialética. Para Gadamer, ao contrário, a negatividade de uma experiência 

leva à abertura para experiências futuras. Segundo Schmidt, 

usando o exemplo de um historiador das leis, Gadamer afirma que sua compreensão de 

uma lei não pode ser limitada a seu uso inicial, devendo incluir como ela foi 

interpretada desde então, porque estes casos precedentes são considerados partes do 

significado total da lei. 

A verdade da experiência da consciência autorreflexiva, efetuada historicamente, é que 

estamos fundamentalmente abertos a experiências futuras, que corrijam o que 

achávamos que já sabíamos.
64

 

Na experiência Hermenêutica de compreender um texto, segundo Schmidt, para 

Gadamer 

a aplicação de um texto significa fazer o texto falar novamente no horizonte expandido 

do intérprete. É como ter um “Tu” falando com o intérprete.
65

 

Para Gadamer esta relação Eu-Tu pode se desenvolver de três maneiras distintas. 

Na primeira o Eu trata o Tu como objeto. O texto é lido de forma que o 

intérprete assume a posição de um observador ideal que lê apenas o que ele diz. 

Na segunda relação, o Tu é reconhecido como pessoa, mas o Eu se coloca do 

ponto de vista de conhecer o Tu do ponto de vista deste, mas melhor do que ele próprio 

se conhece: 

O intérprete transcende seu próprio condicionamento histórico e afirma poder conhecer 

o autor melhor do que ele próprio se conhecia.
66

 

A terceira relação, o Eu experimenta o Tu como ele é, acatando suas 

reivindicações, sem necessariamente concordar com ele. Segundo Schmidt, para 

Gadamer, esta é a relação Hermenêutica apropriada: 
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O intérprete deve escutar o que o texto, enquanto parte da tradição, tem a dizer. 

Reconhecendo a verdade da experiência, o intérprete está aberto a uma nova 

experiência, ou seja, “está aberto à reivindicação da verdade encontrada na tradição” 

[…]. A forma lógica de abertura à experiência é a pergunta. Toda pergunta aponta na 

direção daquilo que é perguntado […]. Uma pergunta precisa pressupor alguma coisa 

para expor o que é perguntado. Assim, cada pergunta tem um horizonte e para fazer a 

pergunta corretamente ela deve ser formulada no horizonte correto para que a 

indeterminação do que está sendo perguntado seja exposta. Uma pergunta enviesada 

pressupõe um horizonte incorreto e por isso ela não pode ser respondida.
67

 

Para Gadamer, não existe um método para aprender o que é perguntável. 

Perguntas e respostas formam um diálogo: 

O que decide uma pergunta é a preponderância da razão para uma possibilidade, e 

contra outra. Mas isso ainda não é conhecimento total. A coisa em si só é conhecida 

quando as instâncias contrárias são dissolvidas, apenas quando vemos que os contra-

argumentos são incorretos.
68

 

Segundo Schmidt, para Gadamer, o texto deve falar ao intérprete como se fosse 

outra pessoa: 

Usando a concepção prévia de completude, o intérprete desenvolve os argumentos do 

texto, que podem questionar sua própria posição. As posições ou os preconceitos em 

conflito existem dentro do horizonte expandido onde acontece a fusão dos horizontes. 

Dentro deste horizonte expandido, a pergunta que trata do assunto sob discussão será 

decidida através do descobrimento dos preconceitos legítimos.
69

 

Gadamer reconhece que o texto coloca ao intérprete perguntas básicas neste 

diálogo. Diz ele: 
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A voz que nos fala do passado – seja um texto, uma obra, um traço – coloca, ela mesma, 

uma pergunta e expõe nosso significado.
70

 

Para responder a ela, precisamos tentar reconstituir a pergunta a partir do texto 

tradicional, e conforme Gadamer diz: 

Uma pergunta reconstruída nunca pode ficar dentro de seu horizonte original […] e se 

mistura com a pergunta: o que a tradição é para nós.
71

 

Essa reconstrução, segundo Schmidt, é o aspecto central da aplicação 

Hermenêutica. Essa mistura de perguntas é o que Gadamer entende como a fusão dos 

horizontes. 

Para que o diálogo ocorra, no entanto, é necessária uma linguagem comum. 

Assim, quanto mais próxima estiver a linguagem do texto daquela do intérprete, mais 

fácil é a tarefa tanto da interpretação quanto da aplicação. Pois, para Gadamer, 

compreender um texto não é recriar como ele surgiu, mas entender o que ele diz: 

Mas isto significa que os próprios pensamentos do intérprete foram usados para 

redespertar o significado do texto […]; o caráter linguístico da compreensão é a 

concretização da consciência efetuada historicamente.
72

 

Nossa consciência que tem suas raízes no passado é aquilo que compreendemos 

através da linguagem. Diz Schmidt: “Para Gadamer, como para Heidegger, a linguagem 

é a revelação do mundo”.
73

 

Segundo Palmer, Gadamer critica o conceito dominante atualmente de 

“experiência” por ser demasiado orientado para o conhecimento, como ato perceptivo, 

ou como corpo de dados conceituais. Ou seja, afirma que, do ponto de vista atual, a 

experiência se orienta para o conhecimento científico, sem levar em conta a 

historicidade intrínseca da experiência humana. Palmer conclui que, 
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contra o mito de um conhecimento puramente conceitual e verificável, Gadamer coloca 

o seu conceito histórico e dialético de “experiência” cuidadosamente enunciado; neste, 

conhecer não é simplesmente um fluxo de percepções, mas um acontecimento, um 

evento, um encontro.
74

 

Segundo Gadamer, a experiência pertence à natureza histórica do homem e, 

muitas vezes, é dolorosa e desagradável. Palmer lembra que Hegel já afirmava que 

a experiência tem sempre a estrutura de uma inversão ou de uma reestruturação da 

consciencialização; é uma espécie de movimento dialético. Na base desta tendência para 

a inversão está um elemento de negatividade; a experiência é antes de tudo experiência 

de negação: uma coisa não é como tínhamos pensado. O objeto de nossa experiência é 

visto numa luz diferente, é alterado; e nós próprios mudamos quando conhecemos um 

objeto de modo diferente.
75

 

Assim, para Gadamer, parece haver na natureza histórica do homem uma 

negatividade que é revelada na natureza da experiência, e, portanto, a negatividade e a 

desilusão fazem parte da experiência. Ou seja, toda experiência válida contraria a 

expectativa. 

Quando Gadamer fala em “experiência Hermenêutica”, ele está se referindo à 

herança que experimentamos no encontro hermenêutico: 

[A nossa herança] não é simplesmente um acontecimento que reconhecemos por meio 

da experiência e que passamos a controlar; é antes linguagem, isto é, fala de si próprio 

como um Tu.
76

 

Essa estrutura Eu-Tu sugere um diálogo ou uma relação dialética, em que, ao se 

interrogar o texto, este levanta questões ao seu intérprete. Assim, para Gadamer, 
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em toda a experiência se pressupõe a estrutura da interrogação. A compreensão de que 

uma temática é diferente do que tínhamos primeiramente pensado pressupõe o processo 

de passagem pela interrogação.
77

 

Uma interrogação genuína implica uma resposta ainda não determinada, senão é 

apenas uma questão retórica que não gera conhecimento. Segundo Palmer, 

para estarmos aptos a interrogar temos que querer saber, e isso significa saber que não 

sabemos […]. Contudo, o caráter aberto de uma interrogação tem sempre certa 

orientação. O sentido da pergunta contém, já de antemão, a orientação em que se coloca 

a resposta a esta questão.
78

 

Ele enfatiza a importância da linguagem, inseparável do pensamento e 

consequentemente com a interpretação e a compreensão. Para Gadamer, 

a linguagem que vive no discurso, a linguagem que engloba toda a compreensão e todos 

os intérpretes de textos está de tal modo fundida com o processo de pensamento (e 

consequentemente com a interpretação) que pouco fica quando abandonamos o que as 

linguagens nos dão em matéria de conteúdo, e pretendemos pensar a linguagem como 

forma. A inconsciência da linguagem ainda não deixou de ser o autêntico modo de ser 

da linguagem.
79

 

Gadamer retoma o conceito de “vivência” formulado por Dilthey: 

Partindo da caracterização que Descartes dá ao Res Cogitans, ele (Dilthey) determina o 

conceito de vivência pela reflexividade, pela interioridade, e busca justificar 

epistemologicamente o conhecimento do mundo histórico a partir do modo de ser 

específico desses dados. Os dados primários a que retrocede a interpretação dos objetos 

históricos não são dados de experimentação e de medição, mas unidades de significado 

[…]. Dilthey chama a essa unidade de “vivência”, limitando assim o ideal construtivo 

de uma estrutura do conhecimento a partir de átomos de sensação e contrapondo a ele 
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uma versão mais aguda de dado. O que compõe a unidade real do dado é a unidade de 

vivência, e não elementos psíquicos nos quais ela poderia ser analisada […]. Esse 

conceito de vida é pensado teleologicamente. Vida é para Dilthey produtividade, sem 

mais nem menos.
80

 

E o compara com o de vivência fenomenológica de Husserl, mostrando que 

ambos se revestem da mesma universalidade epistemológica. Para Gadamer, 

a unidade vivencial não é entendida como um fragmento da corrente real da experiência 

de um eu, mas como uma relação intencional […]. Só há vivências à medida que se 

vivencia ou se tem em mente alguma coisa nelas […]. Nesse sentido, o conceito de 

vivência husserliano transforma-se num conceito que abrange todos os atos da 

consciência, cuja estrutura essencial é a intencionalidade.
81

 

Para ele, tanto em Dilthey como em Husserl o conceito de “vivência” é 

apresentado de forma puramente epistemológica e com um significado teleológico. Eles 

não o determinam conceitualmente. Assim, Gadamer leva adiante a reflexão sobre seu 

conceito: 

O que vale como vivência não é mais algo que flui e se esvai na corrente da vida da 

consciência, mas é visto como unidade e com isso ganha uma nova maneira de ser uno 

[…]. O que se pode chamar de vivência constitui-se na recordação. Para quem teve essa 

vivência, esse conteúdo reveste-se de um caráter permanente […]. O vivenciado é 

sempre a vivência que alguém faz de si mesmo, e o que ajuda a constituir seu 

significado é o fato de ele fazer parte da unidade desse si mesmo e conter uma 

referência inconfundível e insubstituível com o todo dessa vida una […]. O que 

denominamos enfaticamente de vivência significa, pois, algo inesquecível e 

insubstituível, basicamente inesgotável para a determinação compreensiva de seu 

significado.
82
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Após analisar as diferentes conceituações de consciência trazidas pela psicologia 

e pela filosofia contemporânea (Natorp, Bergson, Simmel e outros), Gadamer conclui: 

Se examinarmos a exata determinação daquilo que aqui se chama vida e o que disso 

opera no conceito de vivência, será fácil ver que a relação entre vida e vivência não é a 

relação entre o universal e o particular. A unidade de vivência, determinada pelo seu 

conteúdo intencional, encontra-se antes numa relação direta com o todo, com a 

totalidade da vida […]. A representação do todo na vivência do momento vai 

certamente além do fato de sua determinação, feita pelo seu próprio objeto. Nas 

palavras de Schleiermacher, toda a vivência “é um momento da vida infinita”.
83

 

Gadamer estende suas reflexões sobre vivência à experiência estética, 

argumentando que existe total afinidade entre ambas: 

A experiência estética não é apenas uma espécie de vivência ao lado de outras, mas 

representa a forma de ser da própria vivência. Assim como a obra de arte é um mundo 

para si, também o vivenciado esteticamente como vivência distancia-se de todos os 

nexos com a realidade […]. Na vivência da arte se faz presente uma riqueza de 

significados que não pertence somente a esse conteúdo específico, ou a esse objeto, mas 

que representa antes o todo do sentido da vida. Uma vivência estética contém sempre a 

experiência de um todo infinito. E seu significado é infinito justamente porque não se 

conecta com outras coisas na unidade de um processo aberto de experiência, mas 

representa imediatamente o todo.
84

 

Assim, a obra de arte compreendida como representação simbólica da vida é 

caracterizada como objeto da vivência estética, e, como consequência, o que Gadamer 

chama de arte vivencial aparece como a verdadeira arte. A arte vivencial para esse autor 

expressa uma vivência da qual se origina, e que não poderá ser entendida em seu 

significado a não ser através de uma vivência. Ela representa uma transposição de 

vivências, provindas de uma inspiração genial que cria a obra de arte, que, por sua vez, 
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se converte em vivência para seu intérprete. Quando isso não for autoevidente, 

aparecem os limites dessa arte vivencial. 

Essa posição de Gadamer referente à “transposição de vivências” é o ponto de 

partida da Hermenêutica proposta no presente trabalho, e de sua hipótese de que é 

possível reviver o sentido das experiências de Pessoa por meio de seus poemas. Mas 

como essas experiências são de cunho esotérico e, portanto, para efeito da ciência da 

religião, fazem parte da categoria de experiências religiosas, sagradas e/ou místicas, é 

importante rever como essa categoria é compreendida. 

3.3.  SOBRE AS EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS  

No caso específico da Hermenêutica voltada para o estudo da religião e da 

experiência religiosa,
85

 a questão deste tipo de “experiência vivida” é tema de calorosos 

debates. Segundo Penner, 

a experiência como “experiência vivida” (Erlebnis) é uma interpretação primária da 

vida. É essa experiência que deve ser entendida pelos estudiosos acadêmicos (scholars). 

Para o propósito dos estudos podemos focalizar diferentes modalidades de experiência 

vivida, tais como “poética”, “alienada”, ou uma experiência do “sagrado”. Estudiosos 

da religião têm geralmente descrito a experiência do sagrado como “total”, “cósmica”, 

“definitiva” ou “transcendente”. Mas a validade do conceito de experiência vivida 

conforme apresentado, e a interpretação dos estudiosos desta experiência, ou permanece 

não resolvida ou nunca é tratada.
86

 

Rui de Souza Josgrilberg, professor titular da Universidade Metodista de São 

Paulo, afirma que 

a condição humana diante do Sagrado deriva de uma tradição que interpreta a 

inquietude originária que tem sua origem no nosso modo de ser no, e diante de um, 

mundo que se manifesta.
87
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Josgrilberg lembra que o problema hermenêutico teve origem justamente nos 

trabalhos de exegese de textos sagrados e no esforço de interpretar estes textos em 

diferentes níveis. Sua visão da Hermenêutica está baseada nas ideias da “Hermenêutica 

fenomenológica”, representada, principalmente, por Gadamer e Ricoeur. Segundo esse 

enfoque, 

se queremos compreender o Sagrado a partir dele mesmo, em sua escala, e não explicá-

lo por outra coisa que não é o Sagrado, só nos resta ampliar a experiência do sagrado 

como fenômeno primeiro, isto é, antes de qualquer outro modo de explicá-lo.
88

 

Para a fenomenologia, é a experiência que nos coloca diante da realidade e o 

sagrado é uma experiência distinta das demais. Segundo Josgrilberg, 

o Sagrado certamente não é experimentado como uma experiência comum de mundo, 

de vida, de linguagem, de arte, de jogo, de sociedade e de cultura como um todo. Essas 

realidades podem interagir como sagrado, mas não podem confundi-las.
89

 

Na fenomenologia husserliana, de acordo com esse autor, é utilizado o conceito 

de “tematizar”, ou seja, visar um determinado objeto e manter o foco da atenção nele: 

“O objeto sob visada intencional se destaca do fundo de outros objetos e seu conteúdo 

pode ser analisado fenomenologicamente”.
90

 E, assim, a questão principal que se coloca 

no caso do sagrado é: “O que tematizamos, quando tematizamos o sagrado?”
91

 Ou seja, 

especificamente, qual é o objeto do foco da nossa atenção diante de um texto sagrado? 

A resposta a esta pergunta, dada a impossibilidade de se delimitar o sagrado, é que o 

objeto a ser tematizado é a descrição e interpretação de seu “modo de manifestação”. 

O sagrado se manifesta como uma “experiência de excesso de sentido, que 

ultrapassa o limite da existência doadora de sentido”.
92
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Olhando a partir de outro ponto de vista, William James (1842-1910), no seu 

clássico: The Varieties of Religious Experience, de 1901, já aponta que a existência da 

variedade de religiões é algo natural: 

É a existência de tantos tipos de religiões, seitas e crenças algo lastimável? A minha 

enfática resposta é “Não”. E a razão é que não vejo como ser possível que criaturas em 

posições tão diferentes e com poderes tão distintos como os indivíduos humanos 

devessem ter exatamente as mesmas funções e obrigações. Não há dois de nós que 

tenham as mesmas dificuldades, nem deveria se esperar que desenvolvamos soluções 

idênticas. Cada um, a partir de seu ângulo específico, absorve numa determinada esfera 

de fatos e tribulações, com os quais cada um deve lidar de forma particular […]. O 

divino não pode significar (assim) uma única qualidade, ele deve significar um grupo de 

qualidades, que defendidas por diferentes seres humanos todos encontrarão nelas uma 

válida missão. Cada atitude sendo uma sílaba na mensagem total da natureza humana 

torna necessária a presença de todos nós para soletrar seu significado completo. Assim, 

um “deus das batalhas” deve ser permitido ser o deus de um tipo de pessoa, um “deus 

de paz, paraíso e lar”, o deus de outra. Precisamos reconhecer francamente o fato de que 

vivemos em sistemas parciais, e que as partes não são intercambiáveis na vida 

espiritual.
93

 

Pode-se concluir que a essa variedade de religiões corresponde uma grande 

variedade de experiências. No entanto, embora James admita que exista uma 

“mensagem total da natureza humana”, para ele não existe algo que se possa chamar de 

religião que abranja essas experiências todas. 

De outro lado existem aqueles, como os esoteristas ocidentais, que afirmam, 

como já mencionado, que as diferentes religiões derivam de uma “tradição primordial” 

que lhes é subjacente. 

Assim, o primeiro problema com que o hermeneuta do sagrado se defronta é 

como compreender essas experiências. Existe afinal um objeto de estudos chamado 

religião, subjacente a todas elas? Ou deve-se considerar cada experiência como algo sui 

generis a ser interpretada apenas dentro do conjunto das experiências humanas? Ou 
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devem ser separadas e interpretadas de acordo com a cultura em que o indivíduo está 

situado? 

John Hick (1922-2012), filósofo e teólogo, professor de Filosofia da Religião na 

Claremont Graduate University (Califórnia) e na University of Birmingham, em seu 

texto sobre “Pluralismo Religioso” (um capítulo do The Blackwell Companion to the 

Philosophy of Religion), apresenta várias hipóteses para explicar a grande diferença 

existente entre as religiões: teístas, deístas, panteístas, politeístas, naturalistas etc., 

aparentemente contraditórias, e todas se proclamando “donas da verdade”. 

Especificamente sobre a argumentação da preexistência de uma Philosophia 

Perennis, uma “Tradição Primordial” universal, que constituiria a essência das 

diferentes religiões exotéricas da massa dos crentes, que por sua vez seriam 

condicionados pelas culturas específicas, Hick observa que 

a questão que essa posição coloca é se ela pode evitar, como alguns de seus proponentes 

desejam, a relativização das diferentes crenças religiosas, e os modos de vida 

correspondentes […]. Consideráveis discussões se centraram sobre a questão de se esse 

“misticismo unitivo” constitui (conforme proclamado) uma consciência direta e não 

mediada da realidade divina suprema, ou se mesmo essa experiência é condicionada por 

“formas-pensamento” da tradição do místico. Pois, enquanto alguns relatos de místicos 

mencionam uma união com a divina Pessoa, outros mencionam uma união com uma 

realidade não pessoal. Seriam essas diferenças atribuíveis a distintas interpretações 

teológicas de uma experiência comum inefável, ou deveriam esses relatos ser 

interpretados como expressões de experiências genuinamente distintas? Ou, ainda, 

deveríamos assumir que uma atividade interpretativa pré-consciente entra na formação 

da experiência consciente, de maneira que poderiam ser verdadeiras ambas as hipóteses: 

que os místicos de diferentes tradições estão encontrando a mesma realidade e, ao 

mesmo tempo, que suas experiências conscientes reais sejam caracteristicamente 

diferentes?
94

 

Esta última possibilidade mencionada no texto acima deu origem a uma teoria 

desenvolvida pelo autor, que ele denominou “Hipótese Pluralista de tipo Kantiano”, 
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baseada na distinção entre o Real (ou o Divino) e o real conforme diferentes seres 

humanos o concebem e vivenciam. Segundo Hick, 

é hoje lugar-comum que não percebemos o mundo físico como ele é em si mesmo, mas 

sempre, e necessariamente, de acordo com a forma em que ele aparece a seres com 

nossa capacidade específica e com nossos recursos conceituais […]. A hipótese 

pluralista é que o Real em si mesmo está presente para nós, ou se impõe a nós, o tempo 

todo, e, quando essa imposição se torna consciente, ele toma a forma daquilo que 

chamamos de experiência religiosa. Essa experiência é, no entanto, muito diferente, 

dependendo do conjunto de conceitos religiosos sobre a qual é construída.
95

 

De acordo com essa hipótese, as diferentes formas pelas quais expressamos o 

divino, tanto de maneira pessoal, Teísta, quanto impessoal, como “o Absoluto”, seja 

como a figura de Deus como “pessoa”, na Trindade cristã, na figura de Yahveh ou ainda 

de Allah, seja de maneira impessoal, como no caso das ideias de Nirvana, de Brâman ou 

de outras denominações, são todas manifestações do Real, compostas tanto de sua 

presença universal diante da humanidade quanto das maneiras específicas de como são 

conceituadas, descritas e vividas de acordo com as práticas espirituais das diferentes 

religiões. Em termos kantianos, segundo Hick, “o Noumenon Real é humanamente 

vivenciado como uma gama de fenômenos divinos”.
96

 

Permanece, no entanto, para Hick, a questão de que, ao aceitarmos esta hipótese, 

se de um lado estamos admitindo a possibilidade da coexistência de diferentes religiões 

verdadeiras, embora aparentemente contraditória, de outro estamos reduzindo os 

sistemas de crença das diferentes religiões de verdades absolutas a meros relatos da 

percepção humana da realidade divina. Cada um verdadeiro entre vários outros. Com 

isso estaria sendo proposta uma teoria inerentemente revisionista das religiões, em vez 

de puramente descritiva. 

Timothy Fitzgerald, professor da Aichi-Gakuin University do Japão, no Capítulo 

10, dedicado à experiência, do livro Guide to the Study of Religion, já mencionado, 

aborda diversas formas da construção da “experiência religiosa”. 
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Ele afirma que a experiência religiosa, embora na tradição judaico-cristã se refira 

geralmente ao encontro pessoal com Deus, conforme Ele é concebido por esta corrente, 

para os teólogos ecumênicos e os estudiosos de religiões comparadas é uma categoria 

intercultural que se refere a algum tipo de experiência de um deus acessível, em 

princípio, por qualquer indivíduo independentemente da representação coletiva de sua 

cultura. Diz Fitzgerald: 

Esta ênfase moderna num encontro pessoal com um deus deriva em grande parte do 

Protestantismo e entrou plenamente nos escritos de estudiosos de religiões comparadas, 

como F. Max Müller; Rudolf Otto e Joachim Wach. Psicólogos como William James e 

Charles Tart estenderam este foco individualista, para incluir, como um modo de 

experiência pessoal, experiências extáticas ou de “pico” em geral.
97

 

Uma segunda forma de conceber a experiência religiosa, ainda a partir do 

contexto monoteístico ocidental, para Fitzgerald, é considerá-la como a totalidade da 

experiência de mundo de um indivíduo, vivida conforme sua crença. Ele afirma: 

Neste caso o termo “experiência religiosa” não inclui somente as revelações 

extraordinárias, epifanias e as visões que são geralmente únicas, singulares e 

descontínuas, mas também os eventos corriqueiros do dia a dia, que vão adquirindo 

significado, de forma continuada conforme seu desenrolar enquanto interpretados em 

termos teístas […]. A experiência religiosa nesses termos permeia o conjunto da vida do 

indivíduo através da fé, no comprometimento diário e na participação em rituais.
98

 

Mas haveria também uma terceira concepção de experiência religiosa ainda mais 

ampla, que os estudiosos acadêmicos estenderam para sistemas não teísticos, tais como 

o Budismo, o Confucionismo, o humanismo, o nacionalismo, a liberal democracia etc., 

alguns dos quais não baseados em deidades, mas sim em “princípios”. Outros sistemas 

que entram nesta categoria seriam a feitiçaria, o culto dos ancestrais, instituições 

ritualísticas e outras que fornecem estruturas para experiências do tipo “definitivas” ou 

“culminantes”. Segundo Fitzgerald, 
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este uso transcultural geralmente inclui aquelas experiências às quais são atribuídas 

significações especiais pelos envolvidos, dentro das configurações específicas de 

valores e instituições (cultura) que moldam estas experiências e as tornam inteligíveis. 

Estas são muitas vezes associadas à proteção e manutenção de fronteiras sagradas e a 

conceitos de ordem social e cósmica. Uma larga gama de experiências profundas de 

“significado especial”, portanto, incluem características como “sagradas”, “definitivas”, 

solenidade, transcendência (mas não necessariamente a transcendência ontológica de 

seres pessoais divinos), qualidades e características às quais são dadas expressões 

simbólicas e rituais especiais presumidos como próximos à identidade das pessoas e 

que, portanto, elas honrarão e protegerão. Neste sentido, um compromisso definitivo 

pode ser mais bem entendido como um valor ideal coletivo, não necessariamente 

consciente, mas que algumas vezes se torna explícito e premente para um indivíduo ou 

um grupo.
99

 

Assim, a experiência religiosa seria constituída não somente de experiências 

pontuais e descontínuas, mas, também, de uma vivência contínua envolvendo o dia a 

dia. 

Para esse autor, graças à influência do protestantismo, muitos no Ocidente veem 

a espiritualidade como algo essencialmente individual e subjetivo. A Bíblia relata 

“experiências religiosas” poderosas e únicas interpretadas como revelações divinas a 

indivíduos especiais. Diz Fitzgerald: 

Estas experiências foram caracterizadas por Rudolf Otto como “numinosas”, tipificadas 

pela sensação de um mysterium tremendum et fascinans (no sentido de mistério 

tremendo e fascinante) do participante e que causa um sentimento de espanto e de medo 

na presença de Deus, o “totalmente Outro”.
100

 

Estas experiências que corresponderiam à irrupção do numinoso, transcendente 

na consciência do indivíduo, no catolicismo e no protestantismo são vistas muitas vezes 

como fonte de autoridade e validação. A interpretação da experiência, no entanto, tem 

gerado certa tensão. O Cristianismo, por exemplo, pressupõe uma distinção ontológica 
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entre criador e criatura. Mas muitos místicos relatam sua experiência em termos de 

absorção em Deus ou uma identidade interior com Ele, que não faz sentido em termos 

dessa doutrina. Assim, a discussão que se coloca é até que ponto a experiência 

individual para ser interpretada deve ser entendida dentro do contexto de uma realidade 

institucional e coletiva. Para Fitzgerald, “o ponto em questão é que o contexto 

semântico para interpretar uma experiência é necessariamente também um contexto 

social e institucional”.
101

 

O autor afirma não concordar com a posição de muitos estudiosos de religião 

comparada que entendem, por exemplo, que as experiências com Cristo são similares às 

experiências com Krishna, por serem, em ambos os casos, encontros da alma individual 

com o sagrado. Mas o próprio autor reconhece que as asserções de místicos e santos 

referentes às experiências religiosas e às revelações divinas podem gerar sérios 

problemas de legitimação dentro do contexto político e doutrinário de suas 

comunidades. Fitzgerald sustenta que 

pregadores inspirados que afirmam ter recebido algum chamado especial de um deus 

frequentemente tem sido um desafio ao status quo e a fonte de novas seitas, igrejas ou 

tradições. Muitas vezes tais profetas, místicos e pregadores têm sido interpretados e 

condenados como hereges […]. Apesar de as experiências reveladoras parecerem a 

quem as tem como autoevidentes, o critério para distinguir entre uma experiência válida 

e inválida permanece com a tradição dominante dentro da qual a experiência ocorre e é 

interpretada.
102

 

Isto indicaria que nem sempre as experiências religiosas se adaptam totalmente 

ao contexto social em que surgem e que sua interpretação muitas vezes extrapola os 

conceitos definidos por uma determinada tradição. 

Pode-se observar que existem também situações bastante comuns na atual 

sociedade “pós-moderna”, descrita anteriormente, onde os indivíduos se inserem em 

diferentes tradições religiosas, criando interpretações sincréticas e muitas vezes 
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confusas dos conceitos destas tradições. E aí o contexto social e institucional se torna 

mais indefinido e a linguagem usada ainda mais subjetiva. 

A respeito das manifestações descontínuas mencionadas, o psiquiatra tcheco 

Stanislav Grof (1931), que fez importantes estudos sobre “estados alterados de 

consciência”, escreveu juntamente com sua mulher, a psicoterapeuta Cristina Grof, um 

livro denominado Emergência Espiritual, onde classificam e descrevem estados mentais 

incomuns e experiências dramáticas, muitas vezes diagnosticadas pela psiquiatria como 

distúrbios mentais, que são na verdade crises de transformação pessoal, ou, usando o 

termo que cunharam (jogando com o duplo sentido da palavra “emergência”) 

“emergências espirituais”, episódios similares àqueles relatados pela literatura sagrada 

de todas as épocas e das mais diferentes culturas. 

Nesta obra o casal Grof apresenta uma relação das mais importantes 

emergências espirituais e sua descrição: 

(1) A crise xamânica; (2) O despertar da Kundalini; (3) Episódios de consciência 

unitiva (experiências culminantes); (4) Renovação psicológica por meio de retorno ao 

centro; (5) A crise da abertura psíquica; (6) Experiências com vidas passadas; (7) 

Comunicação com Espíritos-Guia e “canalização”; (8) Experiências de proximidade da 

morte; (9) Experiências de contatos próximos com OVNIs; (10) Estados de 

Possessão.
103

 

Na descrição destes fenômenos, encontram-se referências às mais diversas 

manifestações, que envolvem: sensações físicas; emoções e sentimentos; percepções 

mentais e espirituais. Elas tanto se apresentam como ondas de energia e de calor 

subindo pela espinha – com tremores violentos e espasmos, como ocorre com 

frequência naqueles fenômenos conhecidos como “o despertar da kundalini”, por 

exemplo, associados a fortes emoções aparentemente imotivadas – quanto como 

fenômenos “paranormais”, estudados pela psicologia anomalística, que se manifestam 

por lampejos intuitivos e afirmações de telepatia, clarividência, precognições, 

desdobramentos psíquicos etc. O indivíduo pode passar por alterações da própria 

personalidade (a renovação psicológica por meio de “Retorno ao Centro”), ou adquirir 
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conhecimentos antes desconhecidos (“glossolalia”, “experiências de vidas passadas”), 

ou ainda ter visões de seres angelicais e ouvir mensagens. Pode passar por processos de 

cura aparentemente inexplicáveis ou adquirir doenças sem motivo. Estas experiências 

descontínuas podem ser tão marcantes a ponto de afetar toda a experiência vivida de um 

indivíduo de forma contínua, modificando a sua própria percepção de mundo. Ou 

podem ser quase imperceptíveis e deixar dúvidas sobre se realmente ocorreu algo fora 

dos padrões, ou se tudo foi apenas fruto da imaginação e da coincidência. 

Ann Taves, professora da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, em seu 

livro Religious Experience Reconsidered; a Building-Block Approach to the Study of 

Religion and Other Special Things, propõe outra abordagem à questão da experiência 

religiosa (ou mística, ou mágica, ou espiritual ou…) e ao estudo das religiões (ou do 

Misticismo, da Magia, da espiritualidade…): 

Separar a ideia de experiência daquela de religião, e adotar um estudo da ampla gama 

de experiências às quais um significado religioso foi atribuído […]. [Devemos] avaliar 

o processo pelo qual as pessoas atribuem as características especiais às quais nós 

estudiosos associamos a termos tais como religioso, mágico, místico espiritual etc.
104

 

Para tanto, sugere focar o estudo sobre as coisas “consideradas religiosas” e 

observar as “atribuições (ascriptions) simples”,
105

 que tornam uma coisa “especial”, e as 

“atribuições compostas”, em que as “atribuições simples” são incorporadas em 

formações mais complexas que os estudiosos designam como religiões. 

Ela descreve dois enfoques básicos para o estudo das experiências religiosas: o 

modelo que afirma que a experiência religiosa é sui generis e o modelo de 

“atribuições”, que afirma que as coisas religiosas são criadas quando lhes é atribuído um 

significado religioso. O primeiro enfoque considera a “coisa” religiosa como algo 

especificamente religioso, só comparável com outras coisas religiosas. O segundo 

considera que as coisas (eventos, experiências, sentimentos, objetos, ou mesmo 
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objetivos) podem ser religiosas ou não, dependendo das pessoas que as observam. 

Existem, nesse caso, diferentes pontos de vista a respeito do que deveria ser apontado 

ou não como religioso e as experiências consideradas religiosas podem ser comparadas 

a outras experiências. O objetivo do estudo no primeiro caso seria saber mais a respeito 

da “coisa religiosa”. No segundo caso compreender “por que e como pessoas 

consideram algo religioso”. 

Para a autora, em defesa do primeiro enfoque, filósofos da religião afirmam que 

existem experiências que o sujeito sente como inerentemente religiosas, que têm 

ocorrido ao longo do tempo e em diferentes culturas. Experiências não usuais que 

apontam para a transcendência. Muitos filósofos reconhecem uma variedade de tipos de 

experiência e, em particular, destacam dois, que ela denomina de: a “mística”, ou seja, 

da sensação de unidade, e a “numinosa”, a percepção de presenças, sejam elas 

amorosas, sejam elas ameaçadoras. Para esses filósofos, essas experiências apontariam 

para um núcleo comum das religiões. O problema desse enfoque, segundo Taves, é que 

“obscurece algo que os estudiosos da religião deveriam estar estudando: o processo pelo 

qual as pessoas elegem as coisas como religiosas ou não”.
106

 Esse processo pode, 

inclusive, estar associado (ou não) a uma série de eventos neurológicos observáveis, ou 

a determinados contextos, ou a práticas como a meditação, por exemplo. 

O segundo enfoque, o das “Atribuições”, permite observar uma gama de 

experiências que algumas vezes são consideradas religiosas e estudar as variações de 

eventos neurais e os processos psicológicos que as moldam. 

Evidentemente, esse processo começa com a necessidade de o próprio estudioso 

definir o que ele mesmo entende por “religiosas”, antes de ele pesquisar as experiências 

que as pessoas consideram ou não religiosas, para evitar que a sua crença interfira na 

definição das atribuições. Isso não é simples, pois, conforme a autora, 

“religião” é uma abstração, que elide a distinção entre o uso de termos adjetiváveis 

(coisas consideradas religiosas) e o nominativo (religiões), e assim obscurece a relação 

entre fenômenos mais simples e mais complexos […]. 

“Religião” é uma abstração, não é o mesmo que “uma religião”, ou “religiões” (no 

plural). Algo considerado religioso não é o mesmo que “uma religião”. 
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Pode-se perguntar como, quando e por que as coisas são consideradas religiosas. Pode-

se perguntar como, se e quando uma coisa considerada religiosa é incorporada numa ou 

se transforma numa religião […]. 

Além disso, os estudiosos muitas vezes definem “religião” como seu objeto de estudo, 

assim limitando o seu objeto de estudo àquilo que eles ou as pessoas estudadas definem 

como religião […]. 

Estudiosos muitas vezes confundem suas definições de religião com as das pessoas em 

estudo, deixando assim de apreciar plenamente a diversidade e as contestações daquilo 

que é considerado religioso no campo. Isso é exacerbado pelo uso de “religião”, 

“religioso” e “religiões” tanto como termos de primeira quanto de segunda ordem.
107

 

Taves aponta que os termos religião, religiões e religioso (que, como foi visto, 

valem também para sagrado, sacralidade, espiritual, espiritualidades, caminhos etc.) são 

produtos da cultura popular do Ocidente e, com significados instáveis e contestados, não 

podem ser utilizados para definir algo específico. Ela propõe então que eles sejam 

olhados a partir de uma perspectiva mais ampla. Algo visto como “especial”, que a 

maioria das pessoas tem em mente ao falar de religião. Essas “especialidades” podem 

formar uma rede de relações envolvendo diferentes grupos. Elas podem ser 

consideradas tanto em termos substantivos quanto comportamentais, e pode-se usá-las 

para definir um conjunto de coisas que incluam muito do que alguém tem em mente 

quando se refere a algo religioso (sagrado, espiritual, mágico etc.). 

As especialidades podem ser singulares (únicas) e percebidas por indivíduos ou 

grupos. Nesse caso não formam religiões ou “espiritualidades”, mas correspondem a 

blocos constitutivos que podem, ao ser unidos, formar um “caminho” ou uma religião. 

Indivíduos e grupos podem criar “caminhos” que se transformam em 

“protoespiritualidades”. Alguns “caminhos especiais” podem ser formados por uma 

série de práticas consideradas eficazes para obter uma determinada meta relacionada a 

uma coisa especial, como recriar uma experiência especial, por exemplo. Nesse caso 

têm-se duas atribuições: uma associada à meta e outra aos meios para alcançá-la, que 

podem ser denominadas de práticas, formando assim atribuições “compostas”. 
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Assim, teríamos quatro situações: uma coisa considerada por um único indivíduo 

como especial; uma coisa considerada especial por um grupo; práticas de um indivíduo 

para recriar a coisa especial; e práticas de um grupo para recriar a coisa especial. 

A questão que se coloca então é: quando podemos dizer que essa coisa especial é 

sagrada e as práticas se transformam numa religião? Como é que o indivíduo pode 

representar sua experiência para que os demais membros a entendam e consigam se pôr 

de acordo sobre práticas para reproduzir aquela experiência ou coisa especial? 

A autora aponta duas grandes correntes no atual debate sobre a experiência 

considerada religiosa e sua representação. De um lado a que denomina “construtivista”, 

a qual enfatiza os papéis da linguagem, tradição e cultura na produção da experiência, e, 

de outro, a que denomina de “nova perenealista”, a qual afirma que determinadas 

experiências místicas têm elementos comuns que transcendem tempo, espaço e cultura, 

nem que seja só psicologicamente. Para a primeira corrente o significado é atribuído à 

experiência de forma discursiva. Para os últimos, ele é inerente à experiência em si. 

Taves menciona um debate entre os pesquisadores Wayne Proudfoot e William 

Barnard, recontado por Barnard (que era um neoperenealista) em 1997, para demonstrar 

a interação entre os fatores que levam a atribuir a determinadas experiências o caráter de 

sagrado basicamente a partir da cultura (sensíveis à cultura) ou da percepção 

(insensíveis à cultura). 

Proudfoot defendeu o ponto de vista “construtivista”, da preponderância da 

influência cultural. Usou, entre outros argumentos, a história da experiência de Stephen 

Bradley, evangélico americano do século XIX que William James descreve em sua obra 

The Variety of Religious Experience. Segundo esse relato, Bradley era metodista e 

desejava uma maior confirmação do Espírito Santo de que ele estava verdadeiramente 

salvo. Bradley inicia sua narrativa com a frase “Eu comecei a ser experimentado pelo 

Espírito Santo […] da seguinte maneira”, e daí começa a descrever uma experiência que 

incluiu uma série de efeitos físicos e psicológicos. No dia seguinte, após consultar a 

Bíblia, para confirmar sua interpretação da experiência ele a comunicou aos familiares. 

Já Barnard contra-argumenta, apresentando uma experiência própria, ocorrida 

em sua juventude. Ele a descreve como totalmente inesperada: algo se moveu dentro 

dele e se sentiu projetado para fora do corpo e transformou-se “num estado de 

consciência de elevação, extático, e sem limites”. 
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Barnard conta que sempre tivera (antes da experiência) uma obsessão com o que 

ocorreria com ele após a morte. Naquele dia, havia tentado se visualizar como não 

existindo, e, sem sucesso, imaginar um nada, um vazio. Ele tinha uma crença 

secularizada de que a autoconsciência não sobrevive após a morte, embora frequentasse 

a igreja. No entanto, nem sua crença secular nem a sua frequência à igreja foram 

suficientes para explicar essa sua experiência. Na ocasião ele não a comunicou a 

ninguém. Somente muitos anos depois, praticando meditação e estudando filosofia 

oriental, é que ele conseguiu dar à sua experiência uma explicação viável. Portanto, 

conclui Barnard, ele passou por uma experiência para a qual não tivera nenhuma 

preparação religiosa e foi somente depois de ter tido essa desconcertante experiência 

que ele iniciou a busca de uma estrutura intelectual onde poderia explicá-la. 

Taves comenta que ambas as experiências mostram que existem processos de 

fora para dentro ou “de cima para baixo” (top-down) e de dentro para fora ou “de baixo 

para cima” (bottom-up), não mutuamente excludentes, e possivelmente inter-

relacionados, que devem ser levados em conta ao se analisar uma experiência mística; 

porém, em qualquer dos casos podem ser atribuídas a estas experiências características 

especiais (religiosas ou não), independentemente do processo ocorrido. No caso de 

Barnard, a atribuição de “religiosa” à sua experiência especial ocorreu muitos anos 

depois do fato. 

Taves afirma que essa discussão geralmente não especifica de forma satisfatória 

o termo “experiência religiosa”, e sugere que se passe a usar a noção de “experiências 

consideradas religiosas” em vez de “experiência religiosa”. Assim, a ênfase passaria a 

ser sobre experiências específicas; ou sobre um conjunto de experiências cumulativas; 

ou sobre distintas categorias de experiências, algumas mais abstratas outras mais 

concretas. Elas podem ser experiências de algo ou da própria consciência. 

O termo “consciência”, nesse caso, pode ser considerado de forma “transitiva”, 

ou seja, a “consciência de algo”, ou “intransitiva”, a consciência como um “estado do 

ser”. Considerando as experiências como um subconjunto da consciência transitiva, 

pode-se estabelecer a distinção entre níveis ou graus de consciência: os de nível 

primário, ou de primeira ordem, correspondendo à simples percepção de algo; 

secundários ou de segunda ordem, onde se presta atenção a esse algo; ou de níveis mais 
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elevados, tomando consciência de que se percebe algo. Ao nível mais elevado, Taves 

denomina de “consciência da consciência”. 

Sintetizando, a autora afirma que qualquer experiência é uma experiência de 

algo, que pode ocorrer em qualquer nível de consciência transitiva, desde aquele de 

primeira ordem, onde há ausência de metaconsciência (consciência da consciência), até 

os de ordem mais elevada, onde pensamos o que experimentamos. Mesmo nesses casos 

de metaconsciência existe conjuntamente uma forte atividade de processos 

inconscientes, que podem influir na criação de sentido e de significado. 

A partir dos estudos mais recentes tanto de filósofos quanto de psicólogos e 

neurocientistas, Taves, citando outros autores (Tomasello), observa que podemos 

entender a experiência do ponto de vista desenvolvimentista como 

um comportamento incorporado, onde incorporação é entendida em múltiplos níveis, do 

neurológico ao fenomenológico, e comportamento é entendido de forma ampla, para 

incluir eventos linguísticos e mentais, além de ações intencionais. Concebida dessa 

maneira, não há modo (com a permissão dos perenealistas) de se estabelecer o 

significado de experiência fora de sua expressão de comportamento incorporado, 

incluindo o linguístico e outras formas. A experiência assim concebida é tipicamente 

expressa numa gama de comportamentos, alguns dos quais são públicos e fornecem 

dados que podem ser pesquisados e comparados. Contra os fortes construtivistas, no 

entanto, nem todos esses comportamentos são discursivos. Porque são incorporados, os 

comportamentos humanos incluem significados culturais e memórias de forma 

complexa, que não podem ser considerados apenas biológicos, como os perenealistas 

psicológicos parecem argumentar, ou somente culturais, como os construtivistas 

argumentam, mas como uma complexa mescla de biologia e cultura.
108

 

A partir dessa colocação, volta a questão de como acessar e compreender a 

experiência, tanto própria como de terceiros. E de se a experiência, e por extensão seu 

significado, é algo totalmente subjetivo e só os que a tiveram conseguem lhe dar um 

significado, ou se outros podem conhecê-la de forma indireta. 
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Apoiando-se em diferentes fontes, em distintas áreas do conhecimento, a autora 

observa que no campo das ciências cognitivas, partindo da tradição filosófica 

fenomenológica, há algum tempo vem sendo aventada a hipótese de que mente, 

experiência e linguagem surgem da interação entre cérebro, corpo e mundo. E que 

existem padrões pré-linguísticos que os acoplam, ligando a atividade motora sensorial 

no mundo com representações mentais, em esquemas já incorporados, que são 

utilizados para estruturar as experiências. Ela afirma que 

o significado a partir desse ponto de vista não é nem fixo nem infinitamente variável, 

mas emerge e é então moldado por estruturas esquemáticas tais como: recipiente, 

equilíbrio, caminho, ciclo, atração, centro-periferia, ligação e verticalidade, que são 

muitas vezes estendidas a formas mais abstratas de experiências.
109

 

Partindo-se da ideia de uma cognição incorporada, pode-se estabelecer, portanto, 

uma ponte entre a experiência na primeira pessoa (subjetiva) e na terceira pessoa 

(objetiva). Da mesma forma pode-se entender a mente dos outros. O conhecimento de si 

e dos outros se desenvolve conjuntamente pela interação a partir de muito cedo na vida, 

e aprende-se a aplicar palavras à nossa própria experiência e à dos outros num processo 

de relacionamento eu-tu. Esse relacionamento não é só linguístico, pois todas as nossas 

atitudes, reações físicas, tom de voz, expressões corporais e faciais, comportamentais e 

outras formas não verbais entram no processo. 

A questão do estudo da experiência religiosa ou mística ganha ainda mais 

importância nas pesquisas envolvendo aquelas religiões cujo objetivo específico é 

produzir e/ou reproduzir essa experiência e obter uma Gnose. A esse propósito, Wouter 

Hanegraaff tece algumas considerações importantes a respeito em seu artigo 

“Ayahuasca Groups and Networks in the Netherlands; a Challenge to the Study of 

Religion”. 

Ele comenta que, para compreender tanto as chamadas religiões 

“entheogênicas”, que utilizam elementos psicoativos, quanto aquelas baseadas no 

Esoterismo e adotam outras técnicas, como a meditação, rituais e eventualmente até 
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substâncias psicoativas, é fundamental entender o caráter dessa experiência. Pois, nessas 

religiões, a Gnose produzida por essas experiências é a sua própria razão de ser. 

Hanegraaff descreve a reação contrária da maioria dos estudiosos de ciência da 

religião à tese radical de Rudolf Otto (1869-1937), segundo a qual o pesquisador deve 

ter uma compreensão da experiência religiosa para poder estudar a religião.
110

 Observa 

que toda discussão a respeito, porém, ocorre basicamente no contexto das religiões 

judaico-cristãs tradicionais, onde essa reação é pertinente, uma vez que nesse contexto a 

questão da experiência religiosa é periférica. Mas, quando o pesquisador se defronta 

com religiões cujo objetivo declarado é produzir “estados alterados de consciência” e 

cuja existência deixa de fazer sentido sem que haja uma experiência pessoal dessa 

dimensão religiosa, Hanegraaff se pergunta se os argumentos contrários às teses de Otto 

continuam a fazer sentido. Para ilustrar a questão ele toma como exemplo a teurgia 

neoplatônica da escola de Jâmblico (245-325), cuja natureza é uma aplicação do 

Neoplatonismo a uma forma eminentemente religiosa e ritualística, que teve grande 

influência na formação do pensamento esotérico ocidental.
111

 Hanegraaff observa que 

Jâmblico enfatiza que 

os teurgistas não estão tentando influenciar ou atrair os poderes divinos (como afirmam 

seus críticos), mas, pelas ações ritualísticas, predispor a mente humana a participar da 

divindade. A Teurgia é descrita como um método de salvação da alma, pois, na 

contemplação de visões abençoadas, a alma troca uma forma de vida por outra e exerce 

assim atividades diferentes.
112

 

Hanegraaff comenta que, embora não se saiba hoje quais eram essas técnicas, é 

inegável que, dado o sucesso que essa escola teve, elas deveriam ser eficientes para 

produzir os estados inefáveis aos quais Jâmblico e seus seguidores se referem, mesmo 

considerando o eventual uso de vapores e outros elementos psicoativos. Como estudar 

então esse tipo de religião, onde a experiência é o tema central, se o próprio Jâmblico 

afirma que o pensamento racional não pode “compreender os deuses”? 
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É pela força das ações que não devem ser divulgadas e estão além de quaisquer 

conceitos, e pelo poder dos símbolos que não podem ser pronunciados, compreendidos 

somente pelos deuses, que se estabelece a união teúrgica. [Pois,] mesmo que não 

estejamos praticando a intelecção, os próprios símbolos, por si mesmo, executam o seu 

apropriado trabalho, e o poder inefável dos deuses, a quem esses símbolos se 

relacionam, reconhece as próprias imagens de si mesmo, não sendo estimulado por 

outros pensamentos.
113

 

O pesquisador, embora tenha inúmeras fontes sobre o assunto, tem dificuldade 

em entendê-las, uma vez que lhe faltam os instrumentos adequados, já que o próprio 

Jâmblico afirma que a linguagem e a razão são insuficientes para transmitir a 

experiência teúrgica. 

Hanegraaff aponta o mesmo problema para os pesquisadores das religiões 

baseadas na Ayahuasca: os participantes alegam que, sem tomar sua bebida ou 

“sacramento” e vivenciar as experiências decorrentes, o pesquisador não irá 

compreender sua religião. Mas, diferentemente da teurgia neoplatônica, as experiências 

das religiões “entheogênicas”, como essas baseadas na Ayahuasca, podem ser 

experimentadas diretamente pelo pesquisador a qualquer momento, o que permite que 

seja feita uma comparação entre os estudos de quem teve a experiência e quem não a 

teve. Evidentemente isso não resolve completamente o impasse, pois permanece a 

questão da linguagem usada para descrever essas experiências, qualificadas de 

“inefáveis”, entre os participantes, bem como para terceiros. Essa representação é 

sempre dependente da cultura de quem as descreve. Sem contar que a interpretação das 

mesmas por um “fiel” entusiasta da religião e por um pesquisador cético, que fez a 

experiência apenas por amor à ciência, provavelmente serão diferentes. No entanto 

Hanegraaff acredita que, para o estudo desse tipo de religião, é necessário entender a 

experiência, pois ela é central, mesmo levando em conta as dificuldades de linguagem e 

interpretação. Isso implica repensar as práticas metodológicas usuais em ciências da 

religião, que ainda estão centradas numa visão teológica. 

Essa necessidade reforça a questão de como representar e transmitir essas 

experiências especiais. Seria possível tomar como base as estruturas cognitivas pré-
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linguísticas em comum, conforme sugeridas por Ann Taves, para criar sistemas de 

representação? Poderiam essas experiências especiais devidamente compartilhadas 

possibilitar a criação de modelos ontológicos da realidade? 

3.4.  SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  

O Prof. Steven T. Katz, da Boston University de Massachusetts, lembra que, 

para a maioria dos estudiosos, “os místicos não dizem o que pensam e não pensam o 

que dizem”,
114

 devido ao abismo entre sua experiência e sua tentativa de comunicação. 

Cita Mestre Eckhart como exemplo dessa posição: “Se eu falei disso, eu não falei, pois 

isso é inefável”.
115

 

A esse respeito, Timothy Fitzgerald também comenta que, na visão de diversas 

teologias, a experiência do transcendente, na forma de uma união mística entre a 

criatura e seu Criador, deve ser considerada lógica e/ou ontologicamente impossível. 

Alguns cristãos afirmam que alcançar um estado de consciência que permita relacionar-

se com um Deus ontologicamente transcendente é algo além da experiência, e, portanto, 

para falar disso é necessária uma linguagem paradoxal, como a utilizada por Mestre 

Eckhart, São João da Cruz e outros. Como afirma Fitzgerald: 

Nesse caso o conceito de experiência religiosa seria incluído numa perspectiva 

teológica mística de que Deus é radicalmente incognoscível simplesmente porque a 

experiência humana implica a limitação da distinção sujeito-objeto, distinção essa 

completamente transcendida por Deus. O conhecimento religioso e sua experiência, 

portanto, se tornam uma espécie de “desconhecimento” e de não experiência da 

Realidade e da Verdade, uma noção que foi radicalmente explorada por J. 

Krishnamurti.
116

 

No entanto, Katz levanta algumas questões a esse propósito: 

a) Existem inúmeros legados de grande místicos, que são suas criações linguísticas, 

por escrito. 
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b) Essas criações literárias incluem estruturas interpretativas. Assim, “o que temos 

na fonte mística em si é o produto, embaralhado e não redutível desse 

extraordinário processo epistemológico”.
117

 

c) A literatura mística é composta a partir de diferentes formas e perspectivas: 

podem ser relatos na primeira pessoa; a interpretação do próprio místico de sua 

experiência ou a interpretação de outros, tanto pertencentes à mesma 

comunidade religiosa do místico quanto de outras comunidades. 

d) Finalmente, a literatura mística pode vir sob diferentes formas, tais como 

biográficas, exegese bíblica, aforismos, tratados teóricos ou teosóficos, poemas, 

preces etc. 

Assim, Katz se propõe a estudar o significado da complexidade do corpus 

literário que a tradição mística mundial apresenta, partindo da hipótese de que 

estas experiências (místicas) são moldadas por influências linguísticas que as 

antecedem, de maneira que a experiência vivida se adapta a padrões que foram 

apreendidos, desejados e por fim realizados na experiência.
118

 

O autor observa que, ao recusar qualquer predicado que possa ser atribuído ao 

Absoluto, a “teologia apofática” gerou um consenso de que a linguagem e o Absoluto 

permanecem sempre assimétricos. Ele lembra ainda que muitas linguagens místicas 

clássicas têm outros propósitos, que não a informação, tais como a transformação da 

consciência. Cita como exemplo os Koans utilizados no Budismo Zen, onde o mestre 

busca revolucionar a consciência do estudante, quebrando suas categorias de 

conhecimento, com frases aparentemente sem sentido, para abri-la a novas formas de 

percepção. Nesse caso a linguagem executa uma tarefa essencialmente mística, 

transformadora, e não descritiva. Menciona ainda o paradoxo, utilizado como 

ferramenta para a quebra de paradigmas epistemológicos, em diversas tradições, 

afirmando que, nesses casos, o objetivo da linguagem é existencial, a busca de uma 

nova visão da realidade. Refere-se, ainda, ao uso da linguagem no Budismo para a 
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desconstrução de conceitos arraigados como o do próprio ego, e o discurso do 

abhidharma para refletir o não ego (no-self). Katz lembra, também, o uso dos mantras 

nas religiões hindus, que operam sob a presunção de leis cósmicas de magia simpática 

que incluem a própria estrutura da realidade. “O OM não diz nada, não conta nada, mas 

faz nada”:
119

 

A linguagem cria, quando utilizada pelo adepto do misticismo – o Guru treinando seus 

discípulos, ou o mekubbal ou sufi, em suas práticas meditativas –, o processo operativo 

por meio do qual os canais epistêmicos essenciais, que permitem as formas místicas de 

conhecimento, são abertos.
120

 

Existe, assim, para Katz um paralelismo entre palavras e estados de consciência. 

A “psicometafísica” da meditação, apesar de não ser de origem linguística, é facilitada 

pelo poder de mutação, que deriva das formas linguísticas e literárias habilmente 

constituídas. Isso tudo demonstra, segundo Katz, que 

na realidade a linguagem é multiforme, é mais do que uma série de nomes, mais do que 

uma série de definições ostensivas, mais do que uma teoria de correspondência com a 

verdade.
121

 

Ele cita também a prática das recitações dos Nomes Divinos, encontrada em 

diversas tradições tanto islâmicas como judaicas, por exemplo, para alcançar o êxtase, 

além da repetição de determinadas frases com esse mesmo fim. Essa técnica se tornou 

central na Cabala, principalmente na sua versão luriânica, após o século XVI. No 

próprio Cristianismo encontramos em determinadas preces técnicas similares, e, como 

nas práticas hesicastas, o método da repetição contínua de uma oração. 

Katz menciona ainda a linguagem como fonte de poder em operações mágicas e 

teúrgicas, bem como a existência de linguagens sagradas em diversas tradições, como, 

por exemplo, o hebraico para os cabalistas, o árabe para os sufis e o sânscrito para os 

hinduístas, que são consideradas linguagens da própria divindade. Katz diz: 
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Em todas as grandes tradições místicas, reconhecendo a sua inegável diversidade 

fenomenológica, a linguagem como meio psicoespiritual de reorientação e purificação 

está presente […]. A linguagem é um elemento essencial à prática mística.
122

 

Mas, evidentemente, no misticismo, a linguagem tem, além dessas tarefas 

transformativas, a função de transmitir conhecimento, inclusive aquele obtido na 

experiência mística. “Esse uso da linguagem, constantemente desqualificado pelos 

analistas de misticismo, apresenta um interessante quebra-cabeça intelectual.”
123

 O 

autor utiliza como exemplo para ilustrar essas aparentes contradições o uso da 

linguagem nas teorias neoplatônicas da emanação, especialmente em sua variante 

cabalista. Katz aponta que, contrariamente ao que proclamam os próprios neoplatônicos, 

sobre a inefabilidade do divino, 

a estrutura lógica dessas teorias revela mais do que os proponentes da apophasis 

reconhecem e esse fato deve ser tomado como paradigmático dos sistemas místicos 

universalmente.
124

 

A partir de Plotino, por exemplo, podemos depreender que as coisas incorporam, 

refletem e revelam aquilo do qual derivam, e, portanto, ao descrever coisas estamos de 

alguma forma descrevendo ou nomeando algo do Uno. “As emanações de Plotino 

implicam o Uno catafaticamente, como consequência de sua coreografia ontológica.”
125

 

Todos os cabalistas concordam que nada pode ser dito do Eyn Sof, mas, assim como no 

caso das emanações de Plotino, podemos concluir que a sua manifestação através dos 

Sefirot O revela. Katz cita cabalistas de renome a favor dessa conclusão: 

Já lhes informei que o Eyn Sof é perfeito… que o agente que é (inicialmente) provindo 

Dele, deve também ser perfeito. Assim a dinâmica da emanação é correspondentemente 

o início de toda a criação, pois a potência da emanação é a essência de todas as 

coisas.
126
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O Deus escondido no aspecto do Eyn Sof e o Deus manifestado na emanação do Eyn Sof 

são um e o mesmo, vistos de diferentes ângulos.
127

 

E pergunta Katz: 

Dado que a potência das emanações é a essência de todas as coisas e que os Sefirot (por 

definição) são todos de uma mesma essência com o Uno (Eyn Sof), não podemos 

concluir que num certo sentido podemos conhecer o Eyn Sof?
128

 

Comenta ainda que a dialética de retorno à fonte, que é central tanto no 

Neoplatonismo quanto na Cabala, está baseada na unidade metafísica de todas as coisas, 

acima e embaixo. Esse processo de retorno, que é o inverso da emanação, coloca 

algumas questões, entre as quais a de que, uma vez que há um retorno da alma à sua 

fonte, existe uma natureza ôntica em comum entre elas. Além disso, o modelo 

emanacionista prevê uma hierarquização ôntica: quanto mais próximo do Eyn Sof, mais 

espiritualizado o Ser. Quanto mais distante, mais material. Esse esquema é conceitual e 

linguístico. Ele implica tanto uma ordem do Ser, além da qual existe o Uno, quanto um 

processo catafático de descida e retorno do e para o Uno. Assim, conclui Katz, 

o místico neoplatônico, advogado da emanação, aparentemente sabe mais, muito mais, 

sobre o X dos Xs (o inefável), do que pareceria ser possível a partir da sistemática 

negação expressa pela epistemologia neoplatônica.
129

 

Isso bem mostra a complexidade dos relatos místicos e de sua análise acadêmica. 

Katz observa que, 

qualquer que seja aquilo que os místicos do mundo fazem à mais com a linguagem, via 

de regra, eles não a negam simplesmente. Pressionados até os confins do que é dizível 

pela transcendental relação sujeito/objeto de seus temas, ainda que assistidos pelos 

recursos provindos de suas (e de outros) experiências “noéticas” (incluindo estados de 

consciência alcançados através de várias formas de meditação), e, em geral, 
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urgentemente desejosos de compartilhar essas verdades e experiências extraordinárias, 

eles utilizam a linguagem para transmitir significados e conteúdos numa variedade de 

formas espantosamente imaginativas. É justamente o seu sucesso em realizar essa 

comunicação substantiva que nos permite falar de, aprender sobre e participar nas 

tradições místicas de alguma forma.
130

 

Em suma, pode-se inferir, a partir da reflexão de Katz, que a linguagem mística, 

além de extraordinariamente rica em formas e conteúdo, tem várias funções tanto 

cognitivas quanto transformativas e teúrgicas. Pode-se imaginar que essas funções se 

entrelaçam: o conhecimento transmitido inclui também a descrição, a explicação e a 

operacionalização do poder transformativo de sons, letras, palavras, frases, orações, 

mantras etc., ou seja, a explicação dos processos que envolvem o uso dessa linguagem, 

sejam eles o ritual, a meditação, a respiração, o contexto em que devem ser empregados, 

os efeitos esperados, e assim por diante. Esses elementos (sons, palavras etc.) geram 

estados de consciência que propiciam percepções que reforçam o conhecimento, seja 

através de insights intuitivos, seja através de emoções e sensações que agregam ou 

modificam os significados ou mesmo os sentidos dos textos. E, em muitas ocasiões, 

essas palavras ou sons são incluídos nos próprios textos por causa dessa sua qualidade 

transformativa. 

Assim, a linguagem mística não pode ser interpretada somente do ponto de vista 

de um conhecimento racional, e, como muito bem aponta Katz, ela tem tanto a função 

de induzir a experiência mística quanto de explicar essa experiência, a partir dos relatos 

das impressões de quem a teve. 

Stephen H. Phillips, professor associado de Filosofia da Universidade do Texas, 

em Austin, aborda a questão da experiência mística e das dificuldades de alguém que é 

“não místico” compreender as alegações de quem a teve. Ele define a experiência 

mística como 
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um evento psicológico de duração indefinida, que o místico toma como sendo uma 

consciência direta de “objetos espirituais”, tais como Deus, Brâman ou o Vazio, ou 

ainda o mundo espiritual, que não são matéria de percepção cotidiana das pessoas.
131

 

Segundo esse autor, a experiência mística, portanto, é uma tomada de 

consciência do místico de ser “espiritualmente cognitivo”.
132

 É uma experiência que 

pode ser tanto “(1) mediada pelos sentidos de uma forma distinta daquela que ocorre 

normalmente quanto (2) não mediada por estes”.
133

 Ele define também “alegações 

místicas” (mystical claims) como as afirmações do místico decorrentes de sua 

experiência. Phillips aponta o problema do significado atribuído a essas afirmações pelo 

místico, e, dada a falta de experiência do não místico, a possibilidade de este 

compreendê-las. Phillips lembra que 

o conhecimento por meio da descrição depende do conhecimento por familiaridade 

(vivência); da mesma forma, compreender os termos descritivos depende da habilidade 

de relacioná-los à experiência própria.
134

 

Assim, mesmo que alguém não tenha familiaridade com determinada situação, 

ela lhe pode ser descrita a partir de experiências análogas às que já viveu, e à 

similaridade da natureza dessas situações.
135

 Essa analogia entre coisas e experiências é 

básica na comunicação em geral. 

No caso da comunicação da experiência mística a um não místico, a questão que 

se coloca é se existe algo que é “especificamente místico” e se esses “objetos místicos” 

somente podem ser vivenciados, conforme alegam alguns místicos, de uma maneira 

particular. 
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O autor defende que elementos da experiência mística como Deus, Brâman ou o 

Vazio podem ser conhecidos por outras formas não místicas, tais como inferências 

cosmológicas, ou mesmo a priori. 

Lembra que, de modo geral, metáforas e analogias, além de semelhanças, são 

básicas na comunicação e em particular nos textos místicos. Menções figurativas são 

também muito frequentes nesses textos. Mas, embora a linguagem mística, inclusive a 

grande quantidade de poesias que a constitui, seja altamente figurativa, isso, em 

princípio, não representa um obstáculo para a compreensão do não místico. Temos a 

capacidade de compreender analogias, mesmo aquelas que são abertas em seu 

significado, pois sempre existe a possibilidade de obter informações sobre coisas que 

não conhecemos, pelo testemunho de outros. No entanto, para Phillips, precisamos estar 

atentos ao interpretar as alegações místicas, pois elas dependem em grande parte de seu 

contexto. Ele afirma: 

Muitas figuras encontradas na literatura mística são complexas, e visam sugerir 

associações que estão basicamente na mente do leitor, ou ouvinte, qualquer que seja a 

base última da experiência da pessoa que sustente o significado. Portanto, há um 

enfoque semântico, com ênfase em certo tipo de contexto.
136

 

Para Phillips, a dificuldade de interpretar as alegorias ou metáforas místicas mais 

complexas reside no fato de que elas se baseiam em associações bastante subjetivas, que 

dependem do sistema de crenças do místico e de seu contexto cultural mais amplo. A 

alegação de que “esse vazio não é fogo, portanto é fogo” (Keiji Nishitani referindo-se 

ao “Sutra do Diamante”), por exemplo, coloca um paradoxo que, segundo Phillips, é 

aparente. Para ele os místicos utilizam essa linguagem paradoxal para ressaltar que a 

experiência é tão extraordinária que devemos usar uma linguagem que subverta os 

pressupostos comuns, refletindo a peculiaridade da experiência mística e de seu objeto 

espiritual. Na realidade, segundo o autor, com essa frase Nishitani está querendo 

demonstrar que o vazio pode incluir qualquer coisa, pois ele tudo transcende, e, 

portanto, pode ser qualquer coisa, mesmo o fogo, embora não seja fogo. Portanto, a 
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afirmação não é sem sentido. Ele está apenas adotando um tropo de linguagem, para 

ressaltar a unicidade da experiência. 

Assim, a conclusão desse autor é de que um não místico pode, sim, compreender 

as alegações de um místico, desde que entenda que os termos espirituais que o místico 

utiliza devam permanecer abertos, e que os termos espirituais somente podem ser 

entendidos de forma analógica. Por outro lado, o não místico deve aceitar a 

possibilidade da experiência mística. Não deve achar que toda experiência mística seja 

uma ilusão em função de alegações místicas tão díspares feitas pelas diversas tradições 

e do conflito existente entre os relatos dos diferentes místicos. Diz Phillips: 

Para levar a sério a possibilidade que experiências místicas possam produzir um suporte 

significativo para crenças espirituais, precisa-se saber como são essas experiências. Isso 

significa que o especificamente místico deve ser expresso em palavras.
137

 

Essas palavras, como vimos, devem ser figurativas, envolvendo invariavelmente 

analogias abertas. E isso deixa espaço para acomodações teóricas. “Analogias abertas, 

diferentemente das crenças, não são gravadas em pedra.”
138

 A própria experiência 

mística, como qualquer experiência, não implica que as evidências que apresenta sejam 

completas e definitivas. Todos os conceitos derivados de uma experiência estão sujeitos 

a uma revisão, à medida que vamos apreendendo. Assim Phillips afirma que 

não há nenhuma razão para supor que um não místico não possa entender (pelo menos 

em parte) o testemunho do místico, incluindo até certo grau, como são certas 

experiências. Mas a natureza da comunicação deixa transparecer que muito da 

compreensão tradicional de “coisas” espirituais precisa ser revista […]. A metáfora 

mística (hoje em dia) parece ter se tornado fixa e reificada em determinadas tradições, 

sem que aquilo que pode ter inspirado sua formação original tenha sido claramente 

entendido.
139
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Portanto, para esse autor, a linguagem mística tenta explicar a experiência 

mística ao não místico e precisa ser constantemente revisitada à medida que este vai 

evoluindo na compreensão do misticismo. 

Mas essa linguagem se baseia essencialmente em metáforas, símbolos e 

analogias, o que recomenda que se faça a seguir uma breve revisão desses conceitos 

para melhor compreendê-la. 

3.4.1. A linguagem do Sagrado: metáforas,  símbolos e analogias  

José Severino Croatto coloca a questão do ponto de vista da exegese: 

O transcendente é inobjetivável, por sua própria essência, e precisa de uma mediação 

[…]. Além do mais, a experiência que dele se pode ter não pode ser expressa; as 

palavras que a expressam convertem-se elas mesmas em palavras simbólicas.
140

 

É necessária, a partir de certo ponto, a mediação linguística, para transmitir essa 

experiência direta ou indiretamente através de textos e discursos. E o modo de 

linguagem dos textos míticos e sagrados é o da metáfora, da alegoria e do símbolo 

religioso. Segundo o Prof. Rui de Souza Josgrilberg, 

para chegar à expressão, o sagrado sofre a transgressão simbólica na e da linguagem, 

uma inovação semântica e uma forte transgressão na razão discursivo-proposicional, 

uma transgressão do racional que recusa o irracional. Sua verdade não é 

correspondência e é dada na interpretação mesma. As verdades dos textos são dadas em 

transgressões Hermenêuticas.
141

 

A citação acima soa hermética, mas, no entanto, tenta expressar uma realidade. 

Quem já teve a experiência da manifestação do sagrado pode atestar a grande 

dificuldade de comunicar o ocorrido utilizando a linguagem corrente. A manifestação 

transcende a experiência comum a partir da qual a linguagem se desenvolveu, a lógica é 

subvertida e o sentido dos termos acaba tendo que ser reinventado. O próprio Fernando 

Pessoa nos fornece inúmeros exemplos de manifestações paradoxais e do uso da 
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transgressão da linguagem. Na poesia inédita Morning Star (Anexo 26), por exemplo, 

afirma: 

Vi anjos, toquei anjos 

Mas não sei se anjos existem… 

Ou naquele trecho de Afinal a melhor maneira de viajar é sentir: 

Quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento 

Estiver, sentir, viver, for, 

Mais possuirei a existência total do universo.
142

 

Dan Stiver (professor associado de Filosofia Cristã do Southern Baptist 

Theological Seminary de Louisville, EUA) ressalta que inicialmente a metáfora era vista 

apenas, no dizer de Aristóteles, como um desvio da linguagem normal, onde uma 

palavra era substituída por outra por razões retóricas ou poéticas. Era vista, portanto, 

apenas como tendo uma função ornamental. Em oposição a Aristóteles, a visão que 

prevalece hoje em dia é que a metáfora não ocorre apenas ao nível das palavras, mas 

também de frases e mesmo em contextos mais amplos, e tem uma importante função 

cognitiva. Stiver afirma que a 

metáfora tem sido definida como dizendo alguma coisa significando outra, mas, na 

realidade, trata-se de falar sobre algo em termos que sugerem outra coisa. A metáfora 

não se refere apenas a uma ou outra palavra, mas a palavras agindo em conjunto.
143

 

Segundo esse autor, a metáfora diz, muitas vezes, coisas que nunca foram ditas 

nem podem ser expressas de outra forma. Ela não nos ajuda somente a discernir a 

realidade, como também cria a própria realidade. Ela desempenha importante tarefa na 

dinâmica de nosso pensamento. Segundo Stiver 
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a metáfora não tem simplesmente valor heurístico ao expressar ideias, nem é importante 

somente nas descobertas. Pois, além disso, a Filosofia joga com a contínua inter-relação 

entre metáfora e explicação literal. Um exemplo disso é o uso das metáforas de jogo e 

fusão de horizontes utilizada por Hans-Georg Gadamer.
144

 

Para Ernst Cassirer (1874-1945), a metáfora “é o vínculo intelectual entre a 

linguagem e o mito”.
145

 Para ele, o conceito de metáfora pode ser tomado no sentido de 

uma substituição consciente da denotação por um conteúdo de representação mediante o 

nome de outro conteúdo, que se assemelhe ao primeiro em algum traço, ou tenha com 

ele qualquer “analogia” indireta. Nesse caso ocorreria na metáfora uma genuína 

transposição; os dois conteúdos, entre os quais ela vai e vem, apresentam-se com 

significados por si determinados e independentes.
146

 

No entanto, quando se trata da utilização da metáfora na linguagem do sagrado, 

ela adquire contornos mais amplos, que Cassirer denomina de metáfora “radical”: 

Mas semelhante emprego da metáfora (conforme definido acima) pressupõe claramente 

que, tanto o conteúdo significativo de uma imagem como seus correlatos linguísticos já 

estão dados como quantidades definidas […]. Essa transposição e permutação, que 

dispõe do vocabulário como de um material acabado, precisa ser distinguida daquela 

metáfora verdadeiramente “radical”, que é uma condição quer de verbalização 

(Sprachbildung), quer de conceituação (Begriffsbildung) míticas […]. 

A forma mítica mais simples só pode surgir em virtude de uma transformação pela qual 

uma determinada impressão é levantada sobre a esfera do comum, do cotidiano, do 

profano, e impelida para o círculo do sagrado, do significativo do ponto de vista mítico-

religioso.
147
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Isso pressupõe uma transferência para outra categoria, e assim ocorre “não 

apenas uma transposição para outra classe já existente, mas a própria criação da classe 

em que ocorre a passagem”.
148

 

Pelo exposto, metáfora é uma forma de jogo de linguagem. Já o símbolo é mais 

abrangente, pois inclui outros elementos. Segundo Stiver, a relação entre metáfora e 

símbolo é geralmente expressa como a diferença entre um fenômeno literário e não 

literário, embora em certas ocasiões refiram-se à mesma coisa. Diz Stiver: 

Eles (metáforas e símbolos) estão claramente baseados em dinâmicas similares, 

envolvendo um choque de significados, num nível literário, e outros significados que 

derivam de duas áreas do discurso.
149

 

O sentido do símbolo é unir (symballein, em grego) e, no contexto da 

Hermenêutica, definido por Gadamer, a união que se busca é justamente a fusão do 

horizonte do intérprete com o horizonte do texto. E, por ser polissêmico, o símbolo 

consegue se adaptar aos distintos horizontes de diferentes intérpretes, pois cada um irá 

lhe atribuir o significado que sua visão alcança. O símbolo resulta de uma função 

poética da linguagem, que acumula sentidos em um determinado signo, daí sua 

importância para a expressão da experiência do sagrado. Conforme Stiver, 

para Tillich somente a linguagem simbólica é capaz de expressar o culminante 

(ultimate), porque transcende a capacidade de qualquer realidade finita de expressá-lo 

diretamente.
150

 

Segundo esse autor, Paul Tillich aponta seis características dos símbolos que 

devem ser levadas em conta ao lidar com eles: 

a) Os símbolos devem ser diferenciados dos signos, pois têm uma relação que vai 

além da convencional com aquilo ao qual apontam. 

b) Os símbolos participam da realidade à qual apontam. 
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c) Eles apontam para níveis de realidade que para nós, de outra forma, estariam 

fechados. 

d) Os símbolos não somente apontam para realidades que estão fora de nós, mas 

também revelam dimensões de nós mesmos. 

e) Os símbolos não são inteiramente intencionais, eles brotam do inconsciente 

individual ou coletivo. 

f) Os símbolos surgem quando a situação for favorável e morrem quando ela 

muda. 

Stiver lembra ainda que, para Ricoeur, 

o símbolo expressa significados religiosos primários, mas também estimula o 

pensamento tanto mitológico, filosófico ou teológico e que ele relaciona os símbolos 

também com elementos que integram os sonhos e com as experiências do sagrado, onde 

são portadores de hierofanias: “Esse caráter de ligação (com o Cosmos) dos símbolos é 

que faz toda a diferença entre símbolo e metáfora. Esta é uma invenção livre do 

discurso, aquele é ligado ao Cosmos”.
151

 

Ricoeur ainda esclarece a relação dialética entre ambos, onde o símbolo somente 

aparece através de metáforas, mas essas continuamente se baseiam nos símbolos.
152

 

Josgrilberg complementa essa ideia, lembrando que Ricoeur 

retoma a expressão kantiana: “o símbolo dá o que pensar” […]. O símbolo joga o 

sentido para além do signo. Mas a característica mais importante do símbolo como 

signo do sagrado é que ele próprio dá o sentido, isto é, o sentido é apropriado através 

dele: o símbolo dá o que pensar. Essa expressão tem um alcance em Ricoeur que atribui 

uma pré-compreensão simbólica ao modo mesmo de o ser humano pensar a sua 

existência no mundo […]. O símbolo incrustado no rito, no mito, nas crenças, é 

provocante de uma atitude atenta às Archés e às possibilidades de distintas arqueologias 

do sentido.
153
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Já quanto à definição de analogia, não existe consenso. Segundo Stiver, alguns 

autores, principalmente tomistas (como David Tracy e David Burrell), a consideram “a 

inovação criativa que envolve a interação de dois campos de significados”,
154

 dando-lhe 

características similares às da metáfora. E é nesse sentido que o termo será usado no 

presente trabalho. Mas existem outros (Sallie McFague ou Janet Soskice) que utilizam o 

termo num sentido mais ligado à linguagem literária, como uma extensão de 

significado, sem a criatividade e a inovação da metáfora. Segundo Stiver, 

David Tracy “prefere considerar a analogia – por razões teológicas – percepção de 

irredutíveis “similaridades em diferenças” entre eventos ou realidades finitos e a 

realidade última […]. Por outro lado, Soskice vê a analogia como simplesmente 

estendendo a linguagem unívoca em vez de oferecer novas perspectivas metafóricas.
155

 

Assim, esse autor afirma que existem diferentes interpretações quanto às 

semelhanças e diferenças entre símbolos, metáforas e analogias, e que se deve tomar o 

devido cuidado para compreender o sentido que cada autor atribui a esses termos. 

No livro Linguagens das religiões, já mencionado, o Prof. Dr. Etienne Alfred 

Higuet (professor da Universidade Metodista), escreveu um capítulo denominado: 

“Interpretação das Imagens na Teologia e nas Ciências da Religião”. Neste atribui à 

noção de símbolo três significados distintos: 

a) Uma analogia emblemática, quando uma imagem é associada a algum conceito: 

o leão como símbolo da coragem, a cruz como símbolo do Cristianismo. Trata-

se geralmente da relação de algo concreto para representar uma realidade 

abstrata. 

b) A noção de agregação, a partir da palavra grega symballo, reunir. Neste sentido é 

uma fórmula que permite reunir membros de uma comunidade e fazer com que 

eles se reconheçam como tais. A oração do “Pai-Nosso” entre os cristãos, por 

exemplo. 
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c) O símbolo lógico-matemático, que indica uma grandeza dada ou uma operação 

específica. 

Segundo esse autor, para Ricoeur, todo símbolo é signo, mas nem todo signo é 

símbolo. O que diferencia um do outro é a dupla intencionalidade, o duplo sentido que o 

símbolo esconde. Segundo Higuet, 

Ricoeur define símbolo da seguinte maneira: “Chamo de símbolo todas as estruturas de 

significado nas quais o sentido direto, primeiro e literal designa, por excesso, outro 

sentido, indireto, secundário e figurado, incapaz de ser aprendido a não ser por ele” 

(apud Pires, 2006, p. 35, nota 28). Quando Ricoeur afirma que o símbolo dá o que 

pensar, o pensamento se relaciona com a intenção secundária do símbolo, intermediada 

pelo sentido literal. O signo por sua vez relaciona-se apenas com a intenção primária, 

literal. O signo indica apenas um sentido, é denotativo, ao passo que o símbolo indica 

uma pluralidade de sentidos, é conotativo ou polissêmico.
156

 

Os símbolos atuam em profundidade na alma humana, estimulam as intuições. 

Sua linguagem é usada quando as expressões comuns se esgotam. É a linguagem dos 

poetas e dos artistas. 

Distinguindo entre signo e símbolo, Jung atribui ao símbolo a linguagem da 

alma, por meio de sonhos, dos mitos e de outras manifestações. Para ele: 

toda concepção que explique a expressão simbólica como uma analogia ou uma 

descrição abreviada de uma coisa conhecida é “semiótica”. 

Uma concepção que explique a expressão simbólica como a formulação de uma coisa 

relativamente desconhecida, que não poderia apresentar-se de forma mais clara ou 

significativa à “simbólica”. Toda concepção que explique a expressão simbólica como 

um circunlóquio procurado, ou uma transposição de uma coisa conhecida, é alegoria.
157

 

Citando Paul Tillich, Higuet observa que todas as artes são criadoras de 

símbolos; um quadro, um poema, nos revelam aspectos da realidade inacessíveis à 
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linguagem científica. E os símbolos religiosos abrem janelas para o nível de realidade 

supremo, o nível do Ser, incondicionado e transcendente. Segundo Tillich, 

eles têm a tarefa de expressar um objeto “que por sua própria natureza transcende tudo 

o que há na ordem empírica, portanto, um objeto que não pode adquirir caráter objetivo 

por meio de um ato de espírito”.
158

 

Para ele, a linguagem da fé, da teologia, e da filosofia religiosa é essencialmente 

simbólica, pois, assim como o símbolo é capaz de abrir para nós a realidade que ele 

representa, pode também abrir nossa alma para essa realidade, dando acesso a 

dimensões e estruturas da alma compatíveis com essa realidade. Segundo Tillich, 

os símbolos religiosos são tomados da infinidade do material que a realidade 

experimentada nos dá. Tudo no tempo e no espaço tem se tornado em algum momento 

na história da religião um símbolo para o Sagrado. E isto é natural, porque tudo o que 

encontramos no mundo repousa sobre o fundamento último do Ser.
159

 

Aliás, o próprio Fernando Pessoa, em seu poema Fausto (Anexo 1), amplia esse 

conceito de que tudo é símbolo do Ser: 

Ah, tudo é símbolo e analogia! 

O vento que passa, a noite que esfria. 

São outra cousa que a noite e o vento – 

Sombras de vida e de pensamento. 

 

Tudo que vemos é outra cousa. 

a maré vasta, a maré ansiosa, 

é o eco de outra maré que está 

onde é real o mundo que há. 

Em seu livro A religião além da religião; diálogos entre Gershom Scholem, 

Mircea Eliade e Henry Corbin em Eranos, Steven M. Wasserstrom coloca em diálogo 
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estes três grandes nomes do estudo das religiões, segundo um corte temático. No 

capítulo “Símbolo e Simbolizações”, podem-se encontrar novos subsídios para a 

compreensão do funcionamento dos símbolos.
160

 

Segundo R. J. Werblowsky, estudante e colega tanto de Scholem quanto de 

Jung, “Eranos é, como foi, um gigantesco simpósio sobre o Simbolismo”. 

Para Scholem, 

“o símbolo nada significa e nada comunica, mas torna alguma coisa transparente, além 

da expressão”, escreveu ele referindo-se à Cabala […]. 

Uma parte do segredo do homem está colocada em símbolos, sua própria existência 

demanda uma expressão concreta. Os grandes símbolos servem para exprimir a unidade 

de seu mundo […]. Tudo neste mundo pode tornar-se um símbolo, é preciso apenas ter 

algo da carga espiritual, da herança intuitiva que dá ao mundo significado, caráter e que 

revela o seu mistério. 

Assim, “o símbolo transmite alguma coisa da vida emocional cristalizada dentro dele 

para a consciência daqueles que o observam com olhos de quem crê”.
161

 

Para Wasserstrom, a ideia de que o símbolo seja intrinsecamente vazio, embora 

seja o veículo mais poderoso para a comunicação espiritual, era compartilhada por 

Eliade e Corbin, que geralmente descreviam esse vazio intrínseco como “transparência”. 

Ou seja, o símbolo é em si um ponto de acesso para o reino transcendental, para uma 

realidade superior inacessível. Ele abre os olhos para essa realidade. 

Comentando sobre o místico Abraham Abulafia do século XIII, Scholem afirma: 

Tudo que ocupa a alma natural do homem deve ser feito para desaparecer, ou deve ser 

transformado de maneira a tornar-se transparente para a realidade espiritual interior, 

cujos contornos se tornarão então perceptíveis através da forma costumeira das coisas 

naturais […]. 
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No símbolo místico uma realidade, que, em si mesma, não tem para nós nenhuma forma 

torna-se transparente e até visível através de outra realidade que reveste o seu conteúdo 

de um significado visível e expressivo, como, por exemplo, a cruz para o Cristianismo 

[…]. 

O mundo da Cabala está cheio de tais símbolos, e não somente isto, o mundo inteiro é 

para o cabalista um corpus symbolicum. Fora da realidade da criação, sem que estes 

estejam negados ou aniquilados, o mistério inexprimível da Divindade torna-se 

visível.
162

 

Na mesma direção avança Henry Corbin: 

A percepção simbólica efetua uma transmutação dos dados imediatos (dados sensíveis e 

literais) e os torna transparentes. Na ausência da transparência conseguida desta maneira 

é impossível passar de um nível para o outro.
163

 

Eliade também usou a metáfora da transparência: 

Cada fragmento do Cosmos é transparente; seu próprio modo de existência mostra uma 

estrutura particular do ser e do sagrado.
164

 

O Prof. Paulo Augusto de Souza Nogueira, organizador do livro Linguagens da 

religião; desafios, métodos e conceitos centrais, também escreveu um capítulo dessa 

obra, denominado “Religião como Texto: Contribuições da Semiótica da Cultura”. Nele 

este autor menciona três funções da linguagem: a transmissão de mensagens, a criação 

de novas mensagens e a memória. 

Como nem sempre o emissor da mensagem e o seu receptor têm códigos 

idênticos e existe, na maioria das vezes, uma diversidade de códigos entre eles, a 

comunicação ganha diferentes sentidos. Assim, cada texto acaba gerando novos textos. 

Quanto mais complexos estes textos, como é o caso dos escritos artísticos e religiosos, 

tanto maior a existência de variações nos códigos e consequentemente de novas 

mensagens. 
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O texto, por sua vez, condensa memória cultural e adquire uma personalidade 

semiótica. Ele evoca os demais textos pelos quais foi interpretado, as memórias de suas 

leituras e dos eventos históricos associados a ele. Ou seja, para Nogueira, 

o texto não é uma mensagem inerte, estática, mas antes uma mensagem que se auto-

organiza e que se relaciona com outros textos. Este processo de criação de memória é 

um sistema poderoso para a criação de novos textos.
165

 

A mensagem, para ter o status de texto, deve ser codificada tanto pela sua 

pertença à língua natural quanto pelas exigências de um segundo sistema relacionado 

com o tema transmitido. No caso de um texto religioso, a sua segunda linguagem é a do 

sistema religioso, com suas regras e semânticas próprias. No caso de Fernando Pessoa, 

em algumas poesias e textos, a segunda linguagem é o Esoterismo Ocidental. 

O leitor, por sua vez, traz para o processo de leitura sua personalidade, sua 

memória cultural, códigos, associações. E estes nunca são idênticos aos do autor. Por 

isso a leitura sempre oscila entre a compreensão e a incompreensão, ambas necessárias 

na comunicação. Um texto totalmente compreensível seria redundante e não geraria 

aumento de informação. 

Pessoa aponta essa relação desequilibrada em seu célebre poema 

Autopsicografia. Ele diz: 

O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

que chega a fingir que é dor 

a dor que deveras sente. 

[…] E o que lê, o que escreve, 

na dor lida sente bem, 

não as duas que o poeta teve, 

mas só a que ele não tem.
166
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O Prof. Souza Nogueira aborda o conceito de semiosfera e a relação entre 

cultura e religião. O conceito de semiosfera, segundo ele, foi desenvolvido por Iuri 

Lotman e Boris Uspensky. Para Lotman, uma cultura é um “espaço definido” que se 

opõe à não cultura, manifestando-se como um “sistema de signos”. Qualquer mudança 

na cultura implica uma alteração no comportamento semiótico e, portanto, na produção 

de textos. Nogueira afirma que 

por isso chamamos os fenômenos culturais (crenças, narrativas, moda, arquitetura, ritos 

etc.) de sistemas modelizantes de segundo grau, ou seja, derivados da língua natural. 

Isso também mostra que linguagem e cultura são inseparáveis. A linguagem é o modelo 

de cultura, e esta última fornece estrutura para a linguagem. Cultura pode ser então 

definida como: a memória não hereditária da comunidade que se expressa em um 

sistema de normas (restrições e prescrições).
167

 

O conceito de semiosfera, cunhado por Lotman, por analogia com o de biosfera 

emprestado da biologia, significa, segundo Nogueira, 

o espaço cultural, no qual os diferentes textos circulam, se reproduzem, se articulam e 

se relacionam assimetricamente, perfazendo um continuum semiótico […]. É o 

semiótico necessário para a coexistência e funcionamento da linguagem e da cultura, 

com sua diversidade de códigos. Fora deste espaço não há comunicação, não há 

linguagem.
168

 

A semiosfera é limitada, tem uma “fronteira”, um mecanismo bilíngue que 

traduz as mensagens externas à linguagem interna, e vice-versa. Além disso, é marcada 

pela “irregularidade semiótica”. O espaço semiótico se organiza entre espaços centrais 

mais organizados e espaços periféricos mais amorfos, podendo gerar choques de textos. 

Assim, essa não homogeneidade dos sistemas semióticos é favorável à criação de novas 

mensagens. 

O conceito de semiosfera ajuda a compreender a relação estreita entre Fernando 

Pessoa e a língua e a cultura portuguesa. A importância que tiveram a história, os mitos 
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e as tradições lusas na forma de ele comunicar suas experiências. Além, claro, da língua 

portuguesa, cuja expressividade e musicalidade ele tanto soube utilizar. Podemos 

afirmar que, fora da semiosfera portuguesa, não teria existido obra de Fernando Pessoa. 

Como ele mesmo afirma, 

sou de fato um nacionalista místico, um sebastianista racional. Mas sou, à parte disso, e 

até em contradição com isso, muitas outras coisas.
169

 

Essas colocações sobre a experiência do sagrado e sua representação podem ser 

discutidas a partir de uma perspectiva esotérica. 

3.5.  N ÍVEIS DE REALIDADE E A VARIEDADE DAS EXPERIÊNCIAS  

O Esoterismo Ocidental, conforme mencionado, tem suas raízes ontológicas no 

Neoplatonismo e na Cabala (entre outras escolas). Seu ponto de partida, portanto, é a 

unidade ontológica do Cosmos. Um Cosmos baseado na “Lei das Correspondências” 

entre suas partes, reafirmando o mote hermético de que “assim como embaixo é em 

cima”, onde cada parte reflete o todo. O Esoterista Ocidental, como visto nos capítulos 

anteriores, “tende a subir passo a passo a escada de Jacó enquanto o místico busca pular 

para o último degrau”, conforme disse Faivre. Portanto, como apontado por Katz, para o 

pensamento esotérico ocidental, a experiência do Divino, em princípio, pode ser 

comunicada a partir de elementos da realidade do cotidiano e das vivências do mundo 

objetivo, pois existe uma relação ontológica entre o mundo criado e o mundo divino. 

Naturalmente, conforme já mencionado, é necessária a mediação dos símbolos e 

metáforas tanto para ajudar a induzir essa experiência quanto para compreender aquilo 

que é experimentado. A Cabala, como já visto, enfatiza a existência de diferentes 

“mundos”; o Neoplatonismo também admite uma sequência de “emanações” partindo 

de níveis de realidade mais espirituais para outros mais materiais. Portanto, uma vez que 

existem diferentes mundos ou níveis de realidade (e de consciência) é natural que para o 

Esoterismo haja experiências específicas em cada um deles. Assim é conveniente 

entender melhor o que seriam esses níveis ou planos de realidade. 
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Essa visão ontológica, da existência de distintos mundos, planos ou níveis de 

realidade, sensíveis e suprassensíveis, encontrada tanto no Neoplatonismo quanto no 

Hermetismo Alexandrino e na Cabala, sustenta que, embora não se possam alcançar 

todos esses planos com os sentidos, pode-se perceber o efeito dos fenômenos que 

ocorrem naqueles suprassensíveis. Isso se torna possível pela própria estrutura do ser 

humano, que é a mesma do que a do Cosmos, havendo, portanto, uma correspondência 

entre o chamado Microcosmo (ser humano) e o Macrocosmo. Assim, esses fenômenos 

podem ser percebidos tanto pelos sentidos físicos, como visões, odores, sons ou 

sensações táteis, quanto pelos sentimentos e emoções que produzem, pelo influxo de 

ideias, ou ainda por intuições, insights, ou mesmo por transformações profundas que 

ocorrem em todo o Ser, como consequência de grandes revelações ou iluminações. 

Essas sensações e percepções conjugadas podem dar margem às experiências místicas e 

esotéricas, mencionadas anteriormente. 

O Esoterismo islâmico também tem essa mesma cosmovisão. Tom Cheetham, 

Professor Adjunto de Human Ecology of the College of the Atlantic, Maine, USA, em 

sua apresentação e síntese da obra de Henry Corbin, denominada The World Turned 

Inside Out, explica que Corbin, em sua obra Swedenborg and Esoteric Islam, faz a 

ligação do pensamento esotérico xiita com as doutrinas de Swedenborg, mostrando o 

paralelismo entre essas formas de pensamento. Menciona o grande místico iraniano 

Sohrawardi (1155-1191) para enfatizar a importância de se partir de uma base filosófica 

a fim de se realizar uma Hermenêutica do sagrado: 

Não há verdadeira filosofia que não se complete com uma metafísica do êxtase, nem 

experiência mística que não demande uma preparação filosófica séria.
170

 

Para enfatizar a relação da filosofia ocidental com o Esoterismo xiita, Corbin 

associa, por exemplo, o Da de Dasein, conforme definido por Heidegger, a um 

determinado “Modo de Presença” mencionado na filosofia islâmica: 

A Hermenêutica se desenvolve a partir de um “ato de presença”, correspondente ao Da 

de Dasein; tem, portanto, como tarefa trazer à luz como, ao compreender a presença 
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humana, se situa circunscrevendo o “Da”, o sítio de sua presença, e desvela o horizonte 

até então para nós escondido.
171

 

O Esoterismo xiita postula a existência de diferentes níveis de realidade, que 

esses místicos em particular denominam de “Estações”. Assim, a questão que Corbin 

coloca, partindo desse ponto de vista, é: “Ao que é presente a presença humana?”.
172

 

Segundo Cheetham, Corbin se move para além das fronteiras de “Ser e Tempo”, além 

da historicidade do Dasein, para níveis que a Hermenêutica de Heidegger não havia 

previsto, pois para os filósofos do Islã esotérico (e isso vale para os esoteristas em geral) 

a experiência de sua presença no mundo, da forma como é vivida por eles, não é a 

presença cujo fim é a morte, ou de “um ser em direção à morte”, mas ao de um “ser em 

direção ao outro lado da morte”.
173

 

Com isso, para Cheetham, a interpretação do mundo muda: 

A Hermenêutica é o desvelamento de modos de presença, de mundos e dos estados de 

ser aos quais correspondem. Ela é em si mesma um ato transformador, pois a 

compreensão obtida através da Hermenêutica modifica o modo de ser do conhecedor e 

revela as coisas “Escondidas”.
174

 

As “Estações” são modos de ser, correspondentes a virtudes específicas que 

formam uma hierarquia ascendente, que leva ao Divino. Nessas estações (e também nos 

níveis de realidade, mundos, emanações etc. das outras escolas), ontologia e ética se 

confundem.
175

 Ao compreender, portanto, uma Estação, o ser se transforma: 
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Existem, do ponto de vista do Esoterismo Ocidental, diferentes formas de distinguir, 

nomear e hierarquizar esses níveis de realidade, que dependem da visão ontológica de 

quem faz a hierarquização. Mas existem algumas correspondências entre elas. 

Ken Wilber (1949), pensador e psicólogo norte-americano, fundador do Integral 

Institute (1998), cujo objetivo é integrar os diferentes pontos de vista das grandes áreas 

de conhecimento, em seu livro Psicologia integral; consciência, espírito, psicologia e 

terapia apresenta um interessante mapa de “Estágios de Espiritualidade” desenvolvidos 

a partir do estudo comparativo dos textos de diferentes autores (tais como Hazrat Inayat 

Khan, Mahamudra, Evelyn Underhill, Gregório Palamas, Ibn’ Arabi, Daniel-Brown, 

Patanjali, Pseudo-Dionísio Areopagita, Santa Teresa, Gregório de Nissa e o próprio Ken 

Wilber, entre outros) e de diferentes tradições como a Ioga Tântrica e o Cristianismo 

Ortodoxo Oriental, mostrando justamente diferentes etapas de espiritualidade que 

correspondem a manifestações de distintos estados de consciência.
176

 

Numa perspectiva cabalista, uma experiência mística ocorrida, por exemplo, no 

nível de realidade que na Cabala é denominada de Yetzirah, também conhecido como 

mundo Astral, é diferente de outra do mundo de Briah, ou mental-espiritual, e será 

diferente de uma ocorrida do mundo divino de Atziluth. Dito em termos neoplatônicos, 

isso significa que uma experiência ocorrida no mundo angélico do Cosmos Noethos não 

é necessariamente a mesma do que um contato com a Anima Mundi, ou com o Logos. E 

nenhuma delas representa a reintegração no Uno. 

Do ponto de vista do Hermetismo, Wouter Hanegraaff, no resumo de seu artigo 

“Altered States of Knowledge: the Attainment of Gnōsis in the Hermetica”, afirma que, 

baseado numa profunda leitura dos três textos centrais (do Corpus Hermeticum e de 

Nag Hammadi) (CH I, CH XIII e NH VI), e desafiando as traduções e interpretações 

existentes, esse artigo argumenta que os autores do Corpus hermético assumiram uma 

hierarquia sequencial de “níveis de conhecimento”, em que o mais elevado e profundo 
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(gnosis) é obtido somente durante estado extáticos ou “alterados” de consciência que 

transcendem a racionalidade.
177

 

Isso inclui a possibilidade de ocorrerem também experiências extáticas, além da 

razão e além da fé, num nível de realidade apofático de onde tudo o que é manifesto 

emana. Como diz Hanegraaff, “apesar da razão (Logos) e da fé (Pistis) serem 

necessárias, a Gnosis transcende ambas”.
178

 Hanegraaff afirma que tende a aceitar as 

conclusões de Fowden, que afirma que os textos herméticos, com suas diferenças e 

variações, refletem, na realidade, 

sucessivos níveis de iluminação espiritual que levam a diferentes níveis sucessivos de 

verdades sobre o Ser Humano e Mundo e Deus […]. Assim, o que pode parecer como 

diferenças irreconciliáveis ou até contradições […] podem em vez ser interpretados 

como refletindo sucessivos níveis de compreensão, sendo o que é verdadeiro num nível 

menos perfeitamente verdadeiro num nível mais elevado.
179

 

Portanto, todas as principais fontes do Esoterismo Ocidental se referem a uma 

relação hierarquizada de níveis de realidade (ou de verdade, ou de percepção). 

Em cada nível de realidade podem ocorrer experiências diferentes, que levam a 

visões de mundo que às vezes podem parecer até contraditórias, mas que todas 

potencialmente verdadeiras, e sua aparente contradição pode ser fruto do nível de 

realidade onde se manifestam, ou do nível de percepção do sujeito, que é diferente em 

cada caso. Esses níveis compõem uma escala que alcança uma verdade última, 

apofática, que transcende a racionalidade e a fé. Essa experiência é também conhecida 

como “Consciência Cósmica”. 

O psiquiatra canadense Richard Maurice Bucke (1837-1902) foi um dos 

pioneiros na análise científica da experiência mística, que ele denominou de 

“Consciência Cósmica”. Segundo seu relato, ele mesmo, que era inicialmente um 

defensor do positivismo de Augusto Comte, teria tido uma experiência similar em 1872, 

que o levou a estudar este fenômeno. Publicou o resultado de seus estudos em 1901, 
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num livro bastante conhecido: Cosmic Consciousness’; a Study in the Evolution of 

Human Mind. Neste livro ele compara as experiências relatadas tanto por místicos e 

escritores famosos quanto por pessoas pouco conhecidas que ele entrevistou, e levanta 

os aspectos similares dessas experiências, mostrando alguns sinais comuns: 

Uma luz subjetiva; a elevação moral; a iluminação intelectual; a consciência da 

imortalidade; a subsequente perda do medo da morte; a perda da consciência do pecado; 

a instantaneidade da experiência; a transfiguração ocorrida no sujeito quando visto por 

outros durante a experiência; o acréscimo de encanto à personalidade que passa a atrair 

homens e mulheres.
180

 

Observou ainda que a idade mais frequente dessa “iluminação” gira entre 30 e 

40 anos. Seguindo esses parâmetros, e de acordo com seus estudos, afirma que 

certamente Moisés, Isaías, Gautama Buda, Sócrates, Jesus, São Paulo, Plotino, Maomé, 

Dante Alighieri, Francis Bacon (Shakespeare?), Jacob Boehme, Juan Yepes (São João 

da Cruz), Swedenborg, William Blake, Honoré de Balzac, Walt Whitman, entre outros, 

tiveram essa experiência de Consciência Cósmica. Cita ainda inúmeros outros que 

provavelmente a tiveram, mas com menor grau de certeza, como Pascal e Spinoza. 

Levanta a hipótese de que esse tipo de Consciência Cósmica existe em potencial em 

todo ser humano. E que, com a evolução da espécie humana, ela se tornará uma 

experiência comum a todos. 

Essa hipótese de Bucke reforçaria a tese de que, nesse nível “Cósmico”, as 

experiências são fundamentalmente as mesmas, interpretadas de conformidade com os 

parâmetros da cultura do sujeito e relatadas de acordo com sua linguagem. 

É importante notar que, em qualquer nível de realidade espiritual, as 

experiências místicas são profundamente arrebatadoras e verdadeiras para quem as 

experimentou, a ponto de algumas delas estarem na origem de movimentos religiosos, 

ou de grandes obras literárias, independentemente do tipo de experiência. Elas 

costumam colocar o sujeito que as vive numa situação de dissonância cognitiva, que 

dificulta a explicação dessas experiências para si mesmo, embora ele esteja plenamente 

convencido de sua realidade e das verdades que elas lhe transmitem. Nessas condições 
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pode-se compreender sua dificuldade em comunicá-las a outros. Evidentemente, como 

foi exemplificado por Ann Taves, se o sujeito as reconhece como parte de uma tradição, 

e similar a outras já descritas, ele terá maior facilidade de tentar relatá-las, mas, mesmo 

assim, seu caráter subjetivo, muitas vezes, gera elementos de dúvida e a necessidade de 

uma ressignificação dos conceitos e uma reformulação de sua visão de mundo. 

Sintetizando as considerações acima teríamos, portanto, tanto experiências 

místicas/esotéricas diferentes, relativas a diferentes níveis de realidade, quanto 

experiências similares num mesmo nível de realidade, relatadas, porém, de formas 

diferentes, de acordo com a cultura e a história (ou os “preconceitos”, segundo 

Gadamer) de quem as viveu. Isto explicaria a enorme variedade de relatos apresentados 

pela literatura sobre elas. 

Assim, ao lidar com a linguagem utilizada pelos místicos, deve-se ter em mente 

que, diante de suas experiências, ocorre um processo hermenêutico duplo: num primeiro 

momento, o sujeito que vive a experiência deve interpretá-la, inseri-la em seu próprio 

horizonte de significados, modificado e ampliado por essa experiência (usando o 

conceito de horizonte de Gadamer), para depois encontrar a forma adequada para 

transmiti-la. E o leitor dos textos resultantes deve, por sua vez, reinterpretá-los de 

acordo com seu horizonte, geralmente formado a partir de elementos históricos 

correspondentes a outros níveis de realidade, diferentes daquele que o místico busca 

expressar. 

Encontrar uma maneira adequada de comunicar esse processo complexo 

certamente não é fácil e, para tanto, a imaginação pode ser muito útil, e seria 

conveniente buscar uma nova abordagem epistêmica. 

3.5.1. Uma nova abordagem epistêmica para o estudo dos diferentes  

“mundos”  

A partir da década de 1990, vem se consolidando um movimento em prol do que 

se convencionou chamar de “Transdisciplinaridade”. Esta, como o próprio nome indica, 

corresponde a uma visão epistêmica que procura trabalhar além dos limites das 

disciplinas e mesmo da interdisciplinaridade. Pois, dada a complexidade do Cosmos, e 

das diferentes ciências que buscam estudá-lo, se tornou impossível delimitar os campos 

de estudo. 
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O termo Transdisciplinaridade (TransD) foi usado pela primeira vez em 1970, 

por Piaget, quando, em um Congresso sobre a Interdisciplinaridade, disse: “Esta etapa 

interdisciplinar deverá posteriormente ser sucedida por uma etapa superior 

transdisciplinar”. Em seguida, em 1972 e em 1977, Piaget volta a utilizar o termo.
181

 

A história oficial da TransD, porém, tem início em 1986, a partir de um colóquio 

patrocinado pela Unesco, que deu origem à “Declaração de Veneza”. Este documento 

reflete o seu espírito e seus pontos principais. Em seguida, o primeiro Congresso 

Mundial de TransD, realizado no Convento de Arrábida, Portugal, em 1994, também 

sob os auspícios da Unesco, definiu de forma mais completa seus fundamentos 

metodológicos e éticos. Outros encontros se seguiram inclusive em Vila Velha, ES, 

Brasil, aproximando cada vez mais os seus conceitos teóricos à sua aplicação prática. 

A TransD surgiu da percepção de que, devido à hiperespecialização do 

conhecimento em diferentes disciplinas, cada uma com sua linguagem específica, 

somente entendida pelos “iniciados”, a civilização corre o risco de perder seu rumo, 

incapaz de enxergar a floresta além das árvores. Essa nova proposta leva a mudanças de 

paradigmas. 

Edgard Morin, participante do congresso de Arrábida,
182

 afirmou em 1994: 

Um paradigma reina sobre os espíritos porque ele institui os conceitos soberanos e a sua 

relação lógica (disjunção, conjunção, implicação etc.), que governam de maneira oculta 

as concepções e as teorias científicas que se efetuam sob seu império. Ora, hoje emerge 

de maneira esparsa um novo paradigma cognitivo que começa a poder estabelecer 

pontes entre as ciências e as disciplinas não comunicantes.
183

 

A mudança de paradigma proposta pela TransD traz de volta o ser humano 

integral como o centro das atenções e da própria razão de ser do conhecimento. Ainda 

citando Morin: 
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O problema atual não é mais o de separar, mas de articular as disciplinas de maneira a 

reunificar o humano, que é, ao mesmo tempo, físico, por sua corporalidade e por sua 

relação com o meio ambiente, biológico, psicológico, cultural e espiritual. É preciso 

reconstruir o ser antropológico e é preciso estudar a realidade antropossocial como 

unidade multidimensional, articulando as diversas formas de conhecimento, sem 

esquecer as ciências do imaginário, as ciências das crenças, pois […] as realidades 

imaginárias são extremamente importantes para se conhecer o ser humano.
184

 

Percebemos assim que essa nova visão abre campo fértil para um diálogo entre a 

ciência, a arte, a religião e a tradição esotérica. 

Em seu livro O Manifesto da Transdisciplinaridade, Basarab Nicolescu aponta 

três pilares sobre os quais repousa a transdisciplinaridade, que representam uma nova 

visão da realidade e de estruturação do raciocínio. De maneira simplificada, esses três 

pilares são: 

3.5.1.1. A Complexidade do Cosmos 

A TransD parte da visão de que a realidade é uma teia complexa, onde tudo 

interage com tudo. Inclusive o sujeito e o objeto em quaisquer situações. Mas, 

recentemente, com a necessidade de se entender cada vez mais cada ponto desta teia, o 

conhecimento também se tornou complexo. Cada disciplina, em todos os campos da 

ciência, tanto a humana quanto a exata, tornou-se extremamente complexa, fugindo do 

reducionismo que era buscado nos séculos anteriores, ou seja, da ideia de que o 

Universo possa ser explicado por alguns poucos princípios. Assim, essa complexidade 

está tanto na natureza das coisas quanto nas ciências desenvolvidas para estudá-las. 

3.5.1.2. Os diferentes Níveis de Realidade 

A realidade é entendida como aquilo que nos é transmitido por nossas 

experiências, representações, descrições, imagens e formulações lógicas. Em outras 

palavras, pela consciência que temos do ambiente externo e interno onde estamos 

mergulhados. A TransD se baseia no princípio de que o universo é constituído de 

diversos Níveis de Realidade. Nicolescu define Nível de Realidade como “um conjunto 
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de sistemas que são invariantes sob a ação de certo número de leis gerais”.
185

 Patrick 

Paul complementa esta ideia, afirmando que 

cada Nível de Realidade, para se diferenciar, deve se distinguir (por meio de leis que lhe 

são específicas) e se entrelaçar aos outros, para compor a tecelagem sutil do real.
186

 

Ou seja, sabemos que dois Níveis de Realidade são distintos quando, ao passarmos de 

um para o outro, houver uma ruptura nas leis que o regem ou em seus conceitos 

fundamentais. 

É importante ressaltar que, segundo esses autores, nenhum Nível de Realidade 

constitui um lugar privilegiado de onde se pode compreender o conjunto. Cada Nível de 

Realidade é o que é porque todos os demais coexistem. Existe uma coerência que 

transpassa estes Níveis de Realidade e, para que haja uma Unidade Aberta, é preciso 

considerar que o conjunto se prolongue para uma Zona de Não Resistência às nossas 

experiências, representações, imagens e conceitos, embora além dos limites dos nossos 

sentidos e do nosso corpo. Esta zona corresponde ao Sagrado, ou seja, segundo 

Nicolescu, àquilo que não se submete a nenhuma racionalização. 

Dentro de um mesmo Nível de Realidade, segundo Nicolescu, podem existir 

diversos Níveis de Organização, que correspondem a estruturações diferentes das 

mesmas leis fundamentais. As diferentes disciplinas científicas, por exemplo, são 

diferentes níveis de organização do mesmo nível de realidade: o mundo objetivo. 

A realidade só existe na consciência humana à medida que ela é percebida. 

Portanto, a cada nível de realidade corresponde um grau ou Nível de Percepção, e para 

aqueles que não alcançarem determinado Nível de Percepção, o Nível de Realidade 

correspondente permanecerá obscuro. Mas para que haja a percepção da realidade em 

determinado nível, precisa haver uma consonância cognitiva para que esse Nível de 

Realidade possa ser integrado em nossa Consciência. E assim, como o conjunto de 

Níveis de Realidade prolonga-se por uma Zona de Não Resistência, o conjunto de 

Níveis de Percepção também pressupõe uma Zona de Não Resistência à Percepção. 
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Dessa maneira, o conhecimento é ao mesmo tempo interior e exterior, e o estudo 

do ser humano e o do Universo se sustentam mutuamente. 

Para poder transmitir essa percepção, é necessária uma maneira de representá-la. 

Temos então Níveis de Representação que correspondem às linguagens e símbolos 

utilizados para descrever os fenômenos percebidos como ocorrendo em determinados 

níveis de realidade, a partir do nível de percepção de quem os descreve. 

3.5.1.3. A lógica do terceiro incluído 

Esta talvez seja a proposta mais original e emblemática da TransD. Baseada na 

teoria de Lupascu, mencionada no Capítulo I, num certo sentido ela se opõe à lógica 

aristotélica, que afirma que os contraditórios não podem coexistir, ou seja, de que algo 

não pode ser e não ser ao mesmo tempo. A TransD afirma que, além dos elementos A e 

não A, pode existir um terceiro elemento com as características de ambos, num outro 

nível de realidade. Esse terceiro elemento, que nos princípios da lógica Aristotélica é 

denominado de “terceiro excluído”, pois considerado absolutamente impossível de 

existir, na visão TransD é denominado de “terceiro incluído”. 

A noção de “terceiro incluído” está intimamente relacionada à de Níveis de 

Realidade, pois o Terceiro que unifica os contraditórios que se encontram num 

determinado nível de realidade é um estado que se encontra num nível imediatamente 

vizinho. Este conceito pode ser entendido ao se imaginar uma moeda: num nível de 

realidade bidimensional, onde só existem duas dimensões, por exemplo, cara e coroa 

são mutuamente excludentes. No nível tridimensional a moeda de três dimensões 

integra os dois contraditórios. Nesse exemplo, o universo bidimensional e o 

tridimensional correspondem a dois níveis de realidade diferentes, sujeitos à ruptura das 

leis que regem um e outro. 

Essas definições trazidas pela TransD facilitam sobremaneira a explicação do 

pensamento esotérico, uma vez que a ênfase nos distintos níveis de realidade, percepção 

e representação, a possibilidade de existir um terceiro incluído num nível de realidade 

diferente daquele em que o fenômeno é percebido e a complexidade do universo, onde 

tudo se inter-relaciona, se constituem em premissas básicas do próprio pensamento 

esotérico. 
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Mas, para o Esoterismo, o acesso a esses outros níveis de realidade e a 

operacionalização dos fenômenos que ocorrem são obtidos principalmente pela 

imaginação. 

3.6.  O  “ IMAGINÁRIO”  E O “ IMAGINAL”  

A imaginação sempre exerceu um papel importante na cultura: imaginar é criar. 

É através da imaginação que se estabelecem correspondências, analogias, sintonias, 

símbolos e outros elementos importantes na práxis esotérica. 

Na coletânea de estudos sobre o imaginário, organizada pelos Profs. Alberto 

Filipe de Araújo, da Universidade do Minho, e Fernando Pinto Baptista (coordenador), 

do Instituto Piaget de Viseu: Variações sobre o imaginário; domínios, teorizações, 

práticas hermenêuticas, os autores reproduzem as palavras de Gilbert Bossetti: 

O imaginário é fundamental na Ciência do homem, porque ele é um indicador geral da 

hominização. Ele contém, se assim se pode dizer, todas as “extremidades” do trajeto 

antropológico. Ele é o único específico cogito. O cogito humano é um excogito. 

Também ele é o fio condutor no qual se pode vir a enfiar as pérolas heterogêneas dos 

esquemas explicativos especializados. Ele é o único a poder organizar sistematicamente 

os modelos explicativos contraditórios e divergentes.
187

 

Eles apontam o “Círculo de Eranos” como o movimento iniciador do 

aprofundamento do debate sobre o imaginário e a “Imaginação Simbólica”, dado o 

interesse de seus participantes no estudo de uma Hermenêutica das imagens, dos 

símbolos e dos mitos no imaginário das culturas. O mito nesse contexto ganhou 

destaque como “a forma simbólica mais elaborada e mais complexa do imaginário”.
188

 

A esse propósito cabe lembrar que o mito (a metáfora é de Gilbert Durand) é um 

“módulo da História” e, por conseguinte, a ação do homem e o seu móbil no desenrolar 

diacrônico dos acontecimentos pertence, como bem no-lo mostrou Ernst Cassirer em 
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seu Mito do Estado, ao domínio mítico, mesmo naquilo que ele possui de mais estranho, 

enigmático e misterioso.
189

 

O Prof. Jean-Jacques Wunenburger, da Universidade Jean Moulin de Lyon, no 

prefácio dessa mesma obra afirma que 

o imaginário representa sem dúvida uma matriz de desejos, de modelos, de sentidos e de 

valores que permitem que os humanos estruturem a sua experiência, desenvolvam as 

suas construções intelectuais e deem início a ações. Entre os determinismos materiais 

(biológicos, econômicos) das infraestruturas (demasiadamente utilizadas como 

argumento pelas ideologias marxistas) e as livres escolhas conscientes e racionais 

(muitas vezes sobredeterminadas pelos filósofos e pelos moralistas), o imaginário 

constitui uma espécie de plano intermédio que induz a estruturas psíquicas comuns (dos 

quais as religiões e as ideologias são exemplos vivos), convidando simultaneamente 

cada um a imaginar um universo próprio.
190

 

A origem e os mecanismos do imaginário são fonte de debates e reflexões 

interdisciplinares, uma vez que a imaginação penetra nos campos de distintas disciplinas 

que cobrem, entre outras, Fisiologia, Psicologia, Sociologia, Antropologia, Filosofia, 

Teoria Literária etc., pois, no dizer de Wunenburger e Araújo, 

o imaginário não é apenas um termo que designa um conglomerado de imagens 

heteróclitas, mas remete para uma esfera psíquica onde as imagens adquirem forma e 

sentido devido à sua natureza simbólica. Só uma teoria filosófica do espírito, dos níveis 

das representações e níveis de realidade, que se enraíza nas mais antigas metafísicas 

ocidentais (Neoplatonismo, Hermetismo etc.), poderia permitir a fundação de novos 

métodos de análise que serão em seguida aplicados pelas ciências humanas a objetos 

particulares, à sociologia, à psicologia, das profundezas etc.
191

 

Ao traçar um histórico do estudo do imaginário, os autores ressaltam como a 

imaginação e as imagens acabaram sendo integradas nos métodos, processos e correntes 

filosóficas do século XX: a fenomenologia, considerando a imaginação como 
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intencionalidade, capaz de “desejos eidéticos”; a Hermenêutica atribuindo às imagens 

uma “função expressiva em termos de sentido”, segundo alguns, mais fecunda do que 

aquela decorrente de conceitos; a Escola de Frankfurt, “levando em consideração o mito 

e a utopia na história sociopolítica”. Nesse contexto, ressaltam as obras de: Gaston 

Bachelard, que exprime a onipresença da imagem e lhe atribui uma “dignidade 

ontológica e uma criatividade onírica, fontes da relação poética com o mundo”;
192

 

Gilbert Durand, que vai sistematizar uma verdadeira ciência do imaginário, “colocando 

no centro do psiquismo uma atividade de ‘fantástico transcendental’”;
193

 Paul Ricoeur, 

que vai “privilegiar a ‘compreensão’ e a interpretação dos sinais, relativamente às 

funções lógicas da ‘explicação’ que domina os saberes científicos”;
194

 e Henry Corbin, 

que estudando experiências místicas e visionárias “redescobre uma forma de 

imaginação suprapsicológica através da qual a consciência experimenta um mundo de 

imagens autônomas denominado ‘imaginal’, que constituem outras tantas apresentações 

sensíveis de um mundo inteligível meta-histórico”.
195

 

Wunenburger e Araújo ressaltam que, a partir da contribuição desses autores, 

apesar de suas divergências, podem-se estabelecer cinco linhas mestras de uma nova 

teoria do imaginário: 

1
o
 – As representações metafóricas não se reduzem todas a um agregado de 

representações de origem empírica, ligadas por simples leis associacionistas. O 

imaginário obedece a uma “lógica” e está organizado em estruturas a partir das quais 

podemos formular leis […]. 

2
o
 – O imaginário, ao mesmo tempo em que se insere em infraestruturas (o corpo) e 

superestruturas (as significações intelectuais), é obra de uma imaginação 

“transcendental”, que é independente, em grande parte, dos conteúdos acidentais da 

percepção empírica. Os sonhos, para Bachelard, tais como os mitos para Durand, 

confirmam o poder de uma “fantástica transcendental”, que designa, desde Novalis, um 

poder figurativo da imaginação que excede os limites do mundo sensível. 
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3
o
 – As obras da imaginação produzem dessa forma representações simbólicas, onde o 

sentido figurado original ativa pensamentos abertos e complexos, que só a 

racionalização a posteriori restitui ao sentido unívoco […]. 

4
o
 – O imaginário é inseparável de obras, psíquicas ou materializadas, que servem para 

que cada consciência construa o sentido da sua vida, das suas ações e das suas 

experiências de pensamento. A este respeito, as imagens, visuais ou linguísticas, 

contribuem para enriquecer a representação do mundo (Bachelard, Durand) ou para 

elaborar a identidade do Eu (Ricoeur) […]. 

5
o
 – Finalmente, o imaginário apresenta-se como uma esfera de representações de afetos 

profundamente ambivalente: tanto pode ser uma fonte de erros e de ilusões como uma 

forma de revelação de uma verdade metafísica.
196

 

Ao estudar a teoria do imaginário deve-se levar em conta, a partir dos estudos 

dos autores mencionados, “três níveis de formação de imagens”:
197

 um nível 

“imagético”, relacionado ao real, como fotografias, filmes, pinturas descritivas. São as 

imagens que “duplicam o mundo, com o intuito de memorizá-lo ou estetizá-lo”; o 

“imaginário”, onde as imagens se apresentam como substituição de um real ausente, 

“abrindo um campo de representação do irreal”. É o campo da ficção, por exemplo; e o 

“imaginal”, representações metafóricas de arquétipos, parábolas, mitos, que pertencem a 

outros níveis de realidade. São imagens primordiais, “que se impõem ao espírito como 

realidades mentais autônomas, como fatos noéticos”.
198

 Gilbert Durand, em seu livro: O 

imaginário; ensaios acerca das ciências e da Filosofia da imagem, define o imaginário 

como 

uma representação incontornável, a faculdade de simbolização de onde todos os medos, 

todas as esperanças e seus frutos culturais jorram continuamente desde os cerca de um 

milhão e meio de anos que o homo erectus ficou em pé na face da Terra.
199

 

A questão postural ocupa uma posição de relevo no pensamento de Durand, que 

vê a formação de grandes imagens primordiais como tendo base tanto em aspectos 
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corporais quanto psicológicos e culturais. Ele afirma que os reflexos dominantes do ser 

humano têm grande importância nesse processo: 

Estamos diante de três grandes séries de “gestos dominantes”: postural, digestivo e 

copulativo, nos quais a maioria dos psicofisiólogos e psicólogos, partidários de uma 

origem central e exclusiva do fenômeno de dominância ou de uma teoria periférica 

(onde o corpo inteiro participa na construção de um fenômeno), observam os processos 

matriciais das grandes categorias de representações.
200

 

Essas imagens primordiais, que implicam um “mecanismo inato de 

desencadeamento”, segundo Durand, têm um sentido muito próximo ao dos arquétipos 

junguianos. 

Durand lembra que a imagem não pode ser reduzida às categorias de verdadeiro 

ou falso e, portanto, por muito tempo ela foi expulsa do território das ciências, dada sua 

característica alógica. Mas, com o desenvolvimento das ciências humanas, como a 

psicologia, a etno-sociologia, as ciências da religião, entre outras, foi aparecendo uma 

“formação progressiva e não premeditada de uma ‘ciência do imaginário’”.
201

 

As manifestações religiosas, segundo Durand, “sempre foram consideradas 

como prova da principal faculdade de simbolização da espécie”;
202

 no entanto, a partir 

do século XVIII surgiu no Ocidente uma tendência a “desmitificar as religiões e a 

fundamentar a verdade da fé em fatos históricos positivos”.
203

 No século XX surgiu uma 

corrente de pensamento contrária a essas explicações historicistas, que partia de uma 

análise fenomenológica do Sagrado. Para Durand: 

É nessa corrente que se situam dois dos principais inovadores do papel do imaginário 

nas aparições (hierofanias) do “religioso” no centro do pensamento humano: o romeno 

Mircea Eliade (1907-1986) e o francês Henry Corbin (1903-1978).
204
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Henry Corbin, em seus estudos do mundo esotérico xiita e suas relações com o 

Esoterismo Ocidental, afirma: 

Isso (a visão esotérica xiita) nos reporta a um esquema (um modelo) sobre o qual todos 

os nossos teósofos místicos concordam, um esquema que articula três universos, ou 

melhor, três categorias de universo. Há o nosso mundo físico, sensível, que inclui tanto 

o mundo terrestre (governado pela alma humana) quanto o sideral (governado pelas 

Almas das Esferas); este é o mundo dos sentidos, o mundo dos fenômenos (molk). Há o 

mundo suprassensível da Alma, ou Anjos-Almas, o Malakut […]. Há o universo das 

inteligências Arcangélicas puras. A esses três universos correspondem três órgãos do 

conhecimento: os sentidos, a imaginação e o intelecto, uma tríade que corresponde à 

tríade da antropologia, corpo, alma e espírito – uma tríade que regula o triplo 

crescimento do ser humano, estendendo-se deste mundo até a ressurreição em outros 

mundos.
205

 

Assim, nesse esquema, a imaginação é um atributo da Alma e se situa num 

mundo intermediário entre o mundo empírico e o do entendimento abstrato, o mundo 

das imagens, o que Corbin designou como Mundus Imaginalis: 

Um mundo tão ontologicamente real quanto o mundo dos sentidos e o mundo do 

intelecto, um mundo que requer a faculdade da percepção que lhe pertence, uma 

faculdade que é uma função cognitiva, um valor noético, tão plenamente real quanto as 

faculdades de percepção sensorial ou a intuição intelectual.
206

 

A imaginação, para Corbin, não deve ser confundida com a simples fantasia. 

Para ele, baseado no Esoterismo islâmico, as imagens desse Mundus Imaginalis são 

tanto as imagens arquetípicas platônicas das coisas quanto as formas de nossos 

pensamentos, comportamentos, pressentimentos e desejos. Sua realidade ontológica é 

fruto de experiências espirituais visionárias, e, segundo Sohrawardi (místico persa), 

podemos ter total confiança nelas da mesma forma que temos confiança nas 

observações dos astrônomos referentes ao mundo físico. Diz Corbin: 
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A função cognitiva da imaginação está relacionada a ele (o Mundus Imaginalis); é um 

mundo cujo nível ontológico está acima do mundo dos sentidos e abaixo do mundo 

inteligível puro; é mais imaterial do que o primeiro e menos imaterial do que este 

último. Sempre houve algo da maior importância nisso para os nossos teósofos místicos. 

Para eles, dele dependem tanto a validade dos relatos visionários, que percebem e 

relatam “os eventos no Paraíso”, quanto a validade dos sonhos, rituais simbólicos, a 

realidade dos locais formada por uma meditação intensa e a realidade da visão 

imaginativa inspirada, cosmogonias e teogonias, e assim a verdade do sentido espiritual 

percebido nos fatos imaginados na revelação profética.
207

 

A existência dessas imagens, portanto, não depende de um substrato material 

que as perceba. A imaginação apenas as capta, como um espelho capta imagens que não 

dependem de sua substância: a substância de uma imagem não é substância do espelho. 

Assim, Corbin ressalta que 

a imaginação ativa é o espelho preeminente, o local epifânico das imagens do mundo 

arquetípico; essa é a razão da teoria do Mundus Imaginalis ser ligada à teoria do 

conhecimento imaginativo e à função imaginativa – uma função verdadeiramente 

central e mediadora, em função da posição intermediária e mediadora do Mundus 

Imaginalis. É uma função que permite a todos os universos simbolizarem um com o 

outro (ou existir numa relação simbólica um com o outro) […]. É a função cognitiva da 

imaginação que nos permite a formação de um rigoroso conhecimento analógico, 

escapando do dilema do atual racionalismo, que nos deixa somente a escolha entre dois 

termos do dualismo banal: ou matéria ou espírito, um dilema que a “socialização” das 

consciências resolve substituindo a escolha por um não menos fatal: “história” ou 

“mito”.
208

 

Segundo Corbin, a mais exata correspondência a essa formulação no Ocidente 

pode ser encontrada na obra de Swedenborg. Ele afirma que 

Swedenborg explica que “todas as coisas no paraíso aparecem, assim como no mundo, 

estando no lugar ou espaço, e, no entanto, os anjos não têm noção da ideia de lugar ou 
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espaço”. Isso é porque “toda a mudança de local no mundo espiritual é afetada por 

mudanças de estado nos interiores, o que significa que a mudança de lugares não é nada 

além de uma mudança de estado”.
209

 

Para Corbin, o órgão que permite essa migração do exterior para o interior é a 

imaginação ativa. Ela permite a transmutação dos estados espirituais interiores em 

exteriores, em eventos visualizados externamente que simbolizam os estados interiores. 

Essa transmutação se baseia em dois postulados fundamentais: 

a) A imaginação ativa independe do organismo físico, é uma faculdade espiritual, 

que persiste após o desaparecimento do corpo. 

b) Ela é um poder cognitivo: 

A percepção imaginativa e a consciência imaginativa têm sua própria função noética 

(cognitiva) […]; ela está equilibrada entre duas outras funções cognitivas: seu próprio 

mundo simboliza com os mundos ao qual as outras duas funções (conhecimento 

sensorial e conhecimento intelectivo) correspondem.
210

 

Assim, não se pode confundir a Imaginatio Vera dos alquimistas com a fantasia. 

E também 

não se deve confundir símbolo com alegoria, confundir a exegese do sentido espiritual 

com interpretação alegórica […]; a alegoria é um disfarce de algo que já sabemos, ou 

que podemos saber de outra forma, enquanto a aparição da imagem que tem a qualidade 

de um símbolo é um fenômeno primário, incondicional e, portanto, irredutível; é a 

aparição de algo que não pode se manifestar de outra forma no nosso mundo.
211

 

Portanto, não se pode confundir o Mundus Imaginalis com o Mundo Imaginário. 

Conforme explica Tom Cheetham, para Corbin, o poder da imaginação é 

enorme, pois, além de conhecer, pode criar. Ela é “ideoplástica”, pois cria formas que 

permanecem. Escreve Cheetham, citando Corbin: 
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É claramente da maior importância para a alma individual entender o poder dessa 

faculdade e aprender a usá-la de acordo com as leis do intelecto e não da racionalidade, 

que é totalmente cega à autonomia da imaginação. A imaginação é ambígua em função 

de seu status intermediário e de sua dupla natureza. Ela tem tanto um aspecto “sensível-

passivo” quanto um aspecto ativo. O primeiro nós compartilhamos com os animais, mas 

nos humanos ele leva a julgamentos que violam a lei do intelecto. Reduzida a esse 

nível, a imaginação ativa pode produzir somente o fantástico, o imaginário, irreal ou 

mesmo o absurdo. Mas quando a imaginação atua de acordo com o intelecto se torna 

capaz de produzir o pensamento meditativo e eventos visionários que são verdadeiras 

percepções da realidade no mundo imaginal.
212

 

Essa função, no misticismo islâmico, é geralmente associada ao coração. Para 

Corbin, essa relação com o coração é mais bem sugerida 

pela palavra grega enthymesis, que significa o ato de meditar, conceber, imaginar, 

projetar, ardentemente desejando; em outras palavras, em tendo algo presente no 

thymos, que é força vital, alma, coração, intenção, pensamento, desejo […]. É a força de 

uma intenção tão poderosa que projeta e realiza (essencializa, cria a essência) um ser 

externo ao ser que concebe a intenção.
213

 

Para que a imaginação ativa tenha sentido, segundo Corbin, é necessário que se 

baseie em alguma cosmologia, para lhe fornecer parâmetros. No caso do Esoterismo, 

como vimos, a cosmovisão das diferentes correntes, baseadas no Neoplatonismo, no 

Hermetismo e/ou na Cabala Cristã, pode propiciar o necessário suporte. No caso de 

Fernando Pessoa, essa cosmovisão está expressa nos textos apresentados no próximo 

Capítulo IV. 

Evidentemente o Mundus Imaginalis nada tem a ver com a atual “civilização da 

imagem”. Nas palavras de Corbin,
214

 

em vz de a imagem aparecer investida de uma função simbólica, que leva ao sentido 

interior, há sempre uma redução da imagem a um nível de percepção sensorial pura e 
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simples e, com isso, a uma definitiva degradação da imagem. E então nem precisa se 

dizer que o sentido de imaginal é perdido e ficamos condenados a produzir somente o 

imaginário.
215

 

Mas essa visão do mundo imaginal baseado em realidades “ônticas” externas à 

alma humana não é necessariamente compartilhada por todos os estudiosos. Alguns 

colocam o “mundo imaginal” como apenas um estágio da consciência humana. 

Foi visto que o próprio Aleister Crowley tinha dúvidas se as imagens que lhe 

apareciam em suas operações mágicas provinham de sua própria psique ou se 

correspondiam a entidades externas. E que seu colaborador Israel Regardie optou por 

uma interpretação psicológica dessas imagens, como sendo arquetípicas mas sem ter 

necessariamente uma correspondência ontológica. 

Em sua visão do ser humano como ser complexo, com atributos tanto no mundo 

material quanto no emocional, mental e espiritual, o Esoterismo utiliza linguagens que 

possam transmitir experiências e conhecimentos em todos esses níveis, que falam tanta 

à razão quanto aos sentimentos e que utilizam símbolos, através dos quais o ser humano 

possa se relacionar com seu lado espiritual. 

Nesse sentido, a poesia adquire grande importância, pela sua habilidade de 

sintetizar, a partir de elementos conhecidos, certas verdades sentidas ou intuídas. Para 

Dilthey, como visto, ela pode produzir uma “reexperiência”: 

Cada verso de um poema é transformado na vida através do nexo interno da experiência 

vivida a partir da qual o poema surgiu. Através de operações elementares de 

compreensão, palavras apresentadas fisicamente evocam possibilidades que ficam na 

psique […]. Com base nessa transferência, ou transposição, surge a mais alta forma de 

compreensão, em que a totalidade da vida psíquica está ativa – a recriação ou a 

reexperiência. A reexperiência envolve uma série de transposições, que podemos 

chamar de o inverso do processo criativo. No processo criativo movemo-nos das 

experiências vividas para as expressões delas, enquanto na compreensão começamos 

                                                           
215

 Ibidem, p. 31. 



Capítulo III 
Pelos caminhos da Hermenêutica: as linguagens do sagrado e a experiência esotérica  

301 

 

com as expressões e nos movemos para o significado interno das experiências 

vividas.
216

 

Muitas vezes a linguagem esotérica é ao mesmo tempo filosófica e poética. Um 

bom exemplo é a Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde o autor faz o leitor reviver 

e sentir toda uma cosmovisão. Aliás, diversos filósofos já mencionaram o aspecto 

filosófico da poesia. George Santayana, na introdução de sua obra Três poetas filósofos, 

falando de Lucrécio, Dante e Goethe, diz que um poeta que dirige sua imaginação para 

a ordem de todas as coisas é um filósofo.
217

 Gaston Bachelard, em sua A intuição do 

instante, afirma que a poesia é uma metafísica instantânea.
218

 Martin Heidegger, no 

capítulo traduzido por Henry Corbin Hölderin et l’Essence de la Poésie em L’Approche 

de Hölderlin, diz que a poesia é a palavra daquilo que é permanente e que ela é a 

instauração do Ser através da palavra: La Poesie Est la Fondation de l’Être par la 

Parole.
219

 

Essas observações justificam a escolha das poesias de Fernando Pessoa para 

fazer a Hermenêutica exploratória de sua visão do Esoterismo Ocidental, proposta no 

presente trabalho, transmitindo o sentido de algumas de suas experiências. Elas poderão 

funcionar tanto como elementos indutores de insights e experiências metaempíricas, 

seguindo a hipótese de Katz, quanto como elementos hermenêuticos explicativos dos 

conceitos do Esoterismo Ocidental que elas expressam. Indutoras, pelo seu simbolismo, 

ritmo e em alguns casos pelo seu conteúdo “mântrico”, pela sua capacidade de 

emocionar e fazer reviver experiências, ainda não conscientizadas, que todo ser o 

humano carrega; explicativas, em função de sua capacidade de síntese poética das 

verdades universais. A poesia abaixo, Do vale à montanha, de 1932 (Anexo 9), que tem 

a repetição rítmica do som ON/OM, é um exemplo dessa possível linguagem, no dizer 

de Katz, “multiforme”: 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 
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Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por casas, por prados, 

Por quinta e por fonte, 

Caminhais aliados. 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por penhascos pretos, 

Atrás e defronte, 

Caminhais secretos. 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por quanto é sem fim, 

Sem ninguém que o conte, 

Caminhais em mim. 

Evidentemente, além de sua forma mântrica, essa poesia contém diversos outros 

conteúdos esotéricos, como, por exemplo, sua referência ao caminho interior, ou à 

simbologia do cavaleiro-monge, que serão tratados nos próximos capítulos. 

Mas, para extrair dessas poesias todo esse potencial, é preciso seguir uma 

metodologia rigorosa, que permita organizar esses elementos, de maneira a extrair deles 

os seus significados e sentidos. No Capítulo V será proposta uma prática metodológica 

que reúne esses fatores. 

S ÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo, a partir dos estudos de autores contemporâneos, foi feita uma 

breve recapitulação do significado do termo “Hermenêutica” e sua evolução histórica, 

principalmente na visão de Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer, concluindo 
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com as observações e críticas de Ricoeur, Habermas e outros. A seguir foi abordada a 

importância da “vivência” e da “experiência” na produção Hermenêutica, tema básico 

para a elaboração deste estudo, pois sua hipótese é justamente que a vivência 

mística/esotérica de Pessoa é fonte de inspiração de algumas de suas poesias e, em 

função disso, existe a possibilidade de se conhecer o sentido dessa experiência pela 

recriação de sua arte. Nesse contexto são de suma importância, além da noção de 

“experiência”, central na perspectiva da Hermenêutica fenomenológica de Gadamer, as 

de “preconceito”, de “tradição” e de “horizonte cultural”, bem como as noções de 

Verstehen, Erlebnis e Weltanschauung propostas por Dilthey e sua visão da 

reexperiência a partir da linguagem e da imaginação. 

Dentro da conceituação de “experiência”, foi feito um rápido apanhado daquilo 

que se entende por “experiência religiosa” (ou mística, esotérica, sagrada…), se ela é ou 

não uma categoria sui generis e como interpretá-la. Mais do que em outros contextos, a 

Hermenêutica do “sagrado” exige um esforço superior de imaginação e uma linguagem 

que possa produzir uma experiência, ou intuição, ou pelo menos um vislumbre daquilo 

que é a causa dessa manifestação. E isso leva à questão da linguagem do sagrado. 

A mensagem deve ser codificada tanto pela sua pertença à língua natural quanto 

pelas exigências de um segundo sistema relacionado ao tema transmitido. No caso de 

um texto religioso, a sua segunda linguagem é a do sistema religioso, com suas regras e 

semânticas próprias. No caso de Fernando Pessoa, em algumas poesias e textos a 

segunda linguagem é a do Esoterismo Ocidental. A leitura sempre oscila entre a 

compreensão e a incompreensão, ambas necessárias na comunicação. Um texto 

totalmente compreensível seria redundante e não geraria aumento de informação. E essa 

característica prevalece nos poemas de Pessoa, e assim a sua Hermenêutica é 

extremamente rica e propicia a múltiplas versões. 

Foi tratada a questão da linguagem e interpretação da experiência mística, e 

discutido se por trás desta existe uma realidade última, uma experiência suprema ou 

uma Religião ou Tradição Primordial, como afirmam os “perenealistas”, da qual as 

diferentes experiências religiosas seriam manifestações e as atuais religiões seriam 

interpretações; ou se cada experiência é independente, um fenômeno cultural, ou 

psicológico específico, moldado pelo contexto cultural. A esse respeito foi explicada a 

hipótese “kantiana” de Hick, bem como as descrições “perenealistas” e “construtivistas” 
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de Taves, e a sugestão desta de que não existem “experiências religiosas”, mas 

experiências “consideradas religiosas”. 

Observou-se que Phillips aponta o problema do significado atribuído às 

“alegações” referentes à sua experiência pelo místico, e a possibilidade do não místico 

compreendê-las. Lembra, esse autor, que, mesmo que alguém não tenha familiaridade 

com determinada situação, ela lhe pode ser descrita a partir de experiências análogas 

àquelas que já viveu e da similaridade da natureza dessas situações. 

A possibilidade de reviver a experiência mística de outros é reforçada pela 

hipótese da existência de estruturas cognitivas pré-linguísticas na consciência humana, 

formulada por Ann Taves. E isso depende da capacidade de quem teve a experiência 

representá-la ao outro. 

As colocações de Phillips e de Taves dão suporte à hipótese deste trabalho de 

que o leitor das poesias esotéricas de Pessoa pode compreender seu sentido a partir de 

suas próprias experiências não místicas e de suas estruturas cognitivas pré-linguísticas, 

além das aproximações culturais com o poeta. 

Foi visto que Katz aponta que a linguagem mística, além de extraordinariamente 

rica em formas e conteúdo, tem várias funções, tanto cognitivas quanto transformativas 

e teúrgicas, como, por exemplo, quando usa palavras, sons, mantras, invocações etc. que 

geram estados de consciência que propiciam percepções que reforçam o conhecimento, 

seja através de insights intuitivos, seja através de emoções e sensações que agregam ou 

modificam os significados ou mesmo os sentidos dos textos. Assim, a linguagem 

mística não pode ser interpretada somente do ponto de vista de um conhecimento 

racional, e tem a função tanto de induzir a experiência mística quanto de explicar essa 

experiência, a partir dos relatos das impressões de quem a teve. Essa dupla utilização da 

linguagem – “indutiva” e “explicativa” – pode ser observada nas formas de atuação de 

organizações esotéricas ocidentais, principalmente em seus esquemas pedagógicos e 

iniciáticos.
220

 

                                                           
220

 Trata-se das próprias observações do autor deste trabalho sobre a metodologia de organizações como a 

TOM e a AMORC e de seu estudo das formas iniciáticas da Maçonaria Esotérica. Sua participação em 

grupos informais de estudos de Cabala, ou movimentos do tipo New Age, lhe confirma a existência 

dessa dupla função indutiva/explicativa sugerida por Katz no Esoterismo. O processo indutivo se 

manifesta de diferentes e múltiplas formas: relatos de experiências místicas, mitos, textos 

preparatórios “inspiradores”, instruções, textos falados em rituais, orações, invocações, palavras de 
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A hipótese de Katz, porém, é de que as diferentes experiências místicas descritas 

pelas várias tradições religiosas são fruto de sua própria cultura e da linguagem 

empregada, correspondendo, portanto, a fenômenos independentes e não 

necessariamente relacionados. Mas os casos de experiências místicas “espontâneas”, 

aparentemente não induzidas por nenhuma linguagem ou tradição religiosa ou mesmo 

cultural, tendem a reforçar a hipótese da existência de uma experiência prévia, ou de um 

conhecimento pré-linguístico, por trás dessas experiências. Neste caso, as religiões 

seriam interpretações dessas manifestações adaptadas às culturas específicas, de acordo 

com suas tradições e expressas de conformidade com suas linguagens. Para reforçar 

essa tese pode-se citar o exemplo do caso “Barnard” trazido por Ann Taves, assim como 

diversos outros casos famosos mais recentes, como, por exemplo, o de Helen 

Schucman, professora do departamento de Psicologia do The Presbyterian Hospital at 

Columbia University’s College of Physicians and Surgeons, declaradamente ateia, que, 

após uma série de experiências místicas espontâneas, totalmente inesperadas e 

certamente indesejadas, acabou escrevendo, juntamente com seu colega e diretor do 

departamento, Bill Thetford, declaradamente agnóstico, um livro de cerca de mil e 

duzentas páginas em três volumes, denominado A Course in Miracles (Mill Valey CA, 

Foundation for Inner Peace, 1976), que acabou se tornando um best-seller com diversas 

reedições e reimpressões. Este livro, dividido em três partes, incluindo o livro-texto, um 

manual do professor e um livro de exercícios, embora siga uma estrutura pedagógica 

acadêmica, refletindo o contexto cultural da autora, tem um conteúdo profundamente 

místico, completamente alheio ao seu conhecimento.
221

 

O caso de Fernando Pessoa, que, como será explicado no decorrer do Capítulo 

IV, provavelmente teve experiências místicas de diferentes tipos, também não se 

encaixa exatamente na hipótese de Katz, pois ele declaradamente não pertencia a 

                                                                                                                                                                          
poder, mantras, entre outras. Já os textos explicativos versam sobre filosofia, ciências, símbolos, 

semiótica ou mesmo literatura específica, em que os membros podem enquadrar as experiências, suas 

ou de outros, sejam elas efetivamente vividas ou apenas desejadas, imaginadas ou temidas, num 

contexto tanto racional quanto mítico ou simbólico que dê sentido a essas experiências. 
221

 A história sobre as experiências de Helen Schucman, sua recusa inicial em aceitar a realidade de suas 

experiências e visões, as suas próprias tentativas de explicá-las como estados de esquizofrenia, o 

aconselhamento profissional de Bill Thetford e finalmente a aceitação de sua realidade, quando 

começou a escrever, ainda incrédula (“Este é um curso de milagres. É um curso obrigatório; só o 

tempo para concluí-lo é voluntário”), são contadas no livreto An Introduction to a Course in Miracles, 

de Robert Perry, e no livro Journey without Distance, de Robert Skutch. 
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nenhuma religião ou tradição em particular, embora no caso dele se possa argumentar 

que, como intelectual e interessado em temas esotéricos, ele foi “preparado” por suas 

leituras intensas, e que, possivelmente, tenha desejado a experiência mística. 

Foi ressaltado que, do ponto de vista do Esoterismo Ocidental, existem 

diferentes “mundos” ou “níveis de realidade”. Portanto, é de supor que existam 

experiências místicas específicas em cada um deles. Ken Wilber apresenta um mapa de 

“Estágios de Espiritualidade” desenvolvidos a partir do estudo comparativo dos textos 

de diversos autores e de várias tradições, mostrando justamente distintas etapas de 

espiritualidade que correspondem a diferentes manifestações e estados de consciência. 

Stanislav Grof também elencou dez tipos de manifestações espirituais que, ocorrem em 

diferentes contextos, e que, embora muito diferentes entre si, guardam uma 

característica em comum, que é a de fugir da experiência do cotidiano. Algumas 

experiências poderão parecer até contraditórias, mas são todas potencialmente 

verdadeiras e sua aparente contradição é, possivelmente, fruto de contextos ontológicos 

diferentes (níveis de realidade) em que se manifestam. O psiquiatra canadense Richard 

Maurice Bucke, conforme visto, compara as experiências daquilo que denominou de 

“Consciência Cósmica”, relatadas tanto por místicos e escritores famosos quanto por 

pessoas pouco conhecidas que ele entrevistou, e levanta os aspectos similares das 

experiências, mostrando alguns sinais comuns entre elas. Assim, poder-se-ia concluir 

que temos tanto experiências místicas diferentes, em função de ocorrerem em diferentes 

níveis de realidade, quanto experiências similares, num mesmo nível de realidade, 

relatadas, porém, de formas diferentes, de acordo com a cultura e a história de quem as 

viveu. Isto explicaria a enorme variedade de relatos apresentados pela literatura sobre 

elas. 

Ao lidar com a linguagem utilizada pelos místicos, portanto, deve-se levar em 

conta que, em face das suas experiências, ocorre um processo hermenêutico duplo: num 

primeiro momento, o sujeito que vive a experiência deve interpretá-la, inseri-la no seu 

horizonte de significados, modificado e ampliado por essa experiência, para, depois, 

encontrar a forma adequada para representá-la e transmiti-la. E o leitor dos textos 

resultantes deve, por sua vez, reinterpretar a mensagem recebida, de acordo com seu 

horizonte, geralmente formado a partir de elementos correspondentes a outros níveis de 

realidade, diferentes daquele que o místico busca expressar. Encontrar uma linguagem 
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adequada a esse processo complexo certamente não é fácil. Nesse sentido, a poesia 

adquire grande importância, pela sua habilidade de sintetizar, a partir de elementos 

conhecidos, certas verdades sentidas ou intuídas. E para isso conta com o auxílio de 

uma grande ferramenta cognitiva, inata no ser humano: a imaginação. 

O imaginário foi apresentado em linhas gerais, mostrando que ultimamente tem 

se esboçado uma ciência do imaginário e que, de acordo com os principais autores que 

lidam com o tema, ele pode ser decomposto em três níveis principais: a imagética, o 

imaginário e o imaginal. O nível imaginal é onde podemos encontrar as vivências dos 

elementos arquetípicos da psique humana, e as correspondentes realidades ontológicas 

que, segundo diversas correntes esotéricas, existem nos níveis de realidade superiores. 

Foi visto que a comunicação da vivência do “sagrado” exige um tipo de 

mediação de linguagem para ser entendido. Discutiu-se o conceito de metáfora, como 

uma transposição de significado das palavras, bem como o de símbolo, que, além de 

palavras, pode ser constituído de imagens, objetos ou outros elementos, como sons, 

cores etc. Mencionou-se que no contexto da Hermenêutica, definido por Gadamer, o 

símbolo permite a união do horizonte do intérprete com o horizonte do texto, pois, por 

ser polissêmico, consegue se adaptar aos distintos horizontes de diferentes intérpretes. 

Foi observado que os símbolos apontam para níveis de realidade que para nós, de outra 

forma, estariam fechados e participam da realidade à qual apontam. Essas realidades 

também revelam dimensões de nós mesmos. Além disso, símbolos não são inteiramente 

intencionais, eles brotam do inconsciente individual ou coletivo. 

Observou-se que os símbolos atuam em profundidade na alma humana e 

estimulam as intuições. Sua linguagem é usada quando as expressões comuns se 

esgotam. Eles constituem a linguagem dos poetas e dos artistas. E os símbolos 

religiosos abrem janelas para o nível de realidade supremo, o nível do Ser, 

incondicionado e transcendente. 

Assim, os textos relativos ao sagrado contêm mensagens baseadas em símbolos. 

Mas, como nem sempre o emissor da mensagem e o seu receptor têm código idêntico, a 

comunicação ganha diferentes sentidos. Cada texto acaba gerando novos textos. Quanto 

mais complexos estes textos, como é o caso dos escritos artísticos e religiosos, tanto 

maior a existência de variações nos códigos e consequentemente de novas mensagens. 

A existência de múltiplas interpretações de um mesmo texto o enriquece, pois a 
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realidade é complexa e dificilmente pode ser apreendida na sua totalidade. Cada 

interpretação, portanto, representa um aspecto, um ângulo dessa realidade, e a somatória 

das interpretações poderá fornecer um vislumbre mais próximo do que seja essa 

realidade. É por isso que a prática metodológica apresentada no Capítulo V e sua 

aplicação no Capítulo VI apenas sugerem a forma de proceder, e apresenta uma 

interpretação possível, a partir do horizonte do autor deste trabalho, puramente 

ilustrativa. Essa interpretação é “exploratória”; definitivamente não é nem deve ser 

entendida como sendo a única; pelo contrário, deve ser compreendida como um 

estímulo a buscar outros sentidos nos textos, que a complementam e ampliam. 

Como o objeto do presente estudo é o pensamento esotérico de matiz 

rosacruciano de Fernando Pessoa, uma vez definido esse pensamento esotérico, torna-se 

necessário estabelecer como é que Pessoa o comunica, objetivo dos próximos capítulos. 

A prática Hermenêutica é proposta no Capítulo V, e se apoia fundamentalmente na 

visão fenomenológica de Gadamer e na ideia da fusão do “horizonte do texto com o 

horizonte do leitor”, para realizar o trabalho hermenêutico, bem como no conceito de 

“Círculo Hermenêutico” como base para a análise e compreensão do texto. Contudo, 

para contextualizar estes textos, no Capítulo IV são apresentados, a seguir, de forma 

resumida, a vida e o pensamento de Fernando Pessoa e, em particular, de seu ortônimo, 

e de Álvaro de Campos, autores das poesias abordadas. 
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CAPÍTULO IV 
O  POETA DO ENCOBERTO E SUA VISÃO ESOTÉRICA  

INTRODUÇÃO  

A vida de Pessoa (vide cronologia no apêndice deste capítulo) pode fornecer 

algumas pistas para compreender melhor e contextualizar seus escritos, e, portanto, são 

apresentados neste capítulo alguns aspectos de sua vida e de seu pensamento, úteis para 

se realizar a Hermenêutica proposta. 

Embora a poesia de Fernando Pessoa esteja repleta de paradoxos e oximoros, e 

sua visão de mundo, expressa pelos seus numerosos heterônimos, fosse aparentemente 

contraditória, o pensamento esotérico, desenvolvido principalmente pelo ortônimo, era 

bastante coerente, tanto em si mesmo como com as correntes rosacrucianas e maçônicas 

de sua época. Tenha ele efetivamente vivido suas experiências esotéricas e místicas em 

seus respectivos “planos de existência” ou apenas em sua imaginação, elas dão origem a 

um pensamento complexo, cujas eventuais contradições por fim se integram em 

distintos níveis de realidade. 

As chaves de leitura de seus poemas esotéricos podem ser achadas, entre outras 

fontes, em diversas anotações pessoais ou “fragmentos”, como alguns autores as 

denominam. Esses fragmentos se encontram numa arca que contém inúmeros 

documentos, anotações, poemas inéditos, fotos e memorabilia do autor, que desde 1973 

está no terceiro andar da Biblioteca Nacional em Lisboa. Em alguns desses 

“fragmentos” ele indica sua visão a respeito do Esoterismo Ocidental e, para os 

estudiosos desse tema, revela informações importantes para uma Hermenêutica de seus 

poemas. 

Assim, o presente capítulo traz os principais dados biográficos do poeta, a 

questão da heteronímia, o pensamento de Pessoa visto sob diferentes ângulos e, em 

particular, o pensamento esotérico de Pessoa analisado por vários autores, tanto a partir 

de sua obra quanto de suas anotações esparsas ou “fragmentos”. 

4.1.  TRAÇOS BIOGRÁFICOS DE FERNANDO PESSOA (1888-1935) 

A vida de Pessoa é bastante conhecida e estudada por inúmeros autores, a 

começar por João Gaspar Simões (1903-1987), escritor, dramaturgo, editor, crítico 
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literário, biógrafo e amigo do poeta, que escreveu a sua primeira biografia: Vida e obra 

de Fernando Pessoa; história de uma geração, já em 1950. 

No presente estudo, são enfatizados apenas aqueles aspectos que podem ajudar a 

contextualizar e compreender melhor seu pensamento esotérico, de matiz rosacruciano. 

No apêndice do final deste capítulo é apresentada uma cronologia dos principais eventos 

que marcaram sua vida. 

O seu contato com a morte desde a tenra infância, a começar pela morte do pai, 

que praticamente não conheceu mas que deve ter imaginado, a rápida sequência de 

nascimentos e mortes de seus irmãos, mais tarde o suicídio de seu melhor amigo, Sá 

Carneiro (1916), o falecimento de Santa Rita Pintor (1918) e as contínuas mortes de 

familiares e amigos, principalmente do padrasto (1919), do tio e conselheiro General 

Henrique Rosa (1924) e em particular a de sua mãe (1925), talvez ajudem a 

compreender a intensidade de sua busca pelo mistério da vida e o oculto, como em suas 

poesias (vide, por exemplo, os poemas Anexos 4 e 5 do presente trabalho), ou então 

como ele a expressa no drama O marinheiro: 

Primeira veladora: Por que é que se morre? 

Segunda veladora: Talvez por não se sonhar bastante…
1
 

Sua ida a Lisboa para morar sozinho, com apenas 17 anos, demonstra seu anseio 

de independência. Pessoa tentou diversas aventuras profissionais e empresariais. 

Fundou e dirigiu a tipografia Ibis e a editora Olisipo; criou a F. A. Pessoa, comerciante 

em nome individual; foi representante comercial; prestou serviços a agências de 

publicidade. Além disso, escreveu em diversas revistas, tais como: A Águia, A 

Renascença, Orpheu, onde também foi sócio e diretor; Jornal Ação, onde foi também 

redator; Contemporânea, Centauro, Portugal Futurista (essas de um só número); 

Athena, onde foi também diretor; Revista do Comércio e Contabilidade, da qual foi um 

dos sócios e diretor; Presença, A Revista. Também escreveu para vários jornais. Lançou 

alguns livros ou opúsculos como Ultimatum, de Álvaro de Campos, um manifesto 

futurista; 35 Sonnets, by Fernando Pessoa; Antinous, a Poem by Fernando Pessoa; 

                                                           
1
 Fernando PESSOA, apud PETRUS (edit.), O marinheiro, p. 26. 
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English Poems I, II e III, by Fernando Pessoa; O interregno; defesa e justificação da 

ditadura militar em Portugal; o Prefácio de Alma errante, de Eliezer Kamenesky, e por 

fim Mensagem. Portanto, Pessoa não era somente um intelectual, era um homem que 

participava intensamente de seu mundo, econômica, política, social, intelectual e 

esteticamente. 

Outro ponto de destaque em sua biografia, aliás bastante discutido por seus 

estudiosos, é a pouca intensidade de sua vida amorosa. A única mulher de quem teria se 

enamorado foi Ophelia Queiroz e seu relacionamento foi intermitente e, no total, 

relativamente curto. As razões disso podem estar relacionadas evidentemente a 

inúmeros fatores de ordem fisiológica, psicológica, moral ou mesmo intelectual. 

António Quadros (entre outros) reproduz o fragmento de uma carta de Pessoa a Ophelia 

rompendo seu relacionamento, que pode, em parte, explicar sua relutância a se entregar 

a um envolvimento amoroso mais intenso: 

O meu destino pertence a outra Lei de cuja existência Ophelinha nem sabe, e está 

subordinado, cada vez mais, à obediência aos mestres que não permitem nem perdoam.
2
 

Essa poderia ser apenas a desculpa de um namorado enfastiado, ou revelar a 

interiorização de uma missão cósmica recebida ou imaginada, ou quem sabe uma 

aderência ao voto templário de castidade, em virtude de sua identificação com o 

Templarismo português (os templários faziam os tradicionais votos de obediência, 

pobreza e castidade). 

Teresa Rita Lopes sugere a predominância de fatores psicológicos. Comenta que 

Pessoa se via como triste e feio, “indigno de ser amado”. Num poema inédito ele diz: 

A quem a natureza não fez bello 

Com seu corpo lhe disse: Tu não amas!
3
 

Ela observa que Pessoa não se mostrava aos outros como era, mas se fazia 

representar ora pelo Íbis,
4
 bonito, feliz e sorridente, ora por Álvaro de Campos, com sua 

                                                           
2
 Fernando PESSOA, apud QUADROS, A procura da verdade oculta, p. 22. 

3
 Fernando PESSOA, apud LOPES, Pessoa por conhecer, v. I, p. 45. 
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máscara de desinibida arrogância. Lopes nota que ele não podia apresentar uma imagem 

bem apessoada se “o espelho devolvia-lhe cotidianamente a imagem de um ser feio, 

triste e doido, como dizia nas cartas a Ophelia, com ‘expressão geral de não estar alli, 

mas na pia da casa ao lado’”.
5
 

Observa ainda a autora que, através de Bernardo Soares, Pessoa confessa como 

foi penosa a sua renúncia ao amor: 

Orphão de fortuna, tenho, como todos os orphãos, a necessidade ser o objecto da 

affeicão de alguém. Passei sempre fome de realização d’essa necessidade. Tanto me 

adaptei a essa fome inútil que, por vezes, nem sei se sinto a necessidade de comer.
6
 

Assim ela conclui que 

a inferioridade de sua “virgindade” […] era, por vezes, sublimada a ponto de aparecer 

como superioridade: é o caso do texto (T.40) em que o “adepto” à imagem e 

semelhança da dualidade ativa de Deus “deve permanecer casto e virgem”.
7
 

Para Lopes, 

sua abstinência do amor não foi um caminho por ele escolhido livremente ou enjeitado 

por pura incompetência: foi uma exclusão de que se sentiu vítima, mas que acabou por 

sublimar e ficcionar como fez com tudo na vida: assim, tendo falhado o amor em que “o 

corpo conquista o que a alma deseja”, resolve antepor-lhe um amor alternativo, um 

outro amor em que “a alma conquista o que o corpo deseja”.
8
 

Em síntese, pode-se observar que, embora Pessoa tenha tido uma personalidade 

extremamente complexa, sua vida mundana foi relativamente normal. Mas o que torna 

                                                                                                                                                                          
4
 Sobre a alcunha de “Íbis”, atribuída por Pessoa a si mesmo, Manuel J. Gandra observa que este 

representava, como Pessoa sabia perfeitamente, o deus Thot dos egípcios, o desvelador do verbo 

criador e psicopompo, que foi assimilado na antiguidade alexandrina ao deus grego Hermes, que 

exercia a mesma função e era patrono dos astrólogos, magos curadores, guarda-livros, contabilistas, 

dando origem ao personagem Hermes Trismegisto (vide GANDRA, Fernando Pessoa, p. 17). 
5
 Fernando PESSOA, apud LOPES, op. cit., p. 48-49. 

6
 Ibidem, p. 49. 

7
 Ibidem, p. 50. 

8
 Ibidem, p. 50. 
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um indivíduo singular é a sua vida interior. Segundo Octavio Paz, “nada na sua vida é 

surpreendente – nada, exceto seus poemas”.
9
 Essa vida interior se manifesta não só em 

sua obra, mas, segundo Octavio Paz, em sua própria presença: 

Anglômano, míope, cortês, vestido de escuro, reticente e familiar, cosmopolita que 

predica o nacionalismo, “investigador solene das coisas fúteis”, humorista que nunca 

sorri e nos gela o sangue, inventor de outros poetas e destruidor de si mesmo, autor de 

paradoxos claros como a água, vertiginosos: “fingir é conhecer-se”, misterioso que não 

cultiva o mistério, misterioso como a lua do meio-dia, taciturno fantasma do meio-dia 

português, quem é Pessoa? Pierre Hourcade, que o conheceu no final de sua vida, 

escreve: “Nunca, ao despedir-me, me atrevi a voltar para trás; tinha medo de vê-lo 

desvanecer-se, dissolvido no ar”.
10

 

A presença que Pessoa manifestava está bem descrita também na carta póstuma 

de seu amigo Carlos Queiroz, dirigida a ele, publicada na Presença n. 48, em julho de 

1936:
11

 

Em nada do que você usava se reflectia a fútil premeditação do exibicionismo. No 

entanto, toda a sua vulgaríssima indumentária, desde o chapéu aos sapatos, era, não sei 

por quê, espantosamente diversa da de toda a gente. Sei lá que tinha? Uma expressão 

inconfundível, um jeito especialíssimo, dado por si, sem querer”. 

Seu relacionamento com outros também está bem descrito nessa carta: 

A sua ironia, também de qualidade sui generis, era aguda, intencional, oportuna, mas 

sempre delicada e transparente, sem crueldades ferinas […]. No acaso dos diálogos – 

aos quais nunca impunha, ditatorialmente, a direção de seu espírito –, esperava que 

coubesse aos outros a sua vez de falarem para os escutar com atenção […]. Nada em si 

afastava quem o procurasse; antes pelo contrário. 

E termina a carta dizendo: 

                                                           
9
 Octavio PAZ, apud Amélia Pinto PAIS, Para compreender Fernando Pessoa, p. 11. 

10
 Ibidem, p. 17. 

11
 Apud GANDRA, Fernando Pessoa, p. 30-31. 
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Boa noite, Fernando. Não preciso dizer-lhe que sinto, nem porque sinto saudades suas. 

Mas não lhe peço que volte. Que temos aqui, que possa interessá-lo, ou, o que é mais 

triste, merecê-lo? Não temos nada, bem sabe, de que você não conheça já melhor do que 

nós, o vazio sem fundo, a mentira sem remédio, a trágica inutilidade. 

A atividade literária de Pessoa ilustra seu caráter eclético, pois, além de poesias, 

escrevia sobre os mais diversos temas, inclusive comércio, política e até textos 

publicitários. 

Dentre a vasta correspondência de Pessoa, certamente a carta a Adolfo Casais 

Monteiro de 13 de janeiro de 1935, muito citada por seus estudiosos, é uma das mais 

reveladoras desse fascinante personagem. A respeito de Mensagem, que foi o seu 

primeiro e único livro de poesias publicado em vida, em primeiro de dezembro de 1914, 

nesta carta ele afirma: 

Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz, 

com um livro da natureza de Mensagem. Sou de facto um nacionalista místico, um 

sebastianista racional, mas sou, aparte isso e em contradição com isso, muitas outras 

coisas. E essas coisas, pela mesma natureza do livro Mensagem, não as incluí.
12

 

É interessante observar que, para Pessoa, esta faceta “sebastianista-nacionalista 

mística” de sua personalidade, à qual se refere, “é de certo modo secundária (mas que –) 

como não tinha nunca sido suficientemente manifestada nas minhas colaborações em 

revistas […] – precisamente por isso convinha que ela aparecesse e que aparecesse 

agora”.
13

 Ressalta que a obra não fora premeditada, mas coincidiu que ela aparecesse no 

momento certo “da remodelação do subconsciente nacional. O que fiz por acaso, e se 

completou por conversa, fora exactamente talhado, com Esquadria e Compasso, pelo 

Grande Arquiteto”.
14

 

Percebe-se assim que no fundo Pessoa era um utopista, buscava a perfeição do 

estado governado pelos melhores homens (aristes em grego), com todas as virtudes, ou 
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 Fernando PESSOA, em Carta a Adolfo Casais Monteiro de 13 de janeiro de 1935, apud SILVA, 

Fernando Pessoa, p. 388. 
13

 Ibidem, p. 339. 
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seja, defendia o que designava como uma “República Aristocrática”. E, como seria de 

esperar, ao comparar sua utopia com a realidade nua e crua, frustrou-se continuamente, 

realimentando a sua melancolia e o desassossego que tanto expressa em sua obra. 

4.2.  A  QUESTÃO DOS HETERÔNIMOS  

Na mencionada carta a Casais Monteiro, Pessoa afirma que, do ponto de vista 

psiquiátrico, 

a origem de meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em mim […]. Seja 

como for, a origem mental de meus heterônimos está na minha tendência orgânica e 

constante para a despersonalização e para a simulação.
15

 

Explica que, se fosse mulher, os ataques histéricos se manifestariam 

exteriormente, e cada poema de Álvaro de Campos: 

[O mais histericamente histérico em mim] seria um alarme para a vizinhança. Mas sou 

um homem – e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais: assim 

tudo acaba em silêncio e poesia.
16

 

Pessoa revela que desde criança teve a tendência de gerar um mundo fictício ao 

seu redor. Afirma que, pelo que lembra, seu primeiro heterônimo foi o Chevalier de 

Pas, criado quando tinha cerca de seis anos, “por quem escrevia cartas dele a mim 

mesmo”.
17

 Diz que inventava nomes e a cada um lhes acrescentava uma história e 

imediatamente, espontaneamente, a figura, cara, trajes, gestos, estrutura lhe apareciam. 

E que, mesmo passados trinta anos, ele ainda os ouvia, sentia, via “e tenho saudade 

deles”.
18

 

Sobre os seus heterônimos literários, escreve Pessoa, nessa carta, que por volta 

de 1912 veio a ideia de escrever um poema de índole pagã. Sem que ele soubesse tinha 

nascido Ricardo Reis. Cerca de dois anos após tentou fazer uma “partida” (sic) ao Sá 
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 Ibidem, p. 341. 
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 Ibidem, p. 341. 
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 Ibidem, p. 342. 
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Carneiro e inventar um poeta bucólico, mas não conseguiu produzir nada. Aí, em oito 

de maio de 2014: 

Acerquei-me de uma cômoda alta e tomando um papel comecei a escrever, de pé, como 

escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio numa espécie de êxtase 

cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal de minha vida, nunca poderei ter 

outro assim. Abri com o título o Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o 

aparecimento de alguém em mim, a quem dei, desde logo, o nome de Alberto Caeiro 

[…]. Escritos que foram esses trinta e tantos poemas, imediatamente peguei outro 

pedaço de papel e escrevi, a fio também, seis poemas que constituem Chuva Oblíqua de 

Fernando Pessoa […]. Foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como 

Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir – instintiva e 

subconscientemente – uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis 

latente, descobri lhe o nome e ajustei-o a si mesmo porque nessa altura já o via. E, de 

repente, em derivação posta a de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo 

indivíduo. Num Jacto, e a máquina de escrever, sem interrupção nem emenda surgiu a 

Ode triunfal de Álvaro de Campos […]. Parece que tudo se passou independentemente 

de mim.
19

 

Ele segue explicando as características dos seus heterônimos: data de 

nascimento, estrutura etc.: 

• Alberto Caeiro (1889-1915), nascido em Lisboa no dia 16 de abril, de pouca 

cultura e que viveu sempre em Ribatejo; 

• Ricardo Reis (1887-?), nascido no Porto no dia 19 de setembro, monarquista, se 

expatriou voluntariamente para o Brasil, em 1919. 

• Álvaro de Campos (1890-?), nascido em Tavira no dia 15 de outubro, e que 

viveu até o fim do próprio Pessoa. Estudou engenharia na Escócia. Fez uma 

longa viagem para o Oriente e, após várias viagens, fixou-se em Lisboa e deixou 

de trabalhar. 
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Coincidentemente ou não, cada um deles é de uma região diferente de Portugal: 

Caeiro do centro, Reis do norte e Campos do sul; tem-se assim a impressão de que 

Pessoa quis representar a alma de seu amado Portugal sem privilegiar nenhuma região. 

Sendo ele, além de tudo, um estudioso de Astrologia, estabeleceu o mapa astral 

de cada um desses heterônimos e, a partir desse ponto de vista, nota-se também uma 

composição interessante, pois os signos envolvidos (respectivamente: Áries, Virgem e 

Libra) manifestam, segundo essa prática, personalidades diferentes em sua 

essencialidade. 

Finalmente, em sua carta, Pessoa explica o impulso que o leva a escrever a partir 

de cada um deles: Caeiro por pura inspiração; Reis, “depois de uma deliberação abstrata 

que subitamente se concretiza numa ode”;
20

 e Campos, “quando sinto um súbito 

impulso para escrever não sei o quê”.
21

 Explica ainda que 

o meu semi-heterônimo Bernardo Soares, que aliás em muita coisa se parece com 

Álvaro de Campos, aparece sempre que eu estou cansado ou sonolento, de sorte que 

tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição, aquela prosa é um 

constante devaneio. É um semi-heterônimo, porque, não sendo a personalidade a minha, 

é, não diferente da minha, mas simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a 

afetividade.
22

 

Para Fernando Cabral Martins e Richard Zenith, que editaram o livro Fernando 

Pessoa – Teoria da Heteronímia, “a obra de Pessoa é um diálogo múltiplo entre textos 

assinados por diferentes autores”.
23

 Segundo eles, heterônimo não é um nome falso 

como o pseudônimo. É o verdadeiro nome de outro por oposição ao nome próprio 

(ortônimo). Observam que, num texto possivelmente de 1932, Pessoa explica: 
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 Ibidem, p. 345. 
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Por motivo que me não proponho analisar, nem importa que analise, construí dentro de 

mim várias personagens distintas entre si e de mim, personagens essas a que atribuí 

poemas vários que não são como eu, nos meus sentimentos e ideias, os escreveria.
24

 

Segundo esses autores, Pessoa passou a usar o termo “heterônimo” somente a 

partir de 1928. Este termo é, para ele, aplicável a um pseudônimo, desde que “este não 

represente o mesmo poeta com outro nome, mas um poeta diferente, concebido 

dramaticamente como personagem diversa do autor e até oposta à índole dele”.
25

 Por 

isso é que Bernardo Soares é considerado por ele um “semi-heterônimo”, pois, embora 

seja outro, mantém o estilo de Pessoa. Para Martins e Zenith, 

há uma diferença óbvia entre “Pessoa” e “Fernando Pessoa”: o primeiro é um autor, o 

segundo é o nome de um autor […]. Pessoa é um autor, que se distingue daqueles outros 

que pela sua mão assinam, e se distingue mesmo de um deles que usa seu próprio 

nome.
26

 

A heteronímia para esses autores consiste em experimentar múltiplos modos de 

construir o sujeito e cada heterônimo, incluindo o ortônimo – ou até cada texto –, “é a 

construção de um sujeito singular”;
27

 assim, cada heterônimo tem a caracterizá-lo, além 

de um nome, um estilo próprio. O próprio ortônimo, que na maturidade irá escrever 

textos esotéricos e políticos, não deixa de ser um heterônimo.
28

 

Martins e Zenith observam que, depois da repentina criação dos principais 

heterônimos, Pessoa foi modificando alguns de seus dados, para adaptá-los melhor aos 

seus conceitos. Na realidade, inicialmente os três heterônimos foram concebidos como 

tendo nascido em Lisboa. Foi só mais tarde que Pessoa atribuiu a Ricardo Reis o Porto e 

Tavira a Álvaro de Campos como locais de nascimento. Inclusive, em textos de 

diferentes épocas Pessoa menciona às vezes datas diferentes para o seu nascimento. 

Após 1924 o gênio de Ricardo Reis vai se diluindo, enquanto Álvaro de Campos vai se 

transformando ao longo da vida. 
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Jerónimo Pizarro, outro importante pesquisador de Pessoa, pondera que 

é importante não esquecer que o heteronimismo é também um processo consciente de 

desdobramento premeditado, e este autor que inventa autores supostos tem um papel 

ativo e lúcido em todo esse complexo processo, ainda que na ficção refira muitas vezes 

que o seu papel é tendencialmente passivo.
29

 

Para reforçar sua argumentação aponta alguns textos de Pessoa que são bastante 

indicativos. Num apontamento de 1915, pode-se ler: 

Assim publicarei, sob vários nomes, várias obras de várias espécies, contradizendo-se 

umas às outras. Obedeço assim à necessidade de um dramaturgo, e a um dever social 

[…]. Não publico tudo sob a meu nome, porque isso seria contradizer-me. E a 

contradição é uma inferioridade. As thesis mais synteticas, as na linha de orientação que 

se pareça à média e, portanto, a mais própria expressão do meu temperamento, publicá-

las-hei sob o meu nome. Mas não deve julgar-se que as dou por mais verdadeiras do que 

as que publiquei com nomes inventados (144A-19 e 20).
30

 

Em 1916 escreve: 

A tua alma é um pseudonymo teu 

Deus é um pseudonymo teu 

Deus é um pseudonymo nosso 

(75A-28).
31

 

A abrangência do termo “heterônimo”, no entanto, não é muito clara. Numa 

Tábua bibliográfica de 1928, Pessoa decretou: “As obras heterônimas de Fernando 

Pessoa são feitas até agora por três nomes de gente – Alberto Caeiro, Ricardo Reis e 

Álvaro de Campos”.
32

 Contudo, em sua carta de 1935, chegou a usar o termo de 

maneira mais ampla: referindo-se a “um ou outro heterônimo ainda por aparecer”.
33
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Ainda menciona que o primeiro heterônimo foi o Chevalier de Pas, surgido aos seis 

anos de idade; depois o chamou de “o meu primeiro conhecido inexistente”. Na mesma 

carta, como visto, chama Bernardo Soares de semi-heterônimo. Percebe-se, portanto, 

que, embora como Pessoa afirme, o impulso criativo que gerou tanto os heterônimos 

quanto seus poemas tenha sido muitas vezes inesperado e inspirado, a montagem desses 

heterônimos em torno dessa inspiração exigiu uma intensa elaboração intelectual, 

consciente e voluntária. E o mesmo se observa em muitos de seus poemas. 

Jerónimo Pizarro observa que Pessoa, em sua Tábua bibliográfica, que ele 

mesmo redigiu e viu publicada na revista Presença, diz: 

O que Fernando Pessoa escreve pertence a duas categorias de obras, a que poderemos 

chamar de orthónymas e heterónymas. Não se pode dizer que são authónymas e 

pseudónymas, porque deveras não o são. A obra pseudónyma é do autor em sua pessoa, 

salvo no nome que assina; a heterónyma é do autor fora de sua pessoa, e de uma 

individualidade completa fabricada por elle, como o seriam os dizeres de qualquer 

personagem de qualquer drama seu (Presença, n. 17, dez. 1928, p. 10).
34

 

Mas Pizarro observa que, a partir dos dados mencionados, 

esta clareza conceptual é tardia. Pessoa, inventor da distinção entre obra heterónimas e 

ortónimas, o criador das acepções mais modernas de ortónimo e heterónimo, deu 

primeiro vida a dezenas de figuras literárias, mais ou menos definidas, e depois, só 

depois, introduziu uma clara definição conceptual. Isso quer dizer que tudo o que 

Pessoa produziu até 1928 – recordemos que nasceu em 1888 – dificilmente se pode 

separar em ortónimo e heterónimo, pois esse seria um exercício retrospectivo […]. 

Isto quer dizer também que tudo o que escreveu depois de 1928 também seria difícil de 

classificar desse modo, pois entre 1928 e 1935 Pessoa não optou por separar sua obra 

nesses dois grandes continentes, ainda que tenha equacionado essa possibilidade.
35

 

Mas, independentemente dessa discussão sobre a conceituação de heterônimo e 

ortônimo, os estudiosos de Pessoa elaboraram uma relação de personagens que ele criou 
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para lhe atribuir a tarefa de escrever ou colaborar na produção de alguma de suas obras. 

A lista preparada segundo esse critério, conforme Martins e Zenith, contém cento e seis 

nomes. Já a lista de Manuel J. Gandra, que inclui todos os “heterônimos e 

subpersonalidades (semi-heterônimos, pseudônimos, alcunhas, epítetos, colaboradores 

fictícios e assinaturas) de Fernando Pessoa”,
36

 chega a quatro (heterônimos) mais cento 

e cinquenta e quatro nomes. 

Amélia P. Pais afirma que é muito difícil se falar de um pensamento geral de 

Fernando Pessoa a partir dos seus diferentes heterônimos. O próprio Pessoa afirma em 

Páginas íntimas de autointerpretação: 

Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade não sei com que 

sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe (se é esses 

outros). Sinto crenças que não tenho. Enlevam-me ânsias que repudio.
37

 

Pode-se falar no pensamento de um deles, ou do ortônimo. Mas dificilmente se 

consegue alguma coerência ao se usar mais de um, pois eles mesmos se contradizem e 

mesmo discutem abertamente entre si. 

Embora possamos encontrar aspectos esotéricos nas obras de vários destes 

heterônimos, esse Esoterismo, principalmente em seu matiz rosacruciano, concentra-se 

mais nos poemas do ortônimo, Fernando Pessoa, e de alguns poemas de Álvaro de 

Campos, que, como visto, foi o único dos principais heterônimos que acompanhou 

Pessoa até o final da vida. Assim, convém analisar esse personagem em particular, bem 

como o ortônimo, com mais detalhes. 

4.2.1. O heterônimo Álvaro de Campos 

Segundo a mencionada carta para Casais Monteiro, Álvaro de Campos nasceu 

em 15 de outubro de 1890 em Tavira, e Pessoa o descreve como 
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alto, magro, tem 1,75 m, tipo vagamente de judeu português, cabelo, porém, liso e 

normalmente apartado e usava monóculo. Aprendeu latim de um tio beirão que era 

padre […]. Tinha a ambição de sentir tudo de todas as maneiras.
38

 

Note-se certa semelhança física com o próprio Pessoa que tinha 1,73 m, era 

também magro e elegante e incluía entre seus ascendentes, por parte de pai, judeus 

portugueses, processados em autos de fé. Campos pode ser considerado o “gêmeo 

complementar” de Pessoa, através do qual expressa tudo aquilo que ele, um indivíduo 

tímido e reservado, não quer dizer em público. Diz o próprio Pessoa: “Pus em Álvaro de 

Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida”.
39

 

Segundo Amélia Pinto Pais, da correspondência trocada entre Pessoa e Ophelia, 

fica-se sabendo que ele interferiu várias vezes no namoro entre os dois e Ophelia o 

detestava. Foi grande admirador de seu “mestre” Alberto Caeiro, sobre quem escreveu 

diversos textos, entre os quais Notas para recordação de meu mestre Caeiro. 

Campos, segundo Amélia Pinto Pais, era um emotivo, o mais vanguardista de 

todos os “Pessoas”, e foi grande admirador de Walt Whitman e de Marinetti. Teve uma 

namorada, Daisy, mas também era provavelmente bissexual, pelo que escreveu em 

alguns de seus poemas. Conforme essa estudiosa, ele teve três fases literárias distintas e 

torna-se difícil reconhecer nessas fases o mesmo autor. Ainda mais que a segunda fase 

começou antes da primeira e continuou depois. 

A primeira fase foi a do “decadentismo”, que foi uma corrente literária posterior 

ao simbolismo, que representou a derrocada dos valores tradicionais, bem retratada pelo 

Opiário. Depois veio a fase do sensacionismo/futurismo. Essa fase de Campos é bem 

ilustrada por sua Ode triunfal e sua Ode marítima. Por fim, na terceira fase, Campos é 

mais passivo, sensitivo, como diz Amélia P. Pais, “porque sentindo com a alma, mais do 

que com as sensações”: 
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Abúlico incurável, em desassossego existencial. Gêmeo de Pessoa, como ele plural, 

procurando através do sentir tudo de todas as maneiras, ser tudo e toda gente, ser Deus, 

porque Tudo.
40

 

Segundo a Profa. Teresa Rita Lopes, ao criar Álvaro de Campos, Pessoa deu 

“forma de gente aos seus medos e anseios ao mesmo tempo, ousou, através dele, os 

gestos e os sonhos e as viagens e os excessos, que o seu comportamento, 

confessadamente abúlico, lhe não permitia viver”.
41

 E prossegue, afirmando ver em 

Campos a dramatização do orgulho, da libertação das coisas herdadas, e cultivada de 

judeu português. “À semelhança de Pessoa, Campos desdobra-se em dois a cada 

momento e diacronicamente, ao longo de sua vida-obra […], se multiplica por três 

outros”.
42

 

Para essa autora, Campos foi evoluindo ao longo de sua vida, perdendo aos 

poucos o seu entusiasmo juvenil. “O Campos envelhecido é o Pessoa envelhecendo.” 

Lopes descreve assim a simbiose entre Pessoa e Campos: 

Na pessoa de Campos, Pessoa fingiu ser quem foi: órfão educado no estrangeiro, 

recebido no amplo colo de muitas tias e avós, “doente e fraco” e sabendo inglês 

perfeitamente […] com um medo doido de endoidecer (como a avó paterna), recusando 

a ser de companhia […], marginal e incarrilável (sic) […]. Através de Campos, Pessoa 

logrou ser, sobretudo, esse poeta múltiplo, “plural como o universo”, “sentir tudo de 

todas as maneiras”, ter todas as opiniões […]. Na pessoa de Campos, Pessoa foi o autor-

encenador-actor do romance-drama-em-gente – a sua invenção mais íntima.
43

 

4.2.2. Fernando Pessoa,  o ortônimo 

Mas quem é, afinal, o Fernando Pessoa que assina com seu próprio nome? Como 

já mencionado, Fernando Pessoa é tão heterônimo quanto os demais e passou por 

diferentes linguagens ao longo de sua história literária. 
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Inicialmente foi fortemente influenciado pelo Simbolismo francês, o qual vai 

abandonando pelo Pauísmo, termo derivado do poema Pauis e que, por sua vez, deriva 

de paul e tem o sentido de “pântano” ou “palude”. Segundo o Dicionário de Fernando 

Pessoa e do modernismo português, de Fernando Cabral Martins, o Paulismo (ou 

Pauísmo) busca estabelecer uma ponte entre o Neossimbolismo e os movimentos de 

vanguarda do início do século, e mantém uma forte influência francófona. Seu nome 

deriva “da primeira palavra do díptico Impressões do Crepúsculo”: “Pauis de roçarem 

ânsias pela minha alma em ouro”, poema conhecido por Pauis,
44

 escrito em 1913, 

embora tenha sido publicado somente em 1914 na revista A Renascença. A metáfora de 

Pauis utilizada por Fernando Pessoa “teria sido inspirada em Paludes, de André 

Gide”.
45

 Essa linguagem poética, segundo o Dicionário, transmite um estado d’alma, 

taciturno, enigmático, vago, crepuscular. Diz este: 

Os principais poemas de Fernando Pessoa que refletem essa linguagem são Pauis e 

Hora Absurda (publicado na revista Exílio em 1916), bem como o drama estático O 

Marinheiro, escrito em 1913 (publicado em 1915 na revista Orpheu). Para Pessoa e 

seus companheiros, é “o reflexo em bruma de um estado de alma nacional 

absolutamente estagnado na sua mórbida decadência de um país sem luz, sem ação, 

mergulhado na triste hipocrisia inculta de ‘lepidópteros burgueses’”, nas palavras de Sá 

Carneiro.
46

 

O Paulismo, entretanto, vai perdendo força e dá lugar a uma estética 

Interseccionista, que é uma adaptação da visão cubista à poesia, muito bem 

representada, por exemplo, por Chuva Oblíqua (8/3/1914) de Fernando Pessoa. 

Segundo o Dicionário de Fernando Pessoa, o Interseccionismo “é um novo 

gênero de Paulismo”,
47

 conforme explicação do próprio Pessoa, numa carta a Cortes 

Rodrigues de 4 de outubro de 1914. Ele incorpora as técnicas tanto do cubismo quanto 
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do futurismo. Sá Carneiro o define como “o Paulismo a sério […] e Pessoa como um 

quase futurismo”.
48

 No âmbito da literatura, explica o Dicionário, nesta nova linguagem 

a metáfora liberta-se completamente de suas amarras, e permite ao poeta, muito em 

particular, trabalhar a aparente velocidade com que as imagens se sucedem aos nossos 

olhos/consciência e, num perfeito prisma de intersecções, apresentá-las já fundidas, por 

vezes de um modo aparentemente não lógico.
49

 

O próprio Fernando Pessoa faz uma justificação teórica do Interseccionismo: 

Em todo momento de atividade mental acontece em nós um duplo fenômeno de 

percepção: ao mesmo tempo em que temos consciência dum estado de alma, temos 

diante de nós, impressionando-nos os sentidos, que estão virados para o exterior, uma 

paisagem qualquer […]. Todo o estado de alma é (também) uma paisagem […]. Assim, 

tendo em nós ao mesmo tempo consciência do exterior e do nosso espírito […], temos 

ao mesmo tempo consciência de duas paisagens. Ora, essas paisagens fundem-se, 

interpenetram-se […]. De modo que a arte que queira representar bem a realidade terá 

de a dar através de uma representação simultânea da paisagem interior e da paisagem 

exterior”.
50

 

Já em finais de 1915, Pessoa começa a sofrer as influências do “Futurismo” e a 

desenvolver o “Sensacionismo”. O Futurismo foi um movimento de vanguarda do início 

do século XX, influenciado por Walt Whitman (1819-1892), tendo como expoente 

Filippo Tommaso Godoy Marinetti (1876-1944), expresso no manifesto futurista de 20 

de fevereiro de 1909. Os futuristas cantavam a coragem e a audácia; a beleza da 

velocidade e da luta, das multidões revolucionárias; tinham desprezo pelo passado e 

seus valores tradicionais; exaltavam a energia da cidade, do homem moderno, as 

fábricas e os operários, os carros e os aviões, ou então o novo homem nietzschiano, que 

se situaria para além do bem e do mal. Segundo o Dicionário de Fernando Pessoa, a 

Ode triunfal de Campos já tem traços marcantes desse movimento, embora ainda não 

possa ser considerada como futurista, mesmo estando próxima em sua estética e 
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atitudes. Em 1916 Almada Negreiros fundou o Comitê Futurista de Lisboa, com Santa 

Rita Pintor, nos moldes do movimento encabeçado por Marinetti na Itália. Segundo o 

Dicionário, 

o Futurismo português foi apenas um episódio da renovação artística do país. Iniciou-se 

com uma sessão futurista no teatro República de Lisboa em 14-5-1917 e findou-se com 

a publicação da revista Portugal Futurista, que teve um único número em novembro do 

mesmo ano e foi logo aprendido pela polícia.
51

 

Mas o Futurismo de Fernando Pessoa e, em particular, o de Álvaro de Campos 

em muitos aspectos contraria as posições de Marinetti. Segundo o mencionado 

Dicionário, é um Futurismo Saudosista. Através de Campos, Pessoa critica a situação 

da época e o mundo que lhe era contemporâneo, inclusive os chefes das vanguardas: 

Todos vós que sois literatos […]. Passai vós, que sois autores de correntes literárias, de 

correntes artísticas […]. Passai, frouxos que tendes a necessidade de serdes os istas de 

qualquer ismo.
52

 

Seu Ultimatum não faz a apologia da guerra, pelo contrário, e, em vez de 

desprezar o passado, “propõe para o futuro uma retomada da grandeza passada”.
53

 O 

Ultimatum defende, entre outras coisas, a abolição do dogma da personalidade, mas não 

no sentido dado por Marinetti, de que a matéria interessa mais do que o indivíduo, mas 

para, de acordo com Campos, “multiplicar as virtualidades subjetivas do homem”. Esta 

diferença tem uma grande importância para o seu posicionamento político, pois, 

conforme o Dicionário, 

a abolição da psicologia individual desejada por Marinetti coincide com os propósitos 

do fascismo mussoliniano; é a anulação das diferenças individuais na massa. O que 

Campos propõe é, pelo contrário, o cultivo das diferenças num sujeito artista que seria 
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“síntese soma” e não “síntese subtração”. Proposta de um aristocratismo estético nos 

antípodas do populismo fascista.
54

 

O Sensacionismo foi o último ismo criado por Pessoa e seus companheiros: 

Uma corrente literária que era ao mesmo tempo nacionalista e cosmopolita, 

neossimbolista e acolhedora dos ismos de vanguarda. Tendo como sentido fundamental 

“sentir tudo de todas as maneiras e ser tudo e ser todos”, o Sensacionismo foi para 

Pessoa “a arte da soma síntese”, como lhe chamou, “um todo no qual as partes, mesmo 

as mais díspares, se harmonizavam, como se de um atanor alquímico se tratasse”.
55

 

Essa corrente assim definida permitia a Pessoa a integração de todos os seus 

heterônimos, pois, afinal de contas, não se assentava em base alguma, permitindo assim 

integrar as demais correntes, “com a condição de não aceitar nenhuma separadamente” 

(p. 790). 

Esses ismos todos influenciaram a obra de Pessoa em seu conjunto, e cada 

heterônimo (em especial Fernando Pessoa) lhe imprimia o seu estilo. Mas aos poucos, 

porém, Pessoa foi abandonando os estilos literários, como se já não precisasse mais 

deles para criar, e, por fim, a partir de 1920, começou a abandonar também os demais 

heterônimos, com exceção de Campos, que, como visto, o acompanhou até o fim da 

vida, embora com um estilo livre mais similar ao de Fernando Pessoa. Com isso o 

ortônimo passou a prevalecer sobre os heterônimos. 

4.3.  O  PENSAMENTO DE PESSOA E DE FERNANDO PESSOA  

O primeiro problema que se enfrenta ao abordar o pensamento de Pessoa é o de 

definir a quem se está referindo. Seria apenas ao ortônimo Fernando Pessoa? Ou a uma 

entidade “suprapessoal”, Pessoa “ele mesmo”, que cria todos os heterônimos (incluindo 

o ortônimo como tal), mas que não tem uma personalidade definida? Nesta última 

hipótese pode-se falar “num pensamento”, ou apenas em “pensamentos” de Pessoa, uma 

vez que os heterônimos apresentam pensamentos próprios e divergentes? 
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Muito do que se sabe do modo de pensar de Pessoa está expresso em cartas, 

anotações ou na autobiografia do autor, que são, portanto, do próprio Pessoa. Em muitas 

destas obras suas posições se confundem com as do ortônimo, Fernando Pessoa, autor, 

entre outras obras, de Mensagem, onde essa identidade se torna mais clara. Dada a vida 

relativamente curta dos principais heterônimos, à exceção de Campos, pode-se assumir 

que este Fernando Pessoa, apesar das divergências com os heterônimos, é o que mais se 

aproxima do Pessoa “ele mesmo”. 

A peculiaridade desse pensamento é apontada por Afonso Rocha, em sua obra 

Fernando Pessoa e o Quinto Império. Ele comenta a grande erudição filosófica de 

Pessoa, seu profundo conhecimento do pensamento grego e das obras do idealismo 

alemão, cuja influência transparece em sua gnosiologia. Alguns autores, citados por 

Rocha (J. Serrão, J. Prado Coelho, G. Lind, E Lourenço, J. Gaspar Simôes e outros), 

apontam para uma forte influência de A. Schopenhauer (1788-1860) e de F. Nietzsche 

(1844-1890), em particular na elaboração de sua visão moral e política, sobretudo pelo 

forte questionamento do Cristianismo, pela defesa do niilismo e do absurdo, pela 

apologia do egoísmo e do helenismo, e por sua a perspectiva aristocrática. 

Rocha concorda com a forte influência de Schopenhauer, mas acredita que a de 

Nietzsche é menos predominante do que geralmente se supõe. Para isso recorre aos 

dizeres do próprio Pessoa e à sua declarada identificação com o “paganismo grego”, 

independentemente de qualquer consideração nietzschiana. Segundo Rocha, para Pessoa 

o paganismo grego era “um paganismo de homens […], que interessa a toda a 

humanidade”, enquanto “a posição de Nietzsche não passa de nos remeter a um 

paganismo nórdico”.
56

 Diz Pessoa, através de seu heterônimo António Mora: 

O paganismo da Grécia era um paganismo de homens, o da Alemanha um paganismo 

de animais. Na Grécia, para além do Olimpo, havia Elêusis e a promessa Secreta e 

Simbólica da Sobrevivência da Alma, que interessa a toda a humanidade […]. Na 
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Alemanha não há o que corresponda a Elêusis, nem outra promessa que não a da 

Sobrevivência da Alemanha, que não tem interesse humano.
57

 

Isso dá a entender que a similaridade de algumas das posições de Pessoa e 

Nietzsche é mais devida a origens comuns de seus pensamentos do que a uma influência 

direta. 

Em seus escritos autobiográficos Pessoa se autodefine, do ponto de vista 

político, como “conservador de estilo inglês, isto é, liberal dentro do conservantismo, e 

absolutamente antirreacionário,
58

 “ele é um ferrenho defensor do individualismo e 

contra o socialismo e o comunismo. Considera que “o sistema monárquico seria o mais 

próprio para uma nação organicamente imperial como é Portugal”,
59

 mas que, dadas as 

circunstâncias, ele seria inviável e “a haver um plebiscito entre regimes votaria, com 

pena, pela República”.
60

 Do ponto de vista patriótico se define como um nacionalista 

místico e defende: 

Um nacionalismo místico de onde seja abolida toda a infiltração católico-romana, 

criando-se, se possível for, um sebastianismo novo, que a substitua espiritualmente, se é 

que no catolicismo português houve alguma vez espiritualidade […] a par do lema: tudo 

pela Humanidade, nada contra a Nação.
61

 

Revela-se contrário a todas as formas de internacionalismo, que, segundo ele, 

são três: a Igreja de Roma, o Sistema Financeiro Internacional e o Comunismo. Seu 

liberalismo funda-se “na crença na existência da origem divina da Alma Humana e da 

inviolabilidade de sua consciência, em si mesmo e em suas manifestações”.
62

 

Em termos de “Filosofia Religiosa”, oficialmente ele se declara 
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cristão gnóstico e, portanto, inteiramente oposto a todas as igrejas organizadas e 

sobretudo à igreja de Roma. Fiel, por motivos que mais adiante estão implícitos, à 

Tradição Secreta do Cristianismo, que tem íntimas relações com a Tradição Secreta de 

Israel (a Santa Kabala) e com a essência oculta da Maçonaria.
63

 

Além disso informa que foi 

iniciado por comunicação directa de Mestre a Discípulo nos três graus menores da 

(aparentemente extinta) Ordem Templária de Portugal.
64

 

Segundo Afonso Rocha, Pessoa concebe Deus tanto em termos de um Deus 

imanifesto, inefável, quanto de um Deus manifesto, Deus-homem ou homem-Deus, ou 

Cristo ou Verbo. O Mundo teria vindo do Deus imanifesto por um processo de 

“emanação gradualizada”. Na carta de janeiro de 1935 a Casais Monteiro, Pessoa 

afirma: 

Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em 

existências de diversos graus de espiritualidade, subtilizando-se até chegar a um Ente 

Supremo, que presumivelmente creou este mundo.
65

 

Para Pessoa, segundo Afonso Rocha, o caminho por excelência para o homem 

realizar sua transformação espiritual é a “Alchymia”, no sentido da Gnose hermética. 

Ele declara seguir um “paganismo heterodoxo”, embora se afirme “cristão gnóstico”: 

Na proporção em que o Cristo é, não um deus, ou um semideus judeu, mas o Logos 

abstrato dos gnósticos, ponto intelectual por onde passa a emanação divina – o 

Cristianismo é legítimo porque é um complemento, um prolongamento, um 

aprofundamento do paganismo. Tanto é um prolongamento do paganismo que não entra 

em conflito com ele. Pagãos eram os filósofos neoplatônicos de Alexandria.
66
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A relação entre o misticismo neoplatônico e o “cristismo”, segundo Pessoa, 

produziu a Heresia da Gnose. Esta Heresia foi combatida e esmagada, mas não 

desapareceu, tornando-se oculta e “ora nos aparece com o aspecto dos Cavaleiros de 

Malta, ou pelos Templários, ora desaparecendo, nos torna a surgir com os Rosa-Cruz, 

para finalmente surgir à plena superfície na Maçonaria”.
67

 

Assim, Pessoa se define também como “Templário”, pois considera que o 

Cristianismo gnóstico, ou o “paganismo superior”, é o “Cristianismo templário”. E diz: 

A esta Ordem Mystica foram confiados os segredos e as tradições da Egreja Gnóstica. 

Só a Noite sabe de que maneira foram transmitidos.
68

 

Para ele é certo que a Ordem do Templo, depois de sua dissolução pela Igreja 

Católica, em 1307, prosseguiu disfarçada na Escócia, na forma de Maçonaria, e em 

Portugal, graças a Dom Diniz que a converteu na “Ordem de Cristo”, que continuou sua 

obra esotérica: 

Disfarçou-se na Escócia, disfarçou-a D. Diniz em Portugal. Converteu a Ordem Externa 

em Ordem de Cristo; e, por trás da Ordem de Cristo, continuou intacta como ainda hoje 

está, a Ordem Interna do Templo.
69

 

Afonso Rocha aponta o místico e filósofo português Sampaio Bruno (José 

Pereira de Sampaio, 1857-1915) como tendo exercido forte influência no pensamento de 

Pessoa. Para comprovar isso, entre outras fontes, transcreve trecho de uma carta que 

este escreveu a Bruno em 1914, onde afirmava que “os livros de V. Exa. – que conheço 

– são bússola que me manda fazer de V. Exa. o meu norte”.
70

 Segundo Rocha, Sampaio 

Bruno afirma que ao longo da história existe um fio “gnóstico” ininterrupto, universal e 

perene que liga o passado persa-caldaico aos tempos cristãos, tanto medievais quanto 

modernos, assegurado pelos Templários e seus sucessores, a “Ordem de Cristo” e seus 

continuadores esotérico-maçônicos. Afirma o papel de “ponte” da “Ordem do Templo”, 
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trazendo à Europa a antiga tradição que sobrevivia no Oriente, alimentando a afirmação 

religiosa gnóstica dos movimentos espirituais da Idade Média, como os dos “fiéis do 

amor”, cátaros, gibelinos e outros, bem como a inspiração dos poetas, artistas, amantes, 

estudiosos, “irmãos das Lojas”, que ele designa como “Cavaleiros do Amor” ou 

“Cavaleiros do Espírito”. Estes, como “encobertos” misteriosos, foram os precursores 

dos movimentos modernos e trouxeram essa “Gnose” de caráter pagão-templário-cristão 

até os dias de hoje. 

Ainda segundo Rocha, Pessoa incorporou essa ideia e associou o Templarismo 

ao Movimento Rosacruciano e à Maçonaria, embora cada um desses movimentos se 

expresse com um simbolismo próprio. Diz Pessoa: “Da identidade do esoterysmo rosa-

cruz com a Gnose, não parece haver dúvidas”.
71

 Contudo, conforme visto no Capítulo II 

do presente trabalho, a interpretação do pensamento rosacruciano é variado e o 

movimento foi expresso por diferentes correntes com posições bastante diversas. Assim 

é importante compreender como Pessoa interpreta o Rosacrucianismo e o que é essa 

“Gnose” de que trata. Em síntese, para ele, Gnose, segundo Rocha, é um “syncretismo” 

que engloba o “esoterysmo templário” mesclado ao “cristismo oficial”, o 

“emanacionismo neoplatônico (pagão)”, o “Neoplatonismo gnóstico”, o 

“Neoplatonismo cristão”, a “Kabbala Judaica”, o “Kabbalismo Cristão”, a “alchymia 

espiritual”, “o Ocultismo cristão pagão”, “o Templarismo”
72

…, formando uma “seita 

ocultista ou secreta”, que entrou em conflito com o “cristismo oficial” e sobretudo 

católico. 

Pessoa faz uma distinção importante entre a “Fraternidade da Rosea Cruz” e a 

“Ordem da Rosa-Cruz” (ou Fraternidade da Rosa-Cruz, ou ainda rosacruciana). A 

“Ordem” seria hierarquizada, institucionalizada, ritual, ordenada, visível, enquanto a 

Fraternidade é uma união informal, invisível, de iniciados sem ritos, nem rituais, nem 

graus, apenas círculos, em cuja cruz se derramou o vermelho da Rosa. Seu símbolo 

representa a cruz tingida pelo sangue do Cristo, colorindo-a da mesma cor rubra da cruz 

templária. Essa Fraternidade, baseada na Gnose, formaria a verdadeira “Ordem Interna 

do Templo”. 
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Rocha levanta a hipótese de que, ao declarar-se iniciado de “Mestre a discípulo” 

na Ordem Templária de Portugal, na realidade Pessoa estaria falando de uma iniciação 

num outro nível de realidade, por um Mestre invisível, pertencendo assim à 

Fraternidade da Rosea Cruz, e, portanto, poderia afirmar, sem se contradizer, que não 

pertence a nenhuma Ordem, conforme visto. 

Mas segundo Pessoa nem todas as correntes de matiz rosacruciano teriam 

objetivos benéficos para a humanidade. Numa publicação chamada de Os trezentos, 

Pessoa levanta a suspeita de que, na evolução da tradição rosacruciano-maçônica, num 

dado momento, houve a infiltração de um grupo (os trezentos), cujo objetivo seria o de 

derrubar a civilização europeia, produto da cultura grega, da ordem romana e da moral 

cristã, para implantar uma civilização mundial inspirada pelo “baixo judaísmo” (em 

contraposição ao “alto judaísmo”) materialista, rompendo com o misticismo 

rosacruciano (“gnóstico-cabalista-cristão, alchymico-espiritual”) e contrariando a “alma 

europeia”, que “assenta no valor da razão, o valor da ordem, o desprezo pelas riquezas e 

pelo poder, o culto do domínio de si mesmo e da submissão da mente a um serviço 

intelectual”.
73

 Diz Pessoa: 

Trez são em resumo largo as forças que os 300 jogam contra a Europa: O materialismo 

irracionalista, o mysticismo racionalista, e o humanitarismo universalista […]. 

Conhecido isto, sabemos desde logo com que forças poderemos contrariar os 

movimentos d’elles, com o materialismo racionalista, com o mysticismo irracionalista e 

com o humanitarismo nacionalista.
74

 

Pessoa, que, segundo Rocha, possuía em sua biblioteca uma cópia da obra 

apócrifa Protocols: Procès Verbaux des Reunions Secrèts des Sages D’Israel (1920), a 

qual alcançou na época certa notoriedade, chegou a afirmar a existência de uma 

convergência entre os “Trezentos” e os chamados “Sábios do Sião” quanto à sua missão 

e estratégia nefasta. 

Rocha aponta ainda que, para Pessoa, existem três caminhos iniciáticos para 

conhecer/experienciar o “Occulto”: “o Mágico, o Mystico e o Alchymico”. E que 
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Pessoa prefere este último, “o mais difícil e o mais perfeito de todos […]; envolve uma 

transmutação da própria personalidade que a prepara”.
75

 

Em sua obra The Essay on Initiation, Pessoa elege a poesia “como a coisa mais 

simples com que se dá a comparar ou analogar a iniciação, sobretudo pelo paralelo que 

considera existir entre a ‘grande poesia’ e o terceiro grau da Iniciação”.
76

 A propósito da 

semelhança entre a iniciação e a poiética, Rocha observa que Pessoa, nessa obra, 

comenta que a iniciação na poesia (correspondente aos três graus mencionados acima) 

pode ser associada a três estágios do poeta: o lírico (Neófito), o épico (Adepto) e o 

dramático (Mestre), embora nesse caso não seja necessário ter sido “iniciado” num 

determinado grau para obter o outro. O grau de Mestre na poesia corresponde à “fusão 

de toda a poesia lírica, épica e dramática, em algo que fica para além das três, é uma 

realidade que excede a compreensão”.
77

 

Seu pensamento se reflete em suas ideias políticas. Numa publicação recente (de 

2015) editada por José Barreto (Fernando Pessoa; sobre o fascismo, a ditadura militar 

e Salazar), foram reunidos todos os textos de Pessoa referentes ao seu pensamento 

político. Segundo seu editor, através de suas várias hesitações percebe-se que esse 

pensamento foi gradativamente apontando para uma estruturação ideológica mais 

coerente somente no final de sua vida. Um dos temas mais controversos é o quanto esse 

pensamento reflete uma simpatia pela ideologia fascista. 

Segundo Barreto, Pessoa nunca chegou a estudar nem aprofundar o fascismo 

italiano, do qual, aparentemente, só possuía informação jornalística. Para ele, 

o seu nacionalismo místico eivado desde a adolescência de sebastianismo; o feroz 

elitismo; o anti-humanismo filosófico; o constante radicalismo […] tanto no plano 

político quanto religioso (anticatolicismo, antiCristianismo, sedução do neopaganismo 

de origem cultural alemã); a visão pessoana de uma pátria afundada numa decadência 

multissecular e, paralelamente, o credo numa regeneração nacional imbuída de 
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messianismo e de fé no renascer da antiga grandeza imperial de Portugal; o enorme 

desencanto que Pessoa sentiu pela governação republicana e, muito por via desta, pela 

“democracia moderna” da qual fora adepto na juventude; a admiração que manifestou 

pela figura cesarista e salvífica do “presidente-rei” Sidônio; o seu categórico e nunca 

desmentido antissocialismo e anticomunismo; enfim, sua relativização por vezes 

extrema dos conceitos de ditadura, bem como a singular concepção teórica que 

desenvolveu sobre um alegado antagonismo existente entre opinião pública e a maioria 

numérica do país […], hipoteticamente predisporiam Fernando Pessoa para presa da 

tentação fascista que rondou a porta dos intelectuais artistas e homens políticos de seu 

tempo.
78

 

No entanto, aponta o autor, nem o fascismo italiano nem o português “lhe 

mereceram senão comentários irônicos ou de franca e aberta crítica”.
79

 

Mesmo se às vezes considera Mussolini carismático, dotado de prestígio e 

magnetismo pessoal, não deixa de considerá-lo um “primitivo cerebral” e um louco ou 

ainda um “gênio paranoico”, alguém que traiu “a missão civilizadora e universalista da 

Itália, em benefício do ideal morto da ‘grandeza nacional’”.
80

 

O mesmo valia para Hitler. Pessoa separa o nacionalismo de um e de outro, 

referindo-se ao de Mussolini como nacionalismo mórbido e, a partir dos anos trinta, a 

ambos como um “nacionalismo animal, imbecil como fenômeno nacional, mas perigoso 

como fenômeno internacional, pois traz consigo os fenômenos de conservação e 

agressão”.
81

 Para Pessoa essas ideologias eram “absoluta banalidade” que repugnariam 

as elites pensantes. 

Pessoa tinha uma grande admiração pela cultura inglesa, que se reflete na 

preferência do protestantismo ao catolicismo e no seu liberalismo de cunho 

conservador. Segundo Barreto, 

em particular aponte-se o individualismo extremado […] e a sua sistemática defesa do 

Estado limitado, com a consequente apologia do capitalismo livre e uma notória aversão 
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às ideias corporativistas ou sindicalistas. Para Pessoa, bolchevismo, fascismo e 

hitlerismo tinham um sabor apocalíptico: “Eram a tripla prole do Anticristo”.
82

 

De outro lado, a visão de democracia de Pessoa é complexa, contraditória e vai 

se alterando com o tempo e as circunstâncias. Mas, segundo Barreto, a descrença na 

democracia que aparece em determinados momentos não pode ser apontada, como 

fazem alguns autores, como apologia de regimes autoritários ou fascistas. Para esse 

autor, “a retórica antidemocrática de Pessoa (ao criticar a Primeira República) fundava-

se em boa parte, algo paradoxalmente, na alegação de um ‘déficit democrático’ da dita 

República”,
83

 que ele considerava governada por uma oligarquia, que impunha ao país 

um regime tirânico. 

Em O interregno (de 1928), Pessoa descreve a democracia inglesa como 

fatalmente dominada por oligarquias partidárias, mostrando, portanto, que a 

democracia, daquela forma, é impossível. Mas a alternativa proposta por Pessoa é 

indefinida e às vezes contraditória. Fala de uma vaga “República Aristocrática” 

governada por elites meritocráticas da burguesia e da intelectualidade. Outras vezes 

sugere o modelo de “uma monarquia absoluta liderada por um soberano esclarecido, 

tolerante no plano religioso e protetor da liberdade de expressão e de criação, cujo 

paradigma, para Pessoa, era Frederico II da Prússia”.
84

 Em O interregno defende a 

ditadura militar vigente em Portugal (desde 1926) como um “estado de transição” para 

um regime de governo baseado na opinião pública. A esse propósito, o próprio Pessoa 

se retrata. Nas suas anotações de 30 de março de 1935, no que é considerado o seu 

Curriculum Vitae ao mencionar as “Obras que tem publicado”, Pessoa escreve: 

O folheto O interregno, publicado em 1928, e constituído por uma defesa da Ditadura 

Militar em Portugal, deve ser considerado não existente. Há que rever tudo isso e talvez 

que repudiar muito.
85
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Muitas vezes, segundo Barreto, encontram-se textos de Pessoa que sustentam 

opiniões diferentes e até opostas. Ele cita, a esse propósito, o seguinte trecho de Pessoa 

escrito em 1932, que contradiz seu ataque à democracia liberal em texto anterior: 

Quem hoje prega a sindicalização, o estado corporativo, a tirania social, seja fascismo 

ou comunismo, está dissolvendo a civilização europeia; quem defende a democracia e o 

liberalismo a está defendendo.
86

 

Barreto comenta que estas palavras não deixam de surpreender aqueles que 

tenham a imagem de Pessoa como um irredutível antidemocrata. 

Quando da insurreição militar de 1926, ao assumir Salazar o ministério das 

finanças e pôr em prática uma política econômica eficaz, Pessoa lhe teceu elogios. Em 

1930, quando Salazar começou a tomar informalmente as rédeas do governo, Pessoa 

ainda fala de sua inteligência clara e vontade firme. Quando, em 1932, Salazar tomou 

enfim, formalmente, as rédeas do governo, o discurso de Pessoa começou a mudar. Diz 

ele: 

O chefe do governo tem uma inteligência lúcida e precisa; não tem uma inteligência 

criadora e dominadora. Tem uma vontade firme e concentrada; não a tem irradiante e 

segura […]. Quando muito, na escala de governação pública, poderia ser o mordomo do 

país.
87

 

Além disso, começa a criticá-lo por ser católico, “uma religião fechada, 

dogmática e intolerante […] (e porque) faltar-lhe-iam também contatos com a vida 

intelectual e artística, com a alma portuguesa ‘irredutível a um sistema de dever e haver’ 

(débitos e créditos)”.
88

 

No final de 1934, Pessoa participou do concurso literário “Antero de Quental”, 

organizado pelo Secretariado de Propaganda Nacional – SPN, com sua obra Mensagem. 

Foi então enaltecido pelo diretor do SPN, Antônio Ferro, que a considerou uma obra de 

alto sentido nacionalista. O governo, segundo Barreto, na realidade buscava o apoio do 
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“nacionalista” Fernando Pessoa à sua tese da vinda de uma nova era para Portugal, sob 

o signo do Estado Novo. O júri, no entanto, atribuiu o primeiro prêmio de “livro de 

poesia” à obra Romaria, de um jovem franciscano apadrinhado por Alfredo Pimenta. 

Mensagem ganhou o prêmio da segunda categoria, “poemas ou poesia solta”. Duas 

semanas antes da entrega do prêmio, Pessoa conseguiu (apesar da censura) publicar seu 

artigo em defesa da Maçonaria, intitulado Associações secretas. Segundo Barreto, foi 

uma bomba: “Como era de todo previsível, já que a Maçonaria era então o inimigo 

número um do regime, o artigo causou vivo escândalo nos arraiais do Estado Novo”.
89

 

Esse artigo de Pessoa era contra o projeto de lei do deputado José Cabral, apresentado 

em primeiro de janeiro de 1935 na Assembleia Nacional, que visava extinguir a 

Maçonaria, confiscar os seus bens e perseguir seus aderentes. Apesar da grande 

repercussão do artigo de Pessoa, o projeto acabou sendo aprovado por unanimidade dos 

deputados em cinco de abril de 1935. E Pessoa se tornou, assim, publicamente um 

adversário do Estado Novo e, a partir daí, passou a ser um crítico do regime sem 

nenhuma ambiguidade. Diz Barreto: 

A hostilidade política, quando não a fúria, de Pessoa brota, então, principalmente na 

poesia satírica de Salazar e o seu regime […]. Do trio de poemas sobre Salazar (vide 

abaixo) sabe-se terem circulado cópias datilografadas que foram lidas ou declamadas 

nos cafés de Lisboa.
90

 

Eis o trio de poemas: 

António de Oliveira Salazar. 

Três nomes em sequência regular… 

António é António. 

Oliveira é uma árvore. 

Salazar é só apelido. 

Até aí está bem. 

O que não faz sentido 

É o sentido que tudo isto tem. 
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[...] 

Este senhor Salazar 

É feito de sal e azar. 

Se um dia chove, 

A água dissolve o sal, 

E sob o céu 

Fica só azar, é natural. 

Oh c’os diabos! 

Parece que já choveu… 

[...] 

Coitadinho 

Do tiraninho! 

Não bebe vinho. 

Nem sequer sozinho… 

Bebe a verdade 

E a liberdade, 

E com tal agrado 

Que já começam 

A escassear no mercado. 

 

Coitadinho 

Do tiraninho! 

O meu vizinho 

Está na Guiné 

E o meu padrinho 

No Limoeiro 

Aqui ao pé. 

Mas ninguém sabe por quê. 

 

Mas enfim é 

Certo e certeiro 

Que isto consola 

E nos dá fé. 

Que o coitadinho 

Do tiraninho 
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Não bebe vinho, 

Nem até café.
91

 

Juntando o pensamento político e o pensamento religioso de Pessoa, podem-se 

entender melhor seus objetivos, a missão que ele se atribuiu ao escrever Mensagem e o 

que ele entende por esse “nacionalismo místico e/ou sebastianismo racional”, ao qual se 

refere na carta a Casais Monteiro. 

Como mencionado anteriormente, Pessoa estava inserido na cultura de sua 

época, um tempo em que se justificava o imperialismo, alimentado por mitos 

nacionalistas que estavam na base também de outros “ismos” políticos dominantes, 

como, por exemplo, na Itália, na Alemanha e na Rússia. Conforme Rocha, já em 1912, 

Pessoa declara que “põe na essência anímica de seu sangue o propósito impessoal de 

engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade”,
92

 mostrando assim 

um perfil místico-messiânico. Em seus Estudos autobiográficos afirma, ressaltando o 

caráter nacionalista e português de seu messianismo: 

Não sei o que diga. Pertenço à raça dos navegadores e dos criadores de impérios. Se 

falar como sou, não serei entendido, porque não tenho Portugueses que me escutem 

[…]. Calo. Falar seria não me compreenderem. Prefiro a incompreensão pelo silêncio.
93

 

Assim, segundo Rocha, por uma predisposição natural, eventualmente reforçada 

pela sua formação iniciática, Pessoa projetou sua perspectiva místico-messiânica não só 

para si, mas, também, para toda a nação portuguesa, exortando os portugueses a criarem 

o “Quinto Império do mundo”,
94

 um império que, ao contrário dos demais, não se 

baseava na conquista de terras, nem no controle econômico, mas no império do espírito, 

da razão. Um império intelectual: 
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Dominamos outrora o mar físico, criando a civilização universal; dominaremos agora o 

mar psíquico, a emoção, a mãe temperamento, criando a civilização intelectual.
95

 

Para Pessoa, Portugal reunia as condições para erguer esse “Quinto Império”: 

De todos os povos da Europa somos aquele em que é menor o ódio a outras raças ou a 

outra nação […]
96

 

O povo português é essencialmente cosmopolita. Nunca um verdadeiro português foi 

português: foi sempre tudo.
97

 

E esse Império, à maneira dos portugueses cuja identidade é “ser tudo”, 

consistirá num 

misticismo religioso de natureza sincrética, que Pessoa designa por Paganismo 

Superior, ou Politeísmo Supremo, em que deixa de haver lugar para a estreiteza estéril 

do catolicismo, para se dar início ao reino de uma religião universal consubstanciada 

por todos os protestantismos, todos os credos orientais, todos os paganismos mortos e 

vivos, fundidos portuguesmente no Paganismo Superior.
98

 

Em 20 de abril de 1930, Pessoa escreveu uma carta ao Conde Hermann von 

Keyserling (1880-1946), que ilustra bem sua visão de Portugal e sua ideia de 

aristocracia.
99

 O conde chegou a Lisboa no dia 15 de abril para uma série de 

conferências e, num discurso nesse mesmo dia na Sociedade de Geografia, teria 

declarado (segundo relato do Diário de Notícias de 16/041930) que “perfeitamente 

compreendera já as características do espírito português, mantidas com todo o relevo 

nacional apesar de seu profundo universalismo”.
100

 No dia 16 de abril, Keyserling fez a 

primeira conferência sobre o tema “A Alma de uma Nação”, onde afirmava que o 
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essencial “é o estilo que um país tem e que ele nasce da conjunção da Terra e do 

Espírito”.
101

 

Segundo Mota, talvez a rapidez com que Keyserling julgava ter compreendido o 

país tivesse assustado ou melindrado Fernando Pessoa. A carta de Pessoa, assinada O.S. 

(Ordo Sebastica? Ou Ordo Serpentis ou Ordo Sactissimorum…), que termina com “a 

nossa expressão de simpatia intelectual”, se chegou às mãos de Keyserling, não o 

sabemos. “Mas pelo menos chegou às nossas.”
102

 

Nessa carta, referindo-se “à Alma da Nação” portuguesa, Pessoa interpela o 

Conde com a questão: “Que Portugal crê ter visto?”. E prossegue explicando que na 

realidade existem três tipos de portugueses. O primeiro começou com a fundação da 

nação, é o que trabalha obscura e modestamente em Portugal e a partir de 1578 (Batalha 

de Alcácer Quibir) está “divorciado de todos os governos e abandonado por todos”.
103

 O 

segundo português começou a existir nos tempos do Marquês de Pombal. Forma grande 

parte da classe média e da classe dirigente: “É o que governa o país e está totalmente 

divorciado do país que governa. É por sua vontade parisiense e moderno. Contra sua 

vontade é estúpido”.
104

 O terceiro começou a existir no tempo do rei D. Diniz, quando 

se começou a esboçar o Império. Sobre esse, diz Pessoa: 

Fez as Descobertas, criou a civilização transoceânica moderna e depois foi-se embora. 

Foi-se embora em Alcácer Quibir, mas deixou alguns parentes, que têm estado sempre e 

continuam estando à espera dele. Como último e verdadeiro Rei de Portugal foi aquele 

Dom Sebastião que caiu em Alcácer Quibir, e presumivelmente ali morreu, é no 

símbolo do regresso d’El Rei Dom Sebastião que os portugueses de saudade imperial 

projectam sua fé de que a família não se extinguiu.
105

 

É esse terceiro tipo de português, o qual para Pessoa representa a “Grande Alma 

Portuguesa”, que está relacionado com o Templarismo esotérico e/ou o misticismo 

messiânico do Quinto Império. 
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Segundo Rocha, para desenvolver a missão messiânica de Pessoa era necessária 

a existência (ou a criação) e a propagação de um grande mito nacional, e Pessoa se 

propôs a assumir a propagação desse mito sebastianista, com profundas raízes na alma 

do povo, como base para criar a utopia do Quinto Império. Esse mito que fala do 

regresso físico e histórico do Rei Dom Sebastião vincula esse regresso a uma “nova era” 

e associa a figura do Rei ao Cristo, ao Messias do Quinto Império, também 

caracterizado como O Encoberto. Pessoa afirma a propósito do sebastianismo: 

O segredo do seu alto sentido simbólico e português tem pouco a ver com o Dom 

Sebastião que se diz ter morrido em África, e muito com o Dom Sebastião que tem o 

número Kabbalístico da Pátria Portuguesa.
106

 

Assim, o retorno de Dom Sebastião representa para Pessoa o triunfo da Grande 

Alma Portuguesa. 

Sendo Pessoa um profundo conhecedor do Esoterismo, é válido inferir que ele 

buscava com sua Mensagem reerguer a egrégora
107

 de Portugal, embora ele não 

mencione o termo, invocando os mitos, os heróis do passado, seus símbolos, sua 

história, seus valores, e estabelecendo um ideal para aglutinar o povo em torno de 

pensamentos, símbolos e emoções compartilhadas. 

Este breve esboço do pensamento pessoano mostra o quanto ele está impregnado 

de Esoterismo, e a importância que Pessoa atribui a esse “modo de pensar” que sustenta 

sua obra, sua própria missão e atuação política. Isso leva os estudiosos a procurar na 
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obra deste poeta e em suas anotações pessoais uma explicação mais clara de sua visão 

esotérica. 

4.4.  O  ESOTERISMO DE FERNANDO PESSOA  

O Esoterismo de Pessoa foi, e ainda é, objeto de estudos de diversos 

pesquisadores de sua obra, com destaque para Dalila Pereira da Costa, António 

Quadros, Yvette Centeno, Pedro Teixeira da Mota, Teresa Rita Lopes, José Manuel 

Anes, Antonio Telmo, Manuel J. Gandra, João Alves das Neves, Jerónimo Pizarro, 

Steffen Dix, Marco Pasi, entre vários outros. 

Quase todos se referem ao estudo pioneiro deste tema feito por Dalila Pereira da 

Costa (1918-2012), conhecida escritora e poetisa portuguesa, em seu livro O Esoterismo 

de Fernando Pessoa, inicialmente publicado em 1971, que se tornou uma referência 

“clássica” do tema. 

4.4.1. O estudo pioneiro de Dalila Pereira da Costa e o Esoterismo 

implícito na obra de Fernando Pessoa 

Dalila Pereira da Costa postula o Esoterismo de Pessoa baseada essencialmente 

em seus poemas. No seu livro acima mencionado descreve bem a postura do poeta, em 

linha com o que foi visto neste capítulo. Ela afirma: 

Profundamente individualista, a procura da verdade será para ele (Fernando Pessoa) 

uma aventura pessoal. É na sua experiência espiritual que ele vê a origem de seu saber, 

é ela que limitará a aceitação dos conhecimentos vindos do exterior, das verdades já 

feitas. O conhecimento que lhe interessa não é aquele susceptível de ser comum e 

totalmente partilhado pela via racional ou sensível; mas aquele partilhado e verificável 

somente dentro de uma certa esfera: a poética e contemplativa.
108

 

Evidentemente, quando Dalila P. da Costa fala de “Esoterismo de Fernando 

Pessoa”, ela está se referindo a manifestações do modo de pensar esotérico na obra do 

poeta. Estas manifestações nunca irão comprovar “cientificamente” uma total aderência 

a todos os quesitos expostos anteriormente para definir o Esoterismo (Paradigma de 
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Faivre), que ela desconhecia. Eles são mais propriamente indícios do caráter esotérico 

da obra do poeta do que provas definitivas. Mas são fortes indícios, uma vez que eles se 

exprimem através de uma revelação interior. Estes indícios ficam ainda mais 

fortalecidos quando comparados com os textos e as poesias que aparecem em estudos 

posteriores aos de D. P. da Costa. 

A propósito de uma frase de Pessoa em Lisbon Revisited de 1923: “Tirem-me 

daqui a metafísica”, da Costa comenta: 

[Esta frase] revelará, não um pensamento fechado ao transcendente, uma sua recusa, 

mas antes e somente uma sua prospecção e apreensão exclusivamente feita dentro dos 

moldes racionalistas. O seu pensamento não emprega um só de seus planos; o saber que 

procurava não era dos susceptíveis de ser apreendidos pela simples razão, pois que ele 

residia para além dos limites de seu domínio e poder. O que ele recusaria à razão é o seu 

valor de instrumento de conhecimento na esfera a que visava […]. Nos mundos onde o 

poeta pretendeu entrar, não teria acesso com este instrumento […]. O seu pensamento, 

sendo o poético, trabalha, não por conceitos, não avança de forma discursiva, mas por 

intuição. E será esta intuição e as imagens e símbolos deste pensamento poético o que 

ele empregará para entrar nesses mundos desconhecidos.
109

 

Aqui a autora aborda um conceito bastante comum no pensamento esotérico e na 

Cabala em particular, conforme já visto: a existência de “mundos”; ou “esferas”; ou 

“planos”; ou “níveis de realidade”, sujeitos a leis diferentes daquelas do plano 

puramente material. Não se trata somente da dualidade platônica de um plano inteligível 

e de um plano sensível. É uma visão de mundo mais complexa e que foi abordada em 

maiores detalhes ao longo do presente trabalho. Essencialmente essa visão propõe que a 

razão é um instrumento válido para trabalhar no plano sensível, material, revelado pelos 

sentidos, seguindo uma lógica aristotélica. Mas, nas esferas invisíveis, a razão deve ser 

complementada com outras formas de conhecimento, tais como a imaginação, a 

intuição, o sentimento e a analogia, entre outras. Da Costa afirma que 
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o essencial para Pessoa não está no primeiro plano de realidade. E assim diferentes 

meios, ou qualidades cognitivas, urge possuir e usar para desvendar a realidade última: 

meios para além dos sensíveis, assim como para além da razão. Será um certo 

conhecimento do coração, a imaginação, aquela que abrirá este outro mundo 

suprassensível.
110

 

Dentro da visão de mundo esotérica, estes outros planos podem ser encontrados 

no interior de cada um, e este é o sentido de Esoterismo como caminho interior, 

mencionado anteriormente. Eles podem ser contatados, como já foi mencionado, por 

meio da imaginação e respondem por meio de intuições, com insights, que podem ser 

estimulados por meio de diferentes técnicas, ou, em alguns casos, surgindo 

espontaneamente a partir do simbolismo da própria realidade que nos cerca. Diz da 

Costa: 

E quando o poeta pousa o seu olhar, já não sobre o mundo, mas sobre si mesmo, 

idêntica composição é em si apreendida: ao seu eu, exterior e visível, corresponde outro, 

interior e escondido, que é também a sua metade transcendente e eterna. 

“Que parte de mim, que eu desconheço, é que me guia? […]. Passo, mas comigo não 

passa um eu que há em mim.” Assim o poeta já dizia numa das poesias de sua juventude 

(1917).
111

 

Segundo a autora, o poeta tinha uma visão do mundo e do eu como duas 

intuições paralelas e concêntricas. Mas, apesar disso, dentro da melhor tradição 

neoplatônica, o poeta via o Ser como Um. Fernando Pessoa sempre se manteve, ao 

longo de sua obra, dentro da premissa de todo o pensamento esotérico de que há uma 

correspondência entre o macro e o microcosmo. O mundo exterior e o mundo interior. 

Acreditava também na continuidade da alma, a “vera alma”, como, segundo da Costa, a 

ela se referiu em uma de suas poesias: 

Quem, quando eu era infante, me guiava 

Senão a vera alma que em mim estava? (vide Anexo 15). 

                                                           
110

 Ibidem, p. 34. 
111

 Ibidem, p. 35. 



Capítulo IV 
O poeta do encoberto e sua visão esotérica  

347 

 

Em Passos da cruz, de 1917 (vide Anexo 18), Pessoa assim se exprime: 

Não sou eu que descrevo. Eu sou a tela 

E oculta mão colora alguém em mim. 

A esse propósito, da Costa conclui que “a sua poesia, a mais profunda, é uma 

Hermenêutica; visa sempre descobrir, ler o sentido escondido nesta vasta escritura 

figurada que é o universo”.
112

 

Cabe ressaltar que Dalila Pereira da Costa é extremamente qualificada para o 

estudo do Esoterismo em geral e de Fernando Pessoa em particular. Além de ensaísta, 

escritora e poetisa, ela tem uma profunda sintonia com um dos temas básicos da obra de 

Fernando Pessoa: O “Portugal Mítico e Místico”, como mostra a sua extensa produção 

literária, onde se destacam, entre outras obras: “Nova Atlântida” (Porto, Lello Editores, 

1977); “A Nau e o Graal” (Porto, Lello Editores, 1978); “As Margens Sacralizadas do 

Douro Através de Vários Cultos” (Porto, Lello Editores, 2006). O escritor e filósofo 

português António Quadros (1923-1993), no posfácio da terceira edição publicada em 

1987 do livro Esoterismo de Fernando Pessoa, que ele denominou: “Introdução ao 

Pensamento Místico e Hermenêutico de Dalila Pereira da Costa”, afirma: 

Sem embargo, os livros de Dalila Pereira da Costa são inéditos na cultura portuguesa, 

não apenas pelas esferas de mistério que tocam, mas também pela linguagem poética 

(seja em prosa, seja propriamente em poesia) com que exprimem maravilhosas visões 

angélicas, ou singulares experiências de arroubo e êxtase místico.
113

 

Portanto, podemos depreender deste texto que a autora também teve 

experiências místicas significativas e, assim, está apta a compreender melhor o 

sentimento, o simbolismo e a realidade descrita por Pessoa. 

Poder-se-ia contestar a sua análise da obra de Pessoa, alegando que um excesso 

de sintonia e simpatia poderia distorcer uma leitura “científica” da mesma, ressaltando 

determinados aspectos em detrimento de outros, de acordo com seus impulsos 
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subjetivos. O próprio António Quadros levanta esta questão, citando um ensaio, 

chamado Pessoa Revisitado, que Eduardo Lourenço, crítico português, fez em 1973, da 

obra de Dalila (cuja primeira edição é de 1971). Lourenço considera o livro escrito 

numa espécie de “sintonização e familiaridade subjetiva” insuficientemente distanciada 

de Pessoa, o que, a seu ver, seria indispensável. Quadros, no entanto, rebate a crítica, 

afirmando que a Hermenêutica exige a simpatia com o tema. Diz ele: 

Neste sentido a simpatia é condição de conhecimento, como, aliás, disse o próprio 

Fernando Pessoa, no famoso texto do entendimento dos símbolos, que exige do 

intérprete que possua cinco qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão 

para ele mortos e ele um morto para eles. 

E a primeira qualidade ou condição é precisamente a simpatia. Escreve o poeta: 

“Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A atitude 

cauta, a irônica, a deslocada, todas elas privam o intérprete da primeira condição para 

poder interpretar.” As restantes são a intuição, a inteligência, a compreensão e a graça, 

todas elas qualidades que Dalila Pereira da Costa também exprime em superabundância 

na sua Hermenêutica de Pessoa.
114

 

Assim, como no presente trabalho, o que interessa é a Hermenêutica da obra, e 

não sua avaliação ou crítica. A “simpatia” que Dalila P. da Costa demonstra por 

Fernando Pessoa é bem-vinda. Pode-se inferir que, quando da Costa afirma que Pessoa 

alcançou um estado, ou uma forma, de êxtase em algumas ocasiões, ela sabe do que está 

falando: 

Um dia, numa iluminação que marcará o momento mais precioso de sua vida, Pessoa 

poderá só transmitir esse conhecimento aí atingido por uma pura exclamação: “É esse! 

É esse!” E nesta modalidade de seu espírito, mais que em nenhuma outra, o poeta sentiu 

e partilhou a necessidade de todos os místicos – a imediataneidade no acto de conhecer, 
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a não dualidade, a identidade onde o objeto e o sujeito não fazem mais do que um 

todo.
115

 

Em sua análise da trajetória poético-esotérica de Pessoa, da Costa destaca duas 

fases bem marcadas, que correspondem a transformações profundas no interior do 

mesmo. A primeira entre os anos de 1913 e 1917, em que irrompem os temas centrais 

do poeta. É onde tem início o “caminho da salvação” em que ele encontra a perspectiva 

eterna do eu e, paradoxalmente, o seu fracasso no plano terrestre, na sua “vida falsa”. A 

segunda é composta de seus últimos quatro anos de vida, entre 1931 e 1935, onde a 

salvação se transformará na procura de um caminho iniciático. Os principais temas 

destes derradeiros anos serão justamente: a chamada, a morte, o caminho, a procura. 

Em 1914 germinaram os temas espirituais que o acompanhariam até o final da 

vida. É o início de uma tomada de posição perante o problema central: o conhecimento. 

“Um conhecimento que interessa existencialmente e diz respeito a todo o ser integral: 

um sabor de salvação”.
116

 Surge neste período a visão da preexistência e do carma. Diz 

Pessoa: 

Esta vida livre a ela fiquei preso e eu a paguei 

com o preço das vidas subsequentes 

De que ela é causa, o deus; e esses entes 

Por ser quem fui, serão o que serei.
117

 

Segundo a autora, a poesia de Pessoa fica bem cedo unida ao Platonismo, daí a 

valorização da criatura humana que nela avulta. O poeta ressalta o ser humano que 

participa do Criador, que esteve nele antes do tempo e do espaço e que participa de sua 

eternidade. Ele vê sua tarefa como sendo, não a encarnação, mas a revelação de Deus. 

Em Passos da cruz (1917) (vide Anexo 18), Pessoa diz: 

Há um poeta em mim que Deus me disse… 

Emissário de um rei desconhecido 
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Eu cumpro informes instruções do além, 

E as bruscas frases que aos meus lábios vêm 

Soaram-me a um outro e anômalo sentido…
118

 

Em Além Deus (vide Anexo 25), desse mesmo período, o poeta atinge o 

conhecimento do absoluto por um ato de contemplação, onde ele acede ao vazio: 

Olho o Tejo, e de tal arte 

Que me esquece olhar olhando, 

E de súbito isto me bate 

De encontro ao devaneando… 

 

Sinto de repente pouco, 

Vácuo, o momento, o lugar. 

Tudo de repente é oco –  

Mesmo o meu estar a pensar. 

Tudo – eu e o mundo em redor –  

Fica mais que exterior…
119

 

Da Costa comenta que, 

por esta anulação, que é própria destes estados, e aqui expressa por semelhantes formas, 

que são as de sempre, através de todas as idades, o poeta atinge a meta derradeira desta 

aventura espiritual: 

“Perde tudo o ser, ficar, 

E do pensar se me some. 

Fico sem poder ligar 

Ser, ideia, alma de nome 

A mim, à terra e aos céus... 

E súbito encontro Deus”. 

A intuição última que nela mesma como forma suprema do conhecimento é ignorância 

total: 
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“Escada absoluta sem degraus… 

Visão que se não pode ver…” 

Aí se atinge então esse estado em que se dá a identificação dos contrários, porque é 

identificação com o Todo: 

“Brilha uma voz na noute… 

De dentro, de Fora ouvi-a… 

O Universo, eu sou-te…” 

E nesse abandono final do eu, nesse fim de sua existência de ser separado ele atinge a 

absorção derradeira no mar da divindade, vista numa última visão ígnea: 

“Mero eco de mim, me inundo 

De ondas de negro lume 

Em que pra Deus me afundo” 

O sol negro visto na visão derradeira do percurso místico: 

“Além-Deus! Além-Deus! Negra calma… 

Clarão de Desconhecido”.
120

 

Ainda dessa primeira fase, a autora menciona cinco outros poemas que poderiam 

ser chamados de “Poemas de União”, todos escritos sob o heterônimo de Álvaro de 

Campos: Ode triunfal, Ode marítima, Saudação a Walt Whitman, Passagem das horas e 

Afinal a melhor maneira de viajar é sentir. 

Na Ode marítima, o poeta tem acesso a uma nova realidade: “E abro lentamente 

os olhos que não tinha fechado”. O Todo, como realidade última, é revelado ao poeta 

pela vida marítima: 

Chamam por mim as águas 

Chamam por mim os mares, 

Chamam por mim, levantando uma voz corpórea, os longes 

As épocas marítimas todas sentidas no passado, a chamar… 

A vós todos num, a vós todos em vós todos como um.
121

 

Na Ode triunfal o poeta representa a realidade suprema como sendo a nova era 

industrial. 
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Na Saudação a Walt Whitman ele expressa o anseio pela união: 

Porque eu por a minha vontade de me consubstanciar com Deus 

Quero a contiguidade penetrada e material dos objectos! […]. O sujeito e o objecto […]. 

Aqui e ali, […] círculo fechando todas as possibilidades de sentir.
122

 

Sobre os últimos dois poemas, comenta da Costa: 

Aqui se dará a visão da Energia que existe como centro do universo e seu unificador; e 

como manifestação, dom e verdadeira face de Deus. Esta Energia […] é aqui 

transmitida em termos de vivacidade e força singular. Em Passagem das Horas:
123

 

Raiva panteísta de sentir em mim formidandamente […] 

Que tudo é uma só velocidade, uma só energia, uma só divina linha 

De si para si, parada a ciciar violências de velocidade louca […] 

Avé, salvé, viva a unidade veloz de tudo! 

Avé, salvé, viva a igualdade de tudo em seta!
124

 

Aqui a Unidade é apreendida em seu caráter dinâmico pela sua vivência interior. 

Já em Afinal a melhor maneira de viajar é sentir esta mesma sensação é aliada à 

noção de separação aparente do indivíduo: 

Sou um formidável dinamismo obrigado ao equilíbrio 

De estar dentro do meu corpo, de não transbordar de minha alma 

Tudo o que há dentro de mim tende a voltar a ser tudo quanto mais unificadamente 

diverso, dispersadamente atento 

Estiver, sentir, viver, for, 

Mais possuirei a existência total do universo, 

Mais completo serei pelo espaço inteiro fora. 

Mais análogo serei a Deus, seja Ele quem for, 

Porque, seja Ele quem for, com certeza que é Tudo 

E fora d’Ele só há Ele, e Tudo para Ele é pouco.
125
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Da Costa conta que em 1913, numa noite quando regressava à sua casa, Pessoa 

foi surpreendido por uma trovoada e ao sentir “esses pingos graves quentes e 

espaçados”, no seu dizer, perturbadíssimo, compôs o soneto Abdicação (Anexo 31): 

“Toma-me Noite eterna nos teus braços / E chama-me teu filho…”
126

 Isto marcaria o 

início de suas experiências existenciais e religiosas da noite, na sua plena 

transcendência. 

Em Dois excertos de odes, de 1914, pela voz de Álvaro de Campos, ele faz uma 

evocação e uma revelação da sacralidade da noite, reunindo os símbolos cósmicos e 

telúricos geralmente associados a ela: Mulher, Lua, Água, Morte, como a visão antiga 

da Grande Deusa. 

Mas, segundo a autora, tudo leva a crer, pela transformação da poesia de Pessoa, 

que a possibilidade de união com o Todo só pela contemplação, usufruída nos preciosos 

anos de sua juventude, teriam tido fim. E nos últimos quatro anos de sua vida, para 

Pessoa a salvação tomará a forma da procura de um centro, de uma identidade própria 

por um caminho iniciático. E será pela voz do ortônimo Fernando Pessoa que esta etapa 

se tornará manifesta. Diz o poeta: “Quem bate à minha porta / Tão insistentemente / 

Saberá que está morta / A Alma que em mim sente?”
127

 

A morte passa a ser um tema recorrente neste período da vida do poeta, vista 

como outra vida, num outro plano do ser: “A morte é curva da estrada / Morrer é só não 

ser visto / […] Nunca ninguém se perdeu. / Tudo é verdade e caminho”.
128

 

Da Costa ressalta que Deus já não aparece como o verbo criador, mas como 

Mestre Pessoal, como Guia, presente no mundo sensível. E afirma: 

Ela será sempre uma presença pressentida, que se esconde toda ela como linguagem 

divina: uma presença disfarçada de mistério perturbante; conhecimento só sugerido e 

indizível.
129

 

Diz Fernando Pessoa: 
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Sorriso audível das folhas? não és mais que a brisa ali 

Se eu te olho e tu me olhas, 

Quem primeiro é que sorri? […] Tudo é vento e disfarçar […] e estamos os dois 

falando… 

Que coisa distante está perto de mim? 

Que brisa fragrante 

Me vem neste instante 

De ignoto jardim?
130

 

Outro tema que surge neste período é a presença angélica. O anjo como 

mensageiro é, para Pessoa, uma evidência e testemunho desse outro mundo: 

Cessa o teu canto 

cessa, que enquanto 

O ouvi, ouvia 

Uma outra voz 

Como que vinda 

Nos Interstícios 

de um brando encanto 

Com que teu canto 

Vinha até nós […] Que anjo, ao ergueres 

A tua voz, 

Sem o saberes 

Veio baixar sobre esta terra 

Onde a Alma erra…
131

 

 

Foi um momento 

O em que pousaste 

Sobre o meu braço […] A tua mão 

E a retiraste. / Senti ou não?
132
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Segundo a autora, nesta etapa ele ainda teve um último vislumbre da Realidade 

Suprema e compôs, pela voz de Álvaro de Campos, o poema que ele denominou 

Magnificat (Anexo 10): 

No dia 7 de novembro de 1933 por uma ruptura de seu estado habitual de consciência, 

por um dom precioso, num súbito e fulgurante momento ele viu Deus. Aí conheceu a 

Realidade Suprema diretamente; essa procurada toda sua vida. Para ele abriu-se-lhe o 

Céu. Porque, a quem poderia ver e conhecer, para exclamar: É esse! É esse!
133

 

Mas, depois desta última e fulgurante revelação, começou um novo processo em 

sua caminhada. Dalila mostra que a confiança do poeta em Deus, oscila entre a 

aproximação e a fuga, nada de decisivo aparece em sua poesia. 

Esse dom foi deixado murchar, abandonado? Semente que não se transformou em 

árvore, pelos anos a fora. Cansaço, falta de fé? […]. Logo após se deparará com a 

Glosa, expressão de impotência própria do poeta vista como abandono da parte de 

Deus, que toma a forma de acusação.
134

 

Quem entre o incêndio da alma, em que o ser periga 

me deixa só no fogo e no torpor?
135

 

E o poeta que se dizia antes “erguido pó / Símbolo só”, fala agora do “infiel 

regresso […] para coisa nenhuma”.
136

 

Da Costa aponta para um processo de transmutação que ocorre no poeta nesses 

anos de maturidade, que toma aspectos de iniciação, onde Deus é o Guia e o Mestre: 

“Nesta vida, em que sou meu sono, não sou meu dono […]. Quando despertarei de estar 

acordado?”
137

 (Anexo 15) diz o poeta. Já em maio de 1932 ele escrevera: 

Há quase um ano não ‘screvo, […] Tenho saudades de mim. 

De quando de alma alheada 

Eu não era assim 
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E os versos vinham do nada 

Hoje penso o que faço, 

‘Screvo sabendo o que digo… 

Para quem desce no espaço 

Este crepúsculo antigo?
138

 

Neste ano de crise ele escreve três poemas de caráter iniciático: Iniciação, Do 

vale à montanha e Na sombra do Monte Abiegno. E aqui se aproxima ainda mais do 

pensamento esotérico iniciático (Anexos 4, 9 e 11 respectivamente). 

Conforme observado no presente trabalho, o sistema iniciático é uma das bases 

da transmissão desse conhecimento. Ele geralmente consiste num drama, onde o 

iniciando vive a passagem de um nível de conhecimento a outro, que lhe é revelado de 

forma simbólica e vivenciada. Ele pode assumir diferentes formas. Em muitas 

sociedades ligadas ao Esoterismo Ocidental, essa cerimônia contém etapas (algumas ou 

todas) como o “despertar”, a “morte iniciática”, a “purificação”, a “ressurreição” e a 

“ascensão”. No poema Iniciação estes elementos estão presentes, inclusive a revelação 

final: “Neófito, não há morte”. Já Na sombra do Monte Abiegno poderíamos falar de 

uma anti-iniciação, onde o Neófito vê a meta, sente o chamado, mas prefere repousar na 

sombra do Monte Abiegno: “À sombra do Monte Abiegno / Repousei, porque 

abdiquei”. Do vale à montanha remete à saga do Cavaleiro Monge cujo verdadeiro 

percurso é o caminho interior: 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por quanto é sem fim, 

Sem ninguém que o conte, 

Caminhais em mim.
139
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Da Costa coloca uma questão importante: até que ponto estes símbolos foram 

intuição ou revelação pessoal, ou foram adquiridos através de um saber tradicional 

dando-lhe o poeta só a sua feição de poemas? Sabe-se que a biblioteca de Pessoa era 

bem fornida de livros sobre o Esoterismo e que teve contatos e trocou correspondência 

com diversos estudiosos do Esoterismo, como Aleister Crowley, por exemplo, famoso 

“mago” da época entre outros. Conhecia bem a simbologia esotérica, como veremos 

mais adiante. Mas pode-se responder a da Costa que a importância da intuição e da 

revelação pessoal não se refere somente à descoberta dos símbolos em si, mas sim à sua 

Hermenêutica e na sua ressimbolização por meio da poesia, trazendo o seu sentido mais 

próximo da consciência de quem os vive. Portanto, independentemente de se ele viveu 

as experiências esotéricas que descreve, ou as conheceu através dos seus estudos, é 

inegável que ele as reviveu e ressimbolizou através de seus poemas. E a julgar pelo 

conjunto da obra, os compreendeu. 

4.4.2. Poesias ocultistas  selecionadas por João Alves das Neves 

O escritor e jornalista João Alves das Neves (1927-2012), estudioso de Fernando 

Pessoa, organizou um pequeno livro denominado Fernando Pessoa; poesias ocultistas. 

Nele selecionou quarenta poemas do autor que classificou como ocultistas. Na 

introdução ele alerta que 

tudo parece simples a partir do Credo na existência de mundos superiores. No entanto, 

há que atender, desde já, à definição dos vários passos ocultistas do poeta de 

Mensagem, considerando que são múltiplos os degraus que transmitem as mensagens. 

Não espírita, não maçônico. Não simplesmente astrólogo. Não apenas Rosa-Cruz. Não. 

Tudo isso e muito mais.
140

 

O interesse do estudo de Neves é que ele faz um rápido apanhado do 

pensamento dos estudiosos mais antigos, que conheceram Pessoa pessoalmente como 

João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro e que servem de base para os 

pesquisadores atuais. 

                                                                                                                                                                          
ocidentais, como orientais, aparece de forma repetida e rítmica como que formando um mantra (vide 

versão integral no Anexo 9). 
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 João Alves das NEVES, Fernando Pessoa, Poemas Ocultistas, p. 10-11. 
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Menciona, por exemplo, a Vida e obra de Fernando Pessoa; história de uma 

geração, de João Gaspar Simões, que consagrou um capítulo à “Iniciação Esotérica” do 

poeta. Segundo esse autor, numa carta de 24 de junho de 1916, Pessoa relata à Tia 

Anica, que tivera ocasião de levá-lo a algumas sessões semiespíritas: 

Aí por fins de março (se não me engano) comecei a ser médium. Imagine! Eu que 

(como deve recordar-se) era um elemento atrasador nas sessões semiespíritas que 

fazíamos, comecei de repente com a escrita automática […]. 

E há, sobretudo, uma cousa curiosíssima – uma tendência irritante para me responder 

perguntas com números; assim como há tendência para desenhar. Não são desenhos de 

cousas, mas de sinais cabalísticos e maçônicos, símbolos de Ocultismo e cousas assim 

que me perturbam um pouco […]. É que estou desenvolvendo qualidade não só de 

médium escrevente, mas também de médium vidente. Começo a ter aquilo que os 

ocultistas chamam de “a visão astral” e também a chamada “visão etérica”. Tudo está 

muito em princípio, mas não admite dúvidas […]. Já sei bastante das ciências ocultas 

para reconhecer que estão sendo acordados em mim os sentidos chamados superiores, 

para um fim qualquer que o Mestre desconhecido, que assim vai me iniciando, ao 

impor-me essa existência superior, me vai dar um sofrimento muito maior do que até 

aqui tenho tido, e aquele desgosto profundo que vem com a aquisição destas altas 

faculdades é acompanhada duma misteriosa sensação de isolamento e de abandono que 

enche de amargura até o fundo da alma […]. Não dei se realmente julgará que estou 

doido. Creio que não. Estas coisas são anormais, sim, mas não antinaturais.
141

 

Pessoa menciona essas experiências psíquicas em outras cartas, como, por 

exemplo, esta de 26 de abril de 1916, ao seu amigo Mário de Sá Carneiro, que tinha 

frequentes crises e que pouco depois se suicidaria: 

O facto é que a sua grande crise foi uma grande crise minha, e eu senti-a, como já lhe 

disse, não só pelas suas cartas, como já de antes telegraficamente, pela “projeção astral” 

(como eles dizem) de seu sofrimento.
142

 

                                                           
141

 José Gaspar SIMÕES, apud NEVES, Fernando Pessoa, poesias ocultista, p. 10-11. 
142

 Fernando PESSOA, apud GANDRA, op. cit., p. 35. 



Capítulo IV 
O poeta do encoberto e sua visão esotérica  

359 

 

Segundo Simões, o espiritismo acabou levando-o à Teosofia (interesse na 

Sociedade Teosófica), e de lá passou ao Ocultismo. 

Neves afirma que, segundo Simões, Pessoa chegou a admitir a hipótese de se 

dedicar profissionalmente à Astrologia, “ciência que estudava com proficiência”. O 

astrólogo Paulo Cardoso, segundo Neves, chegou a afirmar que no espólio literário de 

pessoa há cálculos e notas astrológicas desde 1908 e que 

a importância da presença capital da Astrologia na vida de Fernando Pessoa, vai sem 

dúvida dirigir-se ao mundo da heteronímia. Aqui ela, a Astrologia, será o suporte 

técnico indispensável, a estrutura básica, o edifício, pirâmide de quatro lados que o irá 

albergar juntamente com seus “companheiros de espírito”.
143

 

Neves assinala que a pesquisadora e ensaísta Teresa Rita Lopes já identificou 

documentalmente inúmeros heterônimos, sendo um deles astrólogo: Raphael Baldaya. 

Diversos autores ressaltam o caráter esotérico de Mensagem, a única obra que 

Pessoa publicou em vida. Gaspar Simões ressalta que 

a expressão lírica dos versos magistrais de Mensagem está aberta a qualquer leitor 

comum. Mas há também uma outra leitura (ocultista), explícita nos sucessivos poemas 

do Poema, como se deduz dos versos que encerram o livro de Fernando Pessoa 

(Mensagem) – Nevoeiro: 

Sem rei, nem lei, nem paz nem guerra 

Define com perfil a ser 

Este fulgor baço da terra 

Que é Portugal a entristecer – 

Brilho sem luz e sem arder, 

Como o que fogo-fátuo encerra. 

Ninguém sabe que coisa quere 

Ninguém conhece que alma tem, 

Nem o que é mal, nem o que é bem 

(Que ancia distante porque chora?) 

Tudo é incerto e derradeiro 
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Tudo é disperso, 

nada é inteiro 

Ó Portugal, hoje és nevoeiro… 

É a Hora! Valete, Fratres.
144

 

Segundo Neves, Adolfo Casais Monteiro, diz que Pessoa foi um “insincero 

verídico”. Diz ele: 

Quando julgamos saber quem foi o homem que escreveu os versos, resta-nos sempre 

inexplicado, o segredo que possa fundir novamente com a vida de que eles brotaram.
145

 

Neves destaca alguns trechos do pensamento ocultista de Pessoa, extraído da 

obra organizada por António Quadros: À procura da verdade oculta, comentados a 

seguir. 

4.4.3. As anotações fragmentárias de Pessoa e o Esoterismo explícito  

Pessoa aparentemente não gostava de jogar nada fora, e guardava todo o tipo de 

documento: apontamentos, endereços, recibos, esboços de ensaios, poemas inacabados 

etc. numa arca, que ficou posteriormente para seu espólio. Essa coleção caótica de 

papéis, uma vez pacientemente ordenada por diversos pesquisadores e arquivada na 

Biblioteca Nacional de Portugal em Lisboa (BNP), é uma fonte importante de 

informações, tanto sobre o perfil humano de Pessoa, quanto sobre seus pensamentos. O 

acervo da BNP reúne hoje 27.543 documentos já catalogados, dos mais variados tipos, a 

maioria dos quais já digitalizados. Algumas dessas anotações espontâneas de suas ideias 

são fontes privilegiadas para compreender seu pensamento esotérico, principalmente em 

função de seu caráter reflexivo e pessoal: elas foram escritas por Fernando Pessoa para 

ele mesmo, sem passar pelo crivo do editor, nem pela necessidade de ajustes de 

linguagem exigidos numa obra destinada à publicação. A maioria de seus “fragmentos”, 

como são conhecidas essas anotações esparsas, não é datada, mas, muitos estão escritos 

no verso de algum outro documento datado (conta do alfaiate, recibo da padaria etc.), o 
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que permite estabelecer o período aproximado em que foram escritos. Algumas 

anotações estão escritas sob determinados títulos e não se sabe se ele estava imaginando 

utilizá-las para uma posterior publicação ou outro fim. Especificamente sob a 

classificação de “Maçonaria” e “Ocultismo” da BNP estão incluídos 417 documentos. 

O autor do presente trabalho teve a oportunidade de pesquisar alguns desses 

esses textos na BNP, e constatou que, salvo aqueles que estão datilografados, a maioria 

dos textos escritos à mão são difíceis de serem compreendidos. Percebe-se que muitos 

foram escritos de forma apressada, numa letra difícil de ser decifrada por quem não tem 

familiaridade com a escrita de Pessoa. Por essa razão, provavelmente muitas citações 

desses fragmentos por parte dos estudiosos aparecem truncados, ou com dupla 

interpretação. Pela mesma razão talvez, as dezenas de poesias inacabadas ou não, em 

inglês ou português, que constam do espólio ainda não foram publicadas. 

4.4.3.1. Fernando Pessoa em prosa: as pesquisas de António Quadros 

Um profundo explorador dos documentos do espólio foi o escritor e filósofo 

António Quadros, que organizou uma ampla “Obra em Prosa” de 10 volumes, contendo 

os textos de Pessoa, inclusive muitos desses “fragmentos”. Essa coleção inclui um 

volume denominado A procura da verdade oculta; textos filosóficos e esotéricos de 

Fernando Pessoa, publicado em 1987. Em seu prefácio, datado de agosto de 1986, 

Quadros observa que o pensamento esotérico de Pessoa pode ser dividido em três 

etapas: a primeira com predominância filosófica entre cerca de 1905 e 1916; a segunda 

de predominância neopagã de 1914 a 1920 e a terceira de predominância gnóstica de 

1920 até o final da vida. Essas etapas na realidade não têm uma estrutura temporal 

muito claramente definida e se sobrepõem em certos períodos.
146

 

Na primeira etapa há o predomínio do racionalismo, do conhecimento “sófico” 

de origem grega e centro-europeia. Esses textos dos “fragmentos”, que não visavam à 

publicação, incluem além de apontamentos, comentários de livros e reflexões, ensaios 

filosóficos para uso próprio. Segundo Quadros, embora Pessoa fosse um bom filósofo, 

sua Filosofia não estava à altura de sua poesia, como o próprio poeta reconhece: “Eu era 
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um poeta animado pela Filosofia e não um filósofo com faculdades poéticas”.
147

 No 

entanto, em paralelo com sua elaboração racional, sua intuição do divino é poderosa e 

entre 1912 e 1914 experimentou visões transcendentais de ordem mística. Para Quadros, 

“a autenticidade com que foram escritas levam-nos a situá-las fora dos seus 

fingimentos, heteronômicos ou outros, através dos quais, afinal de contas, menos 

mistificou do que se procurou”.
148

 Desta época (cerca de 1912) é a sua Prece (vide 

Anexo): 

“Senhor, que és o céu e a terra, que és vida e morte! O sol és tu e a lua és tu e o vento és 

tu! Tu és os nossos corpos e as nossas almas e o nosso amor és tu também […]. Torna-

me puro como a água e alto como o céu […]. Faze com que eu saiba amar os outros 

como irmãos e servir-te como a um pai […]. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me 

que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.
149

 

Quadros aponta que “esta oração com acentos místicos e ascéticos é 

cronologicamente anterior à fase gnóstica, mas está-lhe evidentemente ligada de um 

modo precursor”.
150

 De fato podemos reconhecer nesta prece de sua juventude muitos 

dos elementos que compõem suas poesias mais maduras.
151

 

No ano seguinte à criação de sua “Prece”, Pessoa escreveu Além Deus (Anexo 

25), onde, segundo Quadros, “temos a impressão de expressar o poeta, não apenas uma 

vivência subjetiva estetizada, mas uma vivência misteriosa, uma experiência de 

êxtase”.
152

 Desse período (1915) também é a carta que escreveu ao seu amigo Armando 

Cortes-Rodrigues, “afirmando sua vocação espiritual, a consciência religiosa de sua 

missão de escritor, a sua convicção escatológica de que o homem é um ser-para-

Deus”.
153
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A síntese entre o racionalismo e a experiência divina se manifestou, segundo 

Quadros, na etapa seguinte: o Neopaganismo, que se expressou principalmente por meio 

dos heterônimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Antonio Mora. Nessa etapa Pessoa 

afasta-se de toda igreja organizada, voltando às origens gregas da cultura europeia. Para 

Quadros ela foi caracterizada por três elementos básicos: a pluralidade dos deuses, 

como essência da mitologia; a adoção da criação como ideal humano; a concepção do 

universo como fenômeno essencialmente objetivo. O ortônimo Fernando Pessoa pouco 

se manifestou, apenas publicou um texto introdutório à propaganda de um imaginário 

“Conselho Magistral do Neopaganismo Português”. Neste texto sua visão de 

Neopaganismo se apresenta um tanto diferente daquela de seus heterônimos: 

Como eles (os seus “confrades”), creio nos semideuses, os homens que o esforço e a 

[…] ergueram ao sólio dos imortais […]. Como eles, creio que acima de tudo, pessoa 

impassível, causa imóvel e convicta paira o Destino, superior ao bem e ao mal, estranho 

à Beleza e à Fealdade, além da Verdade e da Mentira. Mas não creio que entre o 

Destino e os Deuses haja só o oceano turvo […], o céu mudo da Noite eterna. Creio 

como os neoplatônicos no Intermediário Intelectual, Logos, na linguagem dos filósofos, 

Cristo (depois) na mitologia cristã. Nisso consiste minha heterodoxia pagã.
154

 

Quadros observa que já em 1915, quando Pessoa começou a traduzir as obras 

teosóficas de Madame Blavatsky e Annie Besant, seu pensamento começou a mudar. 

Despertou para a prática ocultista para obter a experiência de Deus e do mundo 

sobrenatural, bem como para a clarividência, a prática espiritista, a mediunidade.
155

 

Quadros considera todos esses elementos como “gnósicos”, com conotações evidentes 

ao Neopaganismo e ao Gnosticismo dos gregos e alexandrinos. Nessa heterodoxia surge 

a semente para a terceira etapa de predominância gnóstica. 

Em 1915, Fernando Pessoa escreve o poema Passos da cruz (Anexo 18), que, de 

acordo com Quadros, representa 

o calvário de quem tem de levar aos ombros a cruz de uma cisão angustiada entre a sua 

humanidade positiva, céptica, racionalista, carnal, limitada e a intuição de uma mais alta 

                                                           
154

 Fernando PESSOA, apud QUADROS, op. cit., prefácio, p. 16-17. 
155

 Conforme visto, nessa época Pessoa começou a ter experiências mediúnicas e paranormais. 



Capítulo IV 
O poeta do encoberto e sua visão esotérica  

364 

 

capacidade humana, de uma outra vocação ou chamamento, entre todas difícil porque 

aberta ao mistério de uma ordem superior de realidade.
156

 

Em 1920, já na nova fase, Pessoa começa seu breve relacionamento com 

Ophelia. Numa carta de ruptura do noivado alguns meses depois, Pessoa lhe escreve o 

texto já comentado: “O meu destino pertence a outra Lei, de cuja existência Ophelinha 

nem sabe, e está subordinada cada vez mais à obediência aos mestres que não permitem 

nem perdoam”.
157

 

A seguir, são apresentados e comentados trechos de interesse para o presente 

trabalho, que abordam diferentes temas organizados por Quadros.
158

 

4.4.3.1.1.  Sobre o Hermetismo: Esoterismo e Exoterismo 

Pessoa deixa clara a sua compreensão sobre a diferença entre esses conceitos: 

Esses ensinamentos (dos mistérios) se deveriam dividir em duas ordens: exotéricos ou 

profanos, os que são expostos de modo a que todos possam ser ministrados; esotéricos, 

ou ocultos os que sendo mais verdadeiros, ou inteiramente verdadeiros, não convêm que 

se ministrem a não ser a indivíduos previamente preparados, gradualmente preparados 

para os receber. A essa preparação se chamava e se chama iniciação […]. Seja como 

for, o certo é que os ensinamentos ministrados nos mistérios abrangem três ordens de 

coisas: 

1) a verdadeira natureza da alma humana, da vida e da morte, 

2) a verdadeira maneira de entrar em contato com as forças secretas e manipulá-las, 

3) a verdadeira natureza de Deus ou dos deuses e da criação do mundo.
159

 

4.4.3.1.2.  Misticismo, Magia e Gnose 

Pessoa faz a seguinte consideração: 
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O Misticismo busca transcender o intelecto (por intuição). A Magia a transcender o 

intelecto pelo poder; a Gnose a transcender o intelecto por um intelecto superior.
160

 

Explica que, no caminho gnóstico, há uma diferença de quantidade entre um 

intelecto e outro. Já nos caminhos místico e mágico há diferença de qualidade entre 

emoção e intelecto e entre vontade e intelecto. 

4.4.3.1.3.  Símbolos e rituais  

Para ele, ambos se dirigem à inteligência analógica, não à discursiva e racional. 

E afirma: 

Por isso não há absurdo em se dizer que, ainda que se quisesse revelar claramente o 

oculto, se não poderia revelar, por não haver para ele palavra com que se diga. O 

símbolo é naturalmente a linguagem das variedades superiores à nossa inteligência, 

sendo a palavra naturalmente a linguagem daquelas que a nossa inteligência abrange, 

pois existe para as abranger.
161

 

4.4.3.1.4.  Cabala 

Pessoa lembra que a Cabala não é necessariamente uma verdade, pois é uma 

especulação metafísica, sujeita aos mesmos perigos de erros que as especulações 

profanas. Afirma ele: 

É sujeita aos mesmos perigos de erros e de ilusões que as especulações profanas, pois as 

melhores premissas não dão aos especuladores a lógica ou o entendimento com que 

delas forçosamente extraíam as melhores conclusões.
162

 

4.4.3.1.5.  Alquimia 

Pessoa observa que a diferença entre a Química e a Alquimia reside na teoria da 

constituição da matéria. Os processos e as operações são exteriormente similares: 
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É o sentido, com que os aparelhos se empregam, e com que as operações são feitas, que 

estabelece a diferença entre a Química e a Alquimia 

[…]. Como o físico (incluindo no termo o químico também), ao operar materialmente 

sobre a matéria, visa transformar a matéria e dominá-la, para fins materiais; assim o 

alquímico, ao operar, materialmente quanto aos processos mas transcendentalmente 

quanto às operações, sobre a matéria, visa a transformar o que a matéria simboliza, e a 

dominar o que a matéria simboliza para fins que não são materiais.
163

 

4.4.3.1.6.  O Satânico e o Mágico 

Para Pessoa tudo é um, e o satânico é tão somente a materialização do divino. 

Afirma ele: 

A Magia é uma só; a Magia Negra não é mais do que a Magia Branca feita 

materialmente. (O culto fálico, quando entendido como símbolo, é divino; quando 

tomado literalmente é orgíaco e, portanto, satânico.) 

Se conhecermos os processos da Magia Negra e os interpretarmos como símbolos, 

chegaremos ao conhecimento da Magia Branca.
164

 

Assim, a diferença entre Magia Branca e Magia Negra está no nível de realidade 

em que se opera. 

4.4.3.1.7.  A Astrologia 

Como já comentado, Pessoa era um grande estudioso de Astrologia, sobre a qual 

fez o seguinte comentário: 

A Astrologia é verificável, se alguém se der ao trabalho de a verificar. A razão por que 

os astros nos influenciam é uma questão à qual é difícil dar resposta, mas não é uma 

questão científica. A questão científica é: influenciam ou não influenciam? A “razão por 

que” é metafísica e não tem que perturbar o fato, a partir do momento que descobrimos 

que é um fato.
165
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4.4.3.1.8.  A Iniciação 

Ele define três espécies de iniciação. A primeira é a exotérica, como, por 

exemplo, a maçônica dada a quem não se preparou para ela e nem se encaminha para 

ela, levado pela simples curiosidade, ou pela sugestão de alguém. Diz Pessoa: 

E serve para pôr o indivíduo em condições de poder dar-se o caminho esotérico, de 

poder buscar, pelo contato, embora esotérico, com símbolos e emblemas, o verdadeiro 

caminho […]. O único fim com que os Rosa-Cruz instituíram a Maçonaria exotérica é o 

de pôr muita gente em contato com, por assim dizer, o aspecto externo da verdade 

oculta, podendo assim aqueles, que se sintam aptos, ascender a ela lentamente.
166

 

A segunda espécie de iniciação é a esotérica, essa tem que ser buscada e 

desejada pelo discípulo. Conforme lembra Pessoa há um antigo lema dos ocultistas que 

diz: “Quando o discípulo está pronto, o mestre está pronto também”.
167

 

E por fim a terceira espécie que é a iniciação divina: 

Esta, não a dão nem exotéricos ou esotéricos menores, como a exotérica; vem 

diretamente, e por cima destes todos, das mesmas mãos que chamamos Deus.
168

 

4.4.3.1.9.  A Maçonaria  

O poeta fazia distinção entre o que chamava simplesmente de Maçonaria e a 

Maçonaria dos Altos Graus, ou a dos Graus Velados, que ele considerava já além da 

Maçonaria: 

Se quiser dar um nome de origem à Maçonaria, mais que poderá dizer-se é que ela é, 

quanto à composição dos graus simbólicos, plausivelmente um produto do 

protestantismo liberal, e, quanto à redação deles, certamente um produto do século 

XVIII inglês, em toda sua chateza e banalidade. 

[…] Os dois primeiros graus maçônicos, menos simbólicos que emblemáticos, não 

conduzem definitivamente a coisa nenhuma; e o grande mistério do Grau de Mestre – 
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que é, por assim dizer, a Rosa de toda a cruz maçônica – é um símbolo vital, mas 

abstrato, que cada qual pode interpretar no sentido que entender.
169

 

Mas apesar desse comentário, como já visto, Pessoa fez uma defesa apaixonada 

da Maçonaria no “Diário de Lisboa” em 1935. 

4.4.3.1.10. Jacques de Molay 

De Molay foi o último Grão Mestre Templário queimado vivo em 1314, após o 

decreto de extinção da Ordem Templária pela Igreja de Roma em 1307. Diz a lenda que, 

do alto da fogueira, diante da Catedral de Notre Dame, lançou sobre o Papa Clemente 

V; o rei da França, Felipe o Belo; e o Cavalheiro Guillaume de Nogaret, que seriam os 

seus principais acusadores e algozes, uma terrível maldição, em função da qual os três 

morreram pouco depois. Pessoa era um grande admirador de Jacques de Molay e 

comentou: 

O suplício físico de Jacques de Molay, impotente para produzir nenhum resultado mais 

que baixamente material, desencadeou sobre a igreja as forças mágicas que essa ação 

material era incompetente para dominar, servindo só para as desencadear. 

[…]. Num ponto, porém, a vingança de Molay, operando per vias inferiores, caiu no 

mesmo erro em que caíram seus algozes. Foi quando Dom Sebastião, A(depto) 

E(xempto) foi cair em Alcácer Quibir.
170

 

Esta reflexão de Pessoa ilustra uma posição comum no pensamento esotérico: a 

“sintonia” com determinados níveis de realidade, para gerar uma operação mágica, pode 

trazer resultados equivalentes ao operador. Além do Carma resultante. Não foi possível 

encontrar qualquer base para a afirmação de que Dom Sebastião seria Adepto Exempto 

(sétimo grau da iniciação de tradição esotérica de base rosacruciana). 
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4.4.3.2. Outras análises  da visão esotérica de Pessoa a partir de seus 

“ fragmentos”  

A Profa. Yvette Centeno, ex-catedrática da Faculdade de Ciências Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa de escritora, poetisa e dramaturga de sucesso, 

profundamente interessada, entre outros temas, pelo Hermetismo, pela Alquimia, bem 

como pela obra de Fernando Pessoa, estudou a fundo o espólio do poeta, principalmente 

sua biblioteca particular e esses “fragmentos” de ideias esotéricas. Entre outras obras 

sobre esses temas, em 1985, publicou Fernando Pessoa e a Filosofia Hermética, 

fragmentos do espólio (Lisboa: Editorial Presença) e, no mesmo ano, Fernando Pessoa; 

amor, morte e iniciação (Lisboa: A Regra do Jogo). Em 1988 publicou Fernando 

Pessoa; os trezentos e outros ensaios (Lisboa, Editorial Presença) e em 1990, O 

pensamento esotérico de Fernando Pessoa (Lisboa: & Etc.). 

Ela observa que na biblioteca particular de Pessoa encontram-se obras de alguns 

dos mais importantes autores sobre o Esoterismo, com temas ligados ao Hermetismo, 

Maçonaria, Rosacrucianismo, cabala e mesmo Alquimia, tais como A. E. Waite, 

Mcgregor Mathers, Aleister Crowley, Hargrave Jennings, Robert Fludd, João Antunes e 

Anselmo Caetano entre outros. Mostra que assunto que hoje se chama de “Esoterismo”, 

vem sendo tratado na literatura portuguesa há séculos. Menciona como exemplo o 

Tratado da Ennoea de Anselmo Caetano sobre o entendimento da Pedra Filosofal (de 

1732-1733), que certamente influenciou o poeta.
171

 

Sobre os “fragmentos”, Centeno observa que 

a par de uma escrita heteronomínica desenvolve-se em segredo uma escrita 

ortonomínica, fragmentária e hoje conservada no espólio. Por ela podemos ver como ao 

longo da vida foi-se operando a busca obsessiva, contínua, se bem que não sucedida.
172

 

Os textos, geralmente não datados,
173

 segundo a autora, mostram o interesse no 

Oculto de Fernando Pessoa, como eixo central de suas preocupações e de seu desejo de 

descobrir “o” ou “um”, “algum” mistério supremo: 
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Perdi-me pelos sistemas secundários, excitados da metaphysica, sistemas cheios de 

analogias perturbantes, de alçapões para a lucidez, pondo paysagens mysteriosas onde 

reflexos do sobrenatural acordam mysterios nos contornos.
174

 

Pelos “fragmentos” apresentados por Centeno, percebe-se que da Costa estava 

correta em sua observação sobre o período da Noite Negra de Pessoa.
175

 Centeno 

observa que, num “fragmento” de 1931, Pessoa escreve: 

Cheguei hoje de repente a uma sensação absurda e justa. Reparei num relâmpago íntimo 

que não sou ninguém […]. Roubaram-me o poder de ser antes que o mundo fosse. Se 

tiver que reencarnar, reencarnarei sem mim, sem ter reencarnado […]. Sou uma figura 

de romance por escrever, passando aérea e desfeita, sem ter sido, entre os sonhos de 

quem me não soube completar (formular?).
176

 

Para Centeno esse seria o início do processo alquímico de transmutação, o 

Nigredo.
177

 Diz Pessoa: 

Onde está Deus, mesmo que não exista? Quero rezar e chorar, arrepender-me de crimes 

que não cometti, gosar ser perdoado, como numa carícia, não propriamente 

materna…
178
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Confirmando o interesse de Pessoa nos textos esotéricos, Centeno observa sua 

postura crítica em relação aos esoteristas. Ela cita um fragmento bem próprio do espírito 

crítico e polêmico do poeta, denominado Declaração de Differença: 

O que sobretudo me impressiona nesses mestres e sabedores do invisível é que, quando 

escrevem para nos contar ou sugerir os seus mysterios, escrevem todos mal. Offende-

me o entendimento de que o homem seja capaz de dominar o Diabo e não seja capaz de 

dominar a língua portugueza…
179

 

De um modo geral, Pessoa se mostra desconfiado dos ocultistas: 

A nossa sympathia é grande pelo occultismo e pelas artes do escondido. Não somos 

porém occultistas […]. Mas sympathisamos com o occultismo, sobretudo porque elle 

soe exprimir-se de modo a que muitos que leêm, e mesmo muitos que julgam 

comprehender, nada comprehendem […]. Mas não sympathizamos com os occultistas 

na parte em que eles são apóstolos e amadores da humanidade; isso os despe do seu 

mysterio. A única razão para um occultista funccionar no astral é sob condição de o 

fazer por esthetica superior, e não pelo sinistro fim de fazer bem a qualquer pessoa.
180

 

Centeno foi a primeira a estudar mais a fundo um conjunto de textos que falam 

da preocupação de Pessoa com a ameaça que paira sobre a Europa, partindo de forças 

que controlam seus cidadãos que, apesar de se julgarem livres, são títeres das mesmas, e 

que ele denomina “os trezentos”.
181

 Essas forças são oriundas daquilo que o poeta 

chama de “subjudaísmo”, provindo de um tipo de religião do povo judaico, que, 

segundo ele, é na prática um “politeísmo crasso e grosseiro que evoluiu para um 

materialismo igualmente crasso”.
182

 Pessoa separa e distingue esse “subjudaísmo” da 

tradição ocultista e cabalista judaica que, por outro, lado ele enaltece. Segundo Centeno, 

para Pessoa o modelo a ser seguido na Bíblia é o Quarto Evangelho, que ele considera 

espiritualmente autêntico, o Apocalipse e as Epístolas de São Paulo. O resto seria 
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dispensável. A tradição judaico-cristã, portanto, é por ele repudiada. Ele defende a 

recuperação dos antigos modelos estoicos, epicuristas e platônicos, inimigos naturais do 

“subjudaísmo”. Condena a democracia e os regimes democráticos por formarem uma 

massa sujeita à manipulação dos “trezentos”. 

Segundo Centeno, para Pessoa os “trezentos” teriam surgido no bojo do 

Movimento Rosacruciano do século XVII, quando alguns divulgadores corromperam as 

doutrinas, “abandonando a Alquimia que operava a transformação do chumbo do 

hebraísmo e do ferro do paganismo no ouro de Christo”.
183

 A base dessas doutrinas 

alquímicas era a ligação corpo-alma-espírito, que correspondia ao caminho da perfeição. 

Sua estrutura era de uma cavalaria e não de uma sociedade secreta. Exaltava 

o gênio e o princípio aristocrático (em seu sentido grego), o valor da razão e da ordem, 

o desprezo pelos bens materiais e pelo poder, o culto do domínio de si mesmo e a mente 

a serviço intelectual […]. 

A ação dos trezentos é exercida no sentido de destruir a cultura grega, a ordem romana 

e a moral cristã, elemento base da civilização europeia, indispensável de se preservar.
184

 

Para o poeta, os “trezentos”, cujo nome aparentemente deriva de uma frase de 

Walter Rathanau (1867-1922),
185

 servem-se do baixo judaísmo e do baixo materialismo 

para alcançar seus objetivos. Diz Pessoa: 

Utilizam-se do “materialismo irracionalista”, do “mysticismo racionalista” e do 

“humanismo universalista”. 

As forças com que é possível fazer-lhes frente são igualmente três: “O materialismo 

racionalista”, “o mysticismo irracionalista” e “o humanismo nacionalista”.
186

 

Diante dessa visão nacionalista, Centeno se pergunta como situar a utopia do 

Quinto Império essencialmente universalista dentro do pensamento de Pessoa. Mas, 
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afirma ela, os fragmentos não tinham organização.
187

 “Deixam-nos ideias apontadas, 

mostram-se como ao poeta filósofo interessou o mundo atual. Mas não nos legaram 

certezas”.
188

 

Em seu livro O pensamento esotérico de Fernando Pessoa, Centeno examina 

diversos fragmentos do espólio ligados às suas reflexões sobre esses temas. Tendo em 

vista o objeto do presente trabalho, vale ressaltar, entre outras, as observações da autora 

sobre a visão que o poeta tinha da Rosa-Cruz. 

Como todo símbolo, o da Rosa-Cruz é polissêmico e permite as mais variadas 

interpretações, inclusive na sua própria representação como pode ser observado nos 

exemplos da Figura 3 dos anexos ao presente trabalho. 

Para Centeno, “a doutrina Rosa-Cruz, tal como Pessoa a entende, afirma a 

dualidade divina representada pelas imagens da Força (ou energia) e da matéria – ou, 

melhor dizendo, da emanação e imanação”.
189

 

Além disso, traz a representação da união do princípio masculino (braço vertical 

da cruz) com o feminino (braço horizontal), gerando a “Possibilidade Infinita” expressa 

pela Rosa, “a mulher abstrata, a Virgem Maria, mar infinito do que pode ser”.
190

 Esses 

princípios segundo Pessoa, podem ser também interpretados como a Vontade (braço 

vertical) e a Inteligência (braço horizontal). Ele lembra que a Rosa pode ser 

representada por um círculo que pode corresponder ao infinito, o que não tem começo 

nem fim, mas que ao mesmo tempo delimita um determinado espaço e assim, Pessoa 

associa o círculo com a realidade, ilimitada e limitada ao mesmo tempo. Em certas 

representações a cruz está inscrita no círculo, representando a realidade do círculo que 

limita as vontades (ativa e passiva). Em outras os braços da cruz se prolongam para fora 

do círculo, nestas a figura, mostra o círculo crucificado no centro da cruz. Ou ainda o 
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círculo pode ser colocado acima do braço horizontal da cruz (como no símbolo do 

planeta Vênus). 

A cruz dentro do círculo significa astrologicamente a Terra, portanto o resultado, 

o Filho, produto da união do masculino com o feminino, é a realidade aceita e assumida 

no sistema natural. A Crucificação do círculo representa a crucificação da realidade, a 

crucificação do Filho, que ocorre no sistema místico. E a cruz suportando o círculo 

representa o sistema ascético. Diz Pessoa: 

Realidade expulsa e supportada, no systema ascético; realidade acceita e sacrificada, no 

systema mystico; realidade aceita e assumida no systema natural. Assim é que o círculo 

com a cruz interior é o symbolo da Terra.
191

 

Para ele esse sacrifício do material, terreno face ao espiritual divino, requer 

imaginação (que é aliada ao sentimento, à alma), mais do que o intelecto ou a vontade. 

Essa posição expressa por Pessoa ilustra bem sua aderência às fontes do Esoterismo 

Ocidental, como Plotino e o Neoplatonismo, mencionadas no Capítulo I deste trabalho, 

mesmo se matizadas por algumas idiossincrasias particulares, como se pode ver no 

seguinte texto: 

Pelo sentimento se atingirá a plenitude que se esconde na Rosa “sinal externo de 

Beleza” e o Silêncio “que está no centro da Beleza”. Rosa e silêncio: a dimensão do 

Belo que se ambiciona atingir.
192

 

Muitos dos fragmentos de Pessoa referem-se à Ordem do Templo, ou à Ordem 

Templária, à Ordem de Cristo de Portugal ou ainda à Terceira Ordem de Portugal. 

Segundo Centeno, neles Pessoa coloca Portugal como centro de mediação entre a 

espiritualidade da “Ordem Interna” e a materialidade da “Ordem Externa”, abrindo uma 

terceira via: a do “Terceiro Templo”. Este “ergue-se na ‘alta montanha’, na confluência 

dos ‘dois mares’ é de origem divina, embora requeira a seu serviço uma cavalaria”.
193

 

Para Centeno, 
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Bandarra e Dom Sebastião, Desejado e Encoberto são os símbolos do Templo que 

permanece escondido na Alma Nacional. Nela encontrará Portugal a tradição dos 

romances de cavalaria, “onde passa próxima ou remotamente a Tradição Secreta do 

Cristianismo, a sucessão superapostólica, a demanda do Santo Graal”.
194

 

A partir dessa nova chave de leitura, Centeno observa, por exemplo, que a 

Mensagem de Pessoa, composta de três partes, tem uma forte analogia com as etapas 

alquímicas: Brasão, a primeira parte, com a “Fixação”, pois se refere à consolidação do 

território pátrio; Mar Português, a segunda, com a “Dissolução”, pois se refere à 

expansão marítima e a uma indefinição das fronteiras do novo império; por fim, O 

Encoberto, a terceira parte, com a “Sublimação”, onde anulado o corpo, renasce a fênix 

do espírito. Tendo, portanto, a Mensagem “uma estrutura profética e hermética ao 

mesmo tempo”.
195

 

Outros autores que exploraram os fragmentos esotéricos de Pessoa 

complementam a análise de Centeno, enveredando por outros caminhos e explorando 

novas vertentes. 

A Profa. Teresa Rita Lopes, da Universidade de Lisboa, uma das grandes 

pesquisadoras do espólio de Pessoa, observa que “as viagens que (Pessoa) faz pela via 

mediúnica não o satisfazem”.
196

 Ele escreveu no good, por exemplo, ao lado de poemas 

compostos em transe, por escrita automática por J. M. Hyslop e Wardour (seus guias na 

ocasião), especialmente em 1916. Diz Rita Lopes: 

Rejeitada a via mediúnica, a via alquímica é a que definitivamente (Pessoa) identifica 

como sua: em vez de deixar o subconsciente à solta, como nas manifestações 

mediúnicas, é ele que o domina como numa criação artística. Num texto inédito, dir-se-

ia que estabelece uma gradação entre o que chama “os graus mysticos, mágicos e 

alchymicos”, sendo este, provavelmente, o último, o estádio da creacao artística […]. 

Esse processo alquímico implicará, coerentemente, uma conciliação dos contrários […]. 

Só poderá ser a obra de um gênio: o messias que, afinal, anuncia, não tem que ver com 

o D. Sebastiao de Alcacer-Quibir, mas com o homem perfeito de um “stado futuro da 
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humanidade em que se espera a fusão das duas intelligencias (a que chama de intuitiva e 

racional) ao mesmo tempo que se opera superiormente a vera fusão, no novo Christo, 

das duas naturezas”. “Imaginar com a inteligência”, “vivendo a contradição 

logicamente” – é o papel do gênio (que é, por sua vez, “prenuncio da humanidade 

futura”). Essa, a via alquímica, a conciliação dos contrários no laboratório que é a que 

chama “a quarta dimensão da mente”.
197

 

Para confirmar essa visão de Alquimia mental de Pessoa ela recorre ao seguinte 

texto: 

A criação de Caeiro e dos discípulos Reis e Campos parece, à primeira vista um 

elaborado jogo de imaginação. Mas não o é. É um grande acto de Magia intelectual, 

uma obra magna do poder criativo impessoal […]. Preciso de toda a concentração 

possível para a preparação do que se pode chamar, figuradamente, um acto de Magia 

intelectual – isto é, para a preparação de uma criação literária numa, por assim dizer, 

quarta dimensão de mente.
198

 

E, assim, Lopes conclui: 

Uma interpretação creio que não forçada desses textos, leva-nos a identificar como 

sendo Pessoa o “gênio” que é “um prenúncio da humanidade futura” (“vivendo a 

contradição logicamente” através de seus heterônimos).
199

 

Ou seja, o próprio Pessoa e seus heterônimos representam uma demonstração 

explícita de seu trabalho esotérico. 

Mais recentemente vale mencionar as obras do Prof. José Manuel Anes, 

Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos (2005) e Uma introdução ao Esoterismo 

Ocidental e suas iniciações (2. ed. em 2014). Já baseado no trabalho de outros 

pesquisadores, mas também na pesquisa própria do espólio de Pessoa, aprofundou o 

estudo das ligações deste com o pensamento esotérico: 
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Pessoa atravessou não um mundo do Esoterismo, mas vários mundos do Esoterismo, 

vestindo diversos fatos, que depois despia e mesmo rejeitava, mas deixando a “pele” 

(como a serpente) em todos eles, por vezes dolorosamente. Ele não era apenas um 

esoterista intelectual (de “sofá” como dirão alguns), pois se envolvia emocionalmente, 

filosófica e espiritualmente, com maior ou menor intensidade, em todos esses caminhos 

que trilhou – e foram muitos – muitos dos quais eram contrários ou incompatíveis.
200

 

Baseado na periodização de António Quadros, Anes retoma a questão das fases 

esotéricas do poeta. 

A primeira de 1905 a 1915/16 inclui o final do estádio Filosófico e estádio 

Neopagão. 

Por volta de 1914/1915 o poeta mergulha no espiritismo, na mediunidade e na 

visão astral (que mais tarde critica como representando um “estado mórbido”). 

Interessa-se também por Astrologia. Segundo o astrólogo Paulo Cardoso “os 

fragmentos mais antigos que existem no espólio datam de 1908”.
201

 Por meio de seu 

heterônimo Rafael Baldaia, astrólogo, Pessoa planejou escrever um “Tratado de 

Astrologia”. E como visto traçou os mapas astrais de seus principais heterônimos, neste 

período. 

A partir de 1905, Pessoa manifesta sua revolta contra a Igreja Católica e, por 

volta de 1914, reforça a ideia de que o Neopaganismo era a “a mais natural de todas as 

religiões”. Essa posição se acentua e desenvolve com a obra de Alberto Caeiro “É, 

sobretudo, no conjunto de poesias do Guardador de Rebanhos que revela o momento 

áureo dessa doutrina do Mestre”.
202

 

Ainda em 1915, Pessoa teve contato com a Teosofia de Blavatsky, e traduziu 

para o português, diversos livros dessa corrente esotérica: 

Segundo José Galvão (in Fonte Impressas da Obra de Fernando Pessoa), os 

seguintes: O Compendio de Teosofia de C. W. Leadbeater; Os Auxiliares 

Invisíveis, A Clarividência e os Ideais da Teosofia de Annie Besant; Luz sobre o 

Caminho, O Carma e A Voz do Silencio de Blavatsky e (cf. Arnaldo Saraiva, 
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Fernando Pessoa – Poeta e tradutor de poetas, Lello, Porto 1968, pp 27-28), 

sob o pseudônimo de Fernando Castro, traduziu O Mundo de Amanha; 

Conferencias Teosóficas e Introdução ao Yoga de Annie Besant e Os 

Servidores da Raça Humana de C. W. Leadbeater. Todos esses livros foram 

editados na Coleção Teosófica e Esotérica, da Livraria Clássica Editora de 

Lisboa.
203

 

Para Anes, a concepção de “Tradição Primordial” da Teosofia ajudou a 

sustentar, de algum modo, o Neopaganismo essencial de Pessoa, pois ambos teriam um 

tronco comum. “Por outro lado ao poder ser lida como um sistema ‘ultra cristão’, ela (a 

Teosofia) vai permitir a Pessoa passar do estádio neopagão para o estádio gnóstico”.
204

 

Inicialmente Pessoa ficou profundamente fascinado por essa doutrina, como 

admite numa carta a Sá Carneiro de seis de dezembro de 1915. No entanto, mais tarde, 

Pessoa se mostrou desencantado com a Teosofia de Blavatsky, segundo ele, em virtude 

das investigações de certo Dr. Hodgson, que teria exposto algumas fraudes nos 

fenômenos por ela apresentados.
205

 Aos poucos, então, Pessoa foi se aproximando do 

Esoterismo Ocidental em seus diferentes aspectos: Gnose, Hermetismo, 

Rosacrucianismo, Maçonaria, Templarismo etc. Mas, ressalta Anes, apesar de tudo, 

existem muitos trechos dos escritos de Pessoa onde ainda se pode perceber a influência 

de Blavatsky: “Então podemos dizer que, em Pessoa, apesar de Blavatsky, ainda 

Blavatsky”.
206

 

A fase Gnóstica de Pessoa, para Anes, perdurou até o final da vida, quando ainda 

se declarava um “Cristão Gnóstico”. Citando as pesquisas de Teresa Rita Lopes: 

Ele (Pessoa) afirmou o postulado gnóstico da queda do homem – Ser espiritual, na 

Matéria e, portanto, estando nesse estado dividido, separado, afastado da “casa do Pai”, 

do mundo celestial de onde proveio e no qual ele era Inteiro, mas para onde deve 
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regressar – quer em textos, como por exemplo, “O homem não estava destinado a ser o 

que é: foi pela Queda, que se tornou tal”(p. 73).
207

 

Anes observa que Pessoa tem uma reflexão muito rica sobre Alquimia e Magia: 

Por exemplo, ao se referir aos quatro estados da Grande Obra alquímica, na qual, 

segundo ele, “se verifica a transmutação do inferior no Superior, sem alteração” 

(espólio 54-95), Pessoa refere que “Os quatro processos da Obra (são): 

(1) Putrefacção […]. (2) Branqueamento, a purificação do eu inferior que se segue à 

putrefacção […] branqueamento (que) significa a emergência do eu superior e 

verdadeiro depois de se ter afastado pela putrefacção o eu inferior e falso; (3) gradação 

[…], conhecimento gradual do eu superior. Esta é a verdadeira Iniciação, a obtenção 

gradual do Conhecimento e da Conversação do Santo Anjo da Guarda; (4) Rubificação, 

realização completa” (espólio 54A-56). Então para Pessoa, a Alquimia é a 

“transmutação do próprio ser humano por meio do contacto com os símbolos 

magicamente carregados” (espólio 53-13).
208

 

Anes aponta alguns textos de Pessoa que estabelecem uma ponte entre a 

Alquimia e a Magia, dando a Alquimia uma interpretação diferente, “com uma maior 

conotação sexual tântrica”, quer da mão direita, imaginariamente, quer da mão 

esquerda, fisicamente. 

Pessoa possuía em sua biblioteca diversos livros sobre o tema da Magia, da 

Cabala e das Vias Tântricas Ocidentais. Para ele, 

o Misticismo busca transcender o intelecto (por intuição). A Magia transcender o 

intelecto pelo poder; a Gnose a transcender o intelecto por um intelecto superior […] 

mas para transcender uma coisa devidamente eh preciso primeiro passar por essa coisa 

(espólio 54a-51) […]. Ha três tipos distintos de Iniciação: simbólica ou exterior, 

intelectual (exterior a Interior) e vital (interior). Nas iniciações vitais, que reforçam a 
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emoção, e, portanto, conduzem à Alquimia como realização, o candidato vive aquilo 

que sente e sabe (espólio 54A-52)”.
209

 

4.4.3.3. Rosea Cruz  

Existem muitos desses “fragmentos” relacionados a reflexões sobre o 

Esoterismo de matiz rosacruciano e a poemas inacabados, ou não publicados, que Pedro 

Teixeira da Mota incluiu em dois livros: Rosea Cruz; e Fernando Pessoa, poesia 

profética mágica e espiritual, ambos publicados em 1989 pela editora Manuel Lancastre 

de Lisboa. Na apresentação do livro Rosea Cruz, Mota diz: 

Os textos, que agora apresentamos, provêm do espólio de Fernando Pessoa depositado 

na Biblioteca Nacional de Lisboa. Dispersos por vários envelopes de catalogações 

temáticas diferentes, foram recolhidos ao longo destes últimos três anos e constituem 

uma publicação exaustiva dos textos intitulados R.C., ou dos que, intitulados Ocultismo, 

Franco-Maçonaria, Átrio, Subsolo, Caminho da Serpente, Iniciação e Ordem Templária 

de Portugal, contêm referências rosicrucianas. 

A grande maioria dos textos é inédita, mas alguns, sobretudo os dactilografados já 

foram publicados por outros estudiosos […]. Eis um conjunto de escritos portadores de 

amplas significações, capazes ainda de transmitir, nos dias de hoje caminhos e 

indicações para muitos dos mistérios e problemas do ser humano e de sua harmonia no 

universo.
210

 

O conjunto de anotações pesquisadas é constituído de “fragmentos”, que, como 

visto, não mantêm uma linha de raciocínio única e parecem ter sido escritos ao sabor de 

intuições ou inspirações pontuais em momentos e em circunstâncias diferentes. Assim, 

não é possível fazer a partir deles uma síntese do pensamento de Pessoa. Mesmo por 

que muitos deles recorrem a metáforas e imagens simbólicas e parecem contraditórios 

se tomados em seu caráter puramente denotativo. Mas como será visto no Capítulo VI 

do presente trabalho ganham força e fazem mais sentido quando associados às poesias. 

Por isso para facilitar essas associações, alguns dos principais fragmentos foram 

agrupados, no Capítulo V, de acordo com o tema dominante. 
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Cumpre ressaltar duas poesias inconclusas e inéditas que este livro traz, que 

complementam a análise de Dalila Pereira da Costa, e mesmo de Yvette Centeno, no 

item anterior, mostrando que, ao contrário do que essas autoras imaginaram, no final da 

vida, aparentemente, Pessoa voltou a ter experiências místicas unitivas. Após a “Noite 

Negra”, e do “Nigredo”, que elas apontam, antes de morrer, possivelmente Pessoa viu o 

nascer da “Aurora Dourada”. A primeira dessas poesias, que ele chamou tentativamente 

de Darkness Visible ou Morning Star (Anexo 26), marcada com a data de 24 de agosto 

de 1933, tem a estrutura de um drama iniciático autobiográfico. Nela, inicialmente, ele 

reforça a percepção de Dalila sobre a sua perda de contato com a sua fonte juvenil de 

inspiração divina nos últimos anos. No começo da obra descreve sua busca frustrante 

por caminhos ligados ao Ocultismo e à Magia: 

Quão alto fui para o que todos são 

Quão baixo para o quanto quis em mim 

Vi e toquei o que a outros é visão 

Em sombras ou desejos, vaga e escura 

Na confusão da confusão sem fim 

Sou hoje a minha própria sepultura 

Tenho deserto e alheio o coração. 

Para no fim, após “quebrar a si mesmo”, encontrar a união e a “Paz Profunda” 

dos iniciados: 

Com o escopro e o malhete do alcançar 

Quebrei a Pedra Cúbica do altar. 

E a Pedra Cúbica abriu-se em Cruz. 

Quebrara o Altar, então a mim quebrei 

Então em sangue 

sobre o centro da Cruz me derramei 

Alli, sacrificado ou sacrifício 

Exausto, nullo, senti meu enfim 

Aquelle coração que era fictício 

……………………………………… 

Consegui. Paz Profunda meus irmãos. 
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Pessoa retoma e conclui o tema desta poesia numa outra, que ele chamou de 

Ieschua Ben Pandira ou Isaac Loria (vide Anexo 27), onde ele descreve uma visão 

extática, uma reintegração, como se fosse um segundo nascimento, num outro plano de 

consciência: 

E então vi que essa Cruz em que converso 

Jazia o altar outrora meu 

Era, em Cruz de Luz, todo o Universo 

E que essa Cruz era quem fora eu. 

Sobre ella a Luz Perfeita em mim erguida 

Cahira numa inteira identidade 

Pois esta Pedra Cúbica partida 

E a minha alma em Luz Pura resolvida 

Eram a mesma coisa. Eram a Vida e a Verdade. 

Podemos inferir, portanto, que a perda de inspiração divina, tão bem observada 

por Dalila, bem como o Nigredo, mencionado por Yvette Centeno, foi apenas uma 

etapa, correspondente à fase conhecida no processo iniciático por “Noite Negra da 

Alma”, tão bem descrita por São João da Cruz em seu célebre texto e poesia “Noite 

Escura”.
211

 Nos estudos do Esoterismo em geral este fenômeno é bastante conhecido e, 

em alguns casos, é seguido pelo “Áureo Alvorecer”, ou “Aurora Dourada”, como parece 

ter sido o caso de Pessoa.
212
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Assim, além da poesia de Pessoa, a própria evolução de sua obra poética tem 

algo a ensinar sobre os caminhos do Esoterismo Ocidental. 

Voltando à questão sobre se ele vivenciou o processo só na sua imaginação, ou 

se viveu um mergulho total ou parcial no oceano infinito do Ser, provavelmente nunca 

se saberá ao certo, mas pode-se a acreditar que Pessoa realmente viveu esta união com 

todos os seus atributos, pelos detalhes expostos, pelos símbolos usados e pela energia 

que suas palavras transmitem como disseram Dalila P. da Costa e António Quadros, ao 

se referirem a outras poesias místicas. Mas o que existe de concreto é que, por algum 

motivo, Pessoa se dedicou com afinco para conhecer e refletir sobre o Esoterismo, o que 

leva a acreditar que alguma experiência muito forte o tenha impelido a isso. Abaixo são 

apresentados alguns textos, incluídos no livro Rosea Cruz, que demonstram o quanto ele 

estudou e pensou sobre o tema: 

Da identidade do Esoterismo Rosa-Cruz com a Gnose não pode haver dúvida. Nos 

livros dos Rosa-Cruz nos encontramos todas as afirmações que o neo-platonismo 

christão continha, tanto as mysticas, como as políticas. Os livros representativos do 

esoterysmo rosa-cruz, a par de seu mysticismo symbolista, fusão do emanacionismo 

neo-platonico e da Kabbala judaica, apresentam os mais evidentes symptomas do 

utopismo político. O fraternarismo egualitario aparece nas utopias rosacrucianas, assim 

como uma ânsia de paz as atravessa. É de um iluminado, Louis Claude de Saint-Martin, 

que deriva a tryptica do utopismo activo moderno – a “liberdade, egualidade, 

fraternidade” dos revolucionários modernos.
213

 

Estes textos, que como já mencionado, correspondem a reflexões esparsas e 

provavelmente não pretendiam ser publicados, pelo menos na forma como estão 

redigidos, bem demonstram seu interesse pelo tema: 

Na Pedra Cúbica, que é o modelo do maçom, deve estar o Volume da Lei Sagrada, que 

é o seu guia. A Pedra Cúbica abre-se em duas espécies de cruz – Cósmica se tiver os 

braços pontiagudos (como na ilustração da New Enciclopedia FreeMasonry), Calvário, 

se apenas aberta com braços do tipo quadrangular. A última é a melhor maneira; mostra 
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na escuridão, o Cristo imanente no Mundo; que o mundo quebrado e aberto é a Cruz do 

Calvário.
214

 

Alguns são objetivos e racionais, outros dão asas à imaginação criadora. Por 

exemplo, referindo-se aos graus de “Átrio” (sem especificar de que sistema, 

organização ou escola): 

(Átrio) 

O Primeiro (grau) dirige-se à memória, o segundo à inteligência, o terceiro à intuição ou 

imaginação. O primeiro tem que ser estudado, o segundo compreendido, o terceiro 

vivido, isto é, interpretado sem ser compreendido.
215

 

Ou, sobre o símbolo da Rosa-Cruz: 

Rosa, Rosa, és um mistério. E uma beleza. Os árabes te cuidaram pelas mãos doces dos 

sufis de Isphaham e te cantaram em Rumi ou Hafiz;
216

 os zelosos gnósticos te tingiram 

de púrpura em Alexandria. Os templários e os cátaros te trouxeram do Oriente e os 

trovadores cantaram-te oculta, enquanto Dante, fiel do Amor,
217

 te viu aberta no sidéreo 

céu da divindade.
218

 Por fim, enlaçada na Cruz, qual serpente erguida, brilhas como o 

símbolo dos Rosa-Cruz. 

Pétala da Tradição, Pétala da Iniciação, Pétala da Fraternidade, Pétala do Espírito, 

Pétala do Amor, sê em nós, ó Rosa Divina, ó Rosea Cruz.
219

 

O conhecimento da simbologia esotérica, que transparece em suas reflexões, 

mesmo que escritas apenas na forma de um diálogo consigo mesmo, ou na forma de um 
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pró-memória, é evidente. E assim a hipótese de poder usar algumas de suas poesias para 

interpretar seu pensamento esotérico é corroborada por seus próprios textos. Nessas 

circunstâncias, precisa-se ter o cuidado para em alguns casos não ser levados a 

interpretar de forma errada o que Pessoa estava efetivamente pensando, tomando seus 

escritos fora de um contexto mais amplo. Como cada “fragmento” de texto trata de 

vários assuntos diferentes e interligados, torna-se difícil às vezes fazer uma divisão 

temática dos mesmos. Assim, para poderem servir de referência à Hermenêutica do 

Capítulo VI deste trabalho, optou-se por agrupar os “fragmentos” de acordo com 

algumas palavras-chave (ou às vezes conceitos chaves), mais evidentes e incorporados 

no próximo capítulo, complementando a prática metodológica a ser utilizada na 

Hermenêutica dos poemas. 

Em maio de 2015, foi lançada, pela editora Zéfiro de Lisboa, em Portugal a obra 

de Manuel J. Gandra, Fernando Pessoa; Hermetismo e iniciação, que faz uma 

compilação geral dos fragmentos completos sobre temas herméticos e iniciáticos, além 

de apresentar alguns fragmentos inéditos. Transcreve também várias cartas completas 

de Pessoa que tem relação com o Hermetismo e 65 poemas com alguma relação com o 

tema. Reúne, portanto, numa mesma publicação os textos em prosa e em verso 

relacionados ao Esoterismo de Pessoa. Gandra faz uma análise critica das obras 

anteriores sobre a matéria, e aponta algumas correções, que já estão já citadas nas notas 

deste capítulo. O livro não traz mudanças significativas ao conjunto, no entanto, é uma 

excelente fonte de referências e é de grande valia para a prática Hermenêutica 

desenvolvida nos Capítulos V e VI. Vale notar que, à diferença de outros autores, 

Gandra não manteve a ortografia original dos textos, usando a forma atual. 

4.4.3.4. Fernando Pessoa e Aleister  Crowley 

O Prof. Marco Pasi, da Universidade de Amsterdam, estudioso do Esoterismo de 

Fernando Pessoa e da Magia de Aleister Crowley, escreveu um capítulo do livro 

Esoterisme, Gnoses & Imaginaire Symbolique; Melanges Offerts a Antoine Faivre, 

denominado: “The Influence of Aleister Crowley on Fernando Pessoa’s Esoteric 

Writings”, que disponibiliza em seu site.
220
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Nesse seu texto, observa que um dos pontos mais difíceis para entender o 

pensamento esotérico de Pessoa a partir de seus “fragmentos” é poder estabelecer uma 

sequência temporal dos mesmos, pois a maioria deles não é datada. Conforme apontado 

acima, eles contêm aparentes contradições que podem ser atribuídas tanto a uma 

evolução do pensamento de Pessoa ao longo do tempo, quanto a diferentes contextos em 

que eles foram escritos. Pasi concede que a comparação das anotações (ou 

“fragmentos”) com outros textos de Pessoa, principalmente seus poemas, podem dar 

uma pista quanto à época em que foram escritos, mas considera esta pista insuficiente 

para um esclarecimento do conjunto. 

A relação do pensamento de Pessoa com o de Crowley pode ajudar a definir 

melhor essa questão. Pasi observa que Pessoa algumas vezes dá a entender que seus 

poemas são uma chave para o objetivo iniciático. Para ele ser tudo, ou sentir tudo (ou o 

todo), em todas as maneiras era a chave do caminho iniciático, uma posição próxima à 

de Crowley, mas para este último isso se referia também ao mundo material e ao dia a 

dia, enquanto Pessoa se referia essencialmente ao mundo intelectual. 

De acordo com Pasi, dos 270 “fragmentos” que ele examinou pessoalmente ou 

em publicações de terceiros, pelo menos 40 só podem ser entendidos a partir da hipótese 

da influência de Crowley em Pessoa. 

Pelas suas pesquisas, já em 1917 Pessoa adquiriu pelo correio o livro 777, onde 

Crowley, baseado basicamente nos ensinamentos do Golden Dawn, fornece suas chaves 

das correspondências mágicas. Em 1929, Pessoa adquiriu os primeiros dois volumes
221

 

da autobiografia de Crowley, The Confessions, e, em seguida, Magick in Theory and 

Practice (cujo exemplar tem diversas anotações feitas por Pessoa à mão) e uma coleção 

de short stories denominada The Stratagems. 

Pasi afirma que 

podemos, grosso modo, dividir as referências a ideias ou noções que Pessoa tomou de 

Crowley em três grupos diferentes: (1) Ordens iniciáticas e graus estruturados segundo 
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o modelo da A.A.·de Crowley; (2) A noção de uma relação mágica com o Anjo da 

Guarda pessoal; (3) a doutrina de Thelema.
222

 

Para demonstrar sua tese ele analisa fragmentos onde Pessoa descreve a estrutura 

de ordens iniciáticas e demonstra que elas refletem variantes introduzidas por Crowley 

em sua A.A. (também conhecida como Astrum Argentum). Pela semelhança da estrutura 

dessa ordem com a da Golden Dawn (GD), da qual Crowley fez parte, alguns 

pesquisadores, segundo Pasi, atribuíram erroneamente o modelo de Pessoa ao GD. 

Afirma Pasi: 

As estruturas do Golden Dawn e da A.A. eram basicamente as mesmas. Por exemplo, 

ambas eram divididas em três diferentes ordens: Uma Primeira (ou Externa), uma 

Segunda (ou Interna) e uma Terceira (essa divisão parece ter sido adotada por Pessoa 

em seu fragmento, com uma pequena variação). Entretanto, havia também algumas 

diferenças, em particular na estruturação dos graus.
223

 

Ele segue colocando lado a lado ambas as sequências de graus e mostra que o 

grau zero de ambas as ordens eram: Neophyte para a GD e Probationer para a A.A., o 

primeiro grau era Zelator para a GD e Neophyte para o A.A.; o terceiro Theoricus para a 

GD e Zelator para a A.A. Os restantes (são dez ao todo) seguiam as mesmas 

denominações em ambas as organizações. Pasi aponta que em todos os fragmentos em 

que Pessoa se refere à estrutura de Ordens Iniciáticas ele segue esse mesmo padrão, e 

em nenhuma menciona o grau de Theoricus. Outra razão que Pasi aponta para sustentar 

a tese que o conhecimento de ordens iniciáticas vem de Crowley e não da GD é o fato 

de que não aparecem outras fontes nos arquivos de Pessoa que possam ser atribuídas à 

GD. Dos únicos livros que constam da catalogação de sua biblioteca que pertenceram a 

ex-membros da GD, nenhum deles fornece detalhes de sua estrutura, embora alguns 

livros de Arthur Waite, possuídos por Pessoa se refiram a ela de um modo geral. Para 

Pasi, a melhor fonte sobre a GD para Pessoa seriam os próprios volumes da The 

Confessions de Crowley, onde este relata a sua vivência na GD. Já sobre a A.A., a fonte 
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é provavelmente o anexo da obra Magick, Theory and Practice onde Crowley a 

descreve. 

A noção sobre o conhecimento e conversas com o “Anjo da Guarda” é outro 

ponto que, segundo Pasi, aproxima Pessoa de Crowley, para quem esta questão era 

básica para seu sistema mágico religioso. Crowley atribui esse conhecimento como a 

principal tarefa daqueles que no seu sistema atingiam o grau de Adeptus Minor (quinto 

grau). Pessoa tem vários fragmentos que atribuem ao grau de Adeptus Minor o 

desenvolvimento da intuição, uma faculdade angélica. Pasi observa que Crowley fazia 

uma relação entre o Anjo da Guarda e o Eu Superior, e Pessoa também em algumas de 

suas anotações faz essa ligação: 

Provavelmente Pessoa, assim como Crowley, percebia uma dialética latente entre o 

Anjo da Guarda, como uma entidade objetiva separada, com uma dimensão mais 

elevada do ser do mago. Isso é, talvez, o que quis dizer quando escreveu numa 

passagem, já citada, que o Conhecimento e a Conversação do Anjo da Guarda é “uma 

expressão que apesar de simbólica, não é inteiramente assim”.
224

 

A doutrina do Thelema é outra pista que, segundo Pasi, mostra a influência do 

pensamento de Crowley em Pessoa: 

Esse elemento (Thelema) aparece somente em poucos fragmentos. Deve ser notado que 

parece improvável que Pessoa tenha lido o texto básico da doutrina do Thelema: o Book 

of Law’s. Consequentemente tudo o que Pessoa aprendeu sobre o tema foi o que leu no 

Magick in Theory and Practice e possivelmente o que Crowley lhe relatou quando de 

seu encontro em Portugal.
225

 

Pasi observa que a fórmula básica do Thelema – “Faça de acordo com sua 

Vontade será a totalidade da Lei” – pode ser interpretada de diferentes maneiras. Mas, 

se for entendido que Vontade significa aqui a verdadeira Vontade da Alma e que a alma 

não pode desejar verdadeiramente algo que a prejudique ou que reforce os laços que a 

escravizam, então, como diz Pessoa, “a fórmula em sua essência é: Descubra quem você 
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é. Descubra o que você quer. Faça o que quer conforme você é”.
226

 Para Pasi, essa 

interpretação de Pessoa é muito similar à de Crowley, que insistia que 

“Faça a sua Vontade” é um convite a buscar sua própria Verdadeira Vontade, ou seja, 

sua vocação íntima ou destino individual, que corresponde ao seu lugar específico no 

universo como indivíduo.227 

Assim, segundo Pasi, todos os fragmentos referentes a esses temas – Estrutura 

das sociedades iniciáticas, Anjo da Guarda e Thelema – correspondem aos últimos 

cinco anos da vida de Pessoa. Observa ainda que os fragmentos mostram que, 

indubitavelmente, Pessoa levava em consideração as ideias de Crowley 

independentemente de suas opiniões sobre o personagem. 

J. M. Anes (que foi Grão Mestre de um ramo da Maçonaria em Portugal) ressalta 

o profundo conhecimento da Maçonaria e de seus rituais que Pessoa demonstra em seus 

“fragmentos”. Cita, como exemplo, “fragmentos” de Fernando Pessoa em resposta a 

críticas por seu célebre artigo em defesa da Maçonaria, onde Pessoa diz: 

[Ter] uma preparação especial – os meus conhecimentos maçónicos derivam-se não da 

simples leitura de livros, mas de certa preparação especial cuja natureza me não 

propunha, nem agora me proponho divulgar.
228

 

(Assentes) na Tradição Secreta do Cristianismo (com) laços apertados e ocultos que 

ligam essa tradição ao mais íntimo do espírito maçónico. […] Ter recebido noutro 

Templo a mesma luz maçônica.
229

 

Deixe o Sr. José Cabral (que queria a Maçonaria fora da lei) a Maçonaria aos maçons e 

aos que, embora não o sejam, viram, ainda que noutro Templo, a mesma Luz.
230

 

Anes coloca então a pergunta sobre qual seria esse Templo e qual seria essa Luz. 

Ele levanta a hipótese de que Crowley em sua visita poderia ter iniciado Pessoa na 

OTO. Essa organização tinha três níveis iniciáticos: o maçônico, o cavalheiresco e o 

                                                           
226

 Fernando PESSOA, apud PASI, op. cit., p. 709. 
227

 PASI, op. cit., p. 709. 
228

 Fernando PESSOA, apud ANES, Uma introdução ao Esoterismo Ocidental e suas iniciações, p. 172. 
229

 Ibidem, p. 172. 
230

 Ibidem, p. 172. 



Capítulo IV 
O poeta do encoberto e sua visão esotérica  

390 

 

mágico. Anes faz uma análise comparativa de anotações de Pessoa que confirmam seu 

conhecimento da estrutura iniciática da OTO e da organização de Crowley, a A.A. Ele 

reúne os textos de Pessoa a esse respeito em três categorias: a) Textos influenciados 

pela estrutura das organizações em graus e pelo conteúdo iniciático cabalístico e 

mágico. b) Textos que revelam a influência dos lemas e regras telemitas. c) Textos que 

denotam algum tipo de “tantrismo” (por analogia com a serpente Kundalini da ioga 

tântrica hindu). Lembrando que as práticas do tipo tântrico foram bastante 

desenvolvidas por Crowley. 

Anes afirma que o conjunto de textos de Pessoa intitulados: O Caminho da 

Serpente – o livro que não é 

faz adivinhar não terem as vias esotéricas sido apenas fruto de uma reflexão intelectual 

distanciada, antes construindo etapas vividas interiormente, nas quais o poeta serpente 

deixou a “pele”, sentida e intensamente. Claramente influenciado por Crowley, mas 

transcendendo-o, esta via é ultrapassada em Pessoa, nos últimos anos de sua vida, por 

uma perspectiva cristão-gnóstica.
231

 

Essa afirmação de Anes é confirmada pelo poema inconcluso de Pessoa que no 

presente trabalho é intitulado Morning Star (Anexo 26), que se inicia com: “Depus, 

cheio de sombra e de cansaço, as armas da Magia”.
232

 

4.4.3.5. Pesquisas complementares feitas diretamente no espólio de 

Pessoa 

O autor deste trabalho pesquisou o espólio de Pessoa na BNP, procurando 

contextualizar melhor os “fragmentos” apresentados e buscar outros que eventualmente 

poderiam melhor explicar os poemas selecionados no Capítulo VI. A grande maioria 

dos textos datilografados já havia sido analisada e publicada pelos diversos autores 

mencionados, bem como muitos daqueles escritos à mão. 
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Deparou-se então o autor com o problema da decifração dos textos, escritos 

apressadamente à mão por Pessoa. Era possível em muitos casos perceber seu sentido, 

mas poucos permitiam uma transcrição. Havia, no entanto, alguns datilografados, e, 

portanto, provavelmente já publicados, que chamaram a atenção, pela sua relação com 

as poesias escolhidas no Capítulo VI deste trabalho, como estes citados abaixo.
233

 

4.4.3.5.1.  Sobre a reencarnação 

As características que tivemos nas nossas incarnações anteriores não são – salvo 

qualquer intuição occulta indefinível, ou informação secreta especial – determináveis, 

senão em certo modo, com respeito à nossa incarnação imediatamente anterior. A nossa 

differença de nós mesmos, em relação a essa incarnação imediatamente anterior, 

consiste numa differença de personalidade; a individualidade permanece a mesma. Isto 

é dentro do mesmo tipo de quadro, a paysagem é diferente, ou, em outras palavras, 

dentro da mesma forma a cor é diversa. 

A Rosa Crucificada é o symbolo da incarnação; ou dizendo melhor, é esse um dos 

factos de que é symbolo. No fundo rígido e morto (em certo sentido) da Cruz, que é a 

individualidade, coloca-se martyrizada a flor, isto é a realidade viva da Rosa, que é a 

personalidade. Só quando a personalidade – temporariamente pela morte, 

definitivamente pela União – se integra na individualidade e a tinge, acaba o mortal da 

Cruz e o vivo da Rosa, e a Cruz, tornada viva é a Rosea Cruz.
234

 

4.4.3.5.2.  Sobre os rosacrucianos 

De Fludd, a Jennings, de Vaughan a Waite, os que alguma coisa perceberam dos 

arredores da doutrina não se designaram Rosicrúcios, nem exprimiram nunca um 

perfeito entendimento d’aquillo sobre o que escreviam. Uma coisa ao menos tinham 

atingido: o conhecimento de que não poderiam perceber tudo. Uma coisa ao menos 

tinham encontrado: a certeza de que não poderiam encontrar um Rosicrúcio.
235
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Esta reflexão de Pessoa reforça a ideia de que o Movimento Rosacruciano foi 

uma manifestação de pessoas com pensamentos afins, mas não dogmáticos e nem 

idênticos. Sua identificação era mais com os valores, símbolos, mitos e ideais expressos 

nos manifestos do que com conceitos. E, portanto, era uma rede invisível, e informal. 

Numerosas organizações formais surgiram a partir desse movimento, que, embora 

incluíssem o termo Rosa-cruz no nome, tinham uma visão de mundo específica, que 

apresentava alguma analogia com os valores expressos pelo movimento original. Mas 

sua própria institucionalização negava aos seus membros o direito ao título de Rosa-

cruz, eventualmente poderiam se chamar de “estudantes de Rosacrucianismo”. Ou 

invocar esse Rosacrucianismo como um qualificativo. 

4.4.3.5.3.  Sobre o símbolo da Rosa-cruz 

RC Symbol 

O mundo é composto inorganicamente de matéria e movimento. A matéria, como é 

espacial, é passiva, é feminina; o movimento é temporal, é activo e masculino, por uma 

linha vertical […]. 

A cruz representa o mundo elementar, physico ou inorgânico. No encontro das duas 

linhas – matéria e movimento – surge como coisa extranha a Rosa, pois que é a vida, a 

flor, primeiro indício vivo da árvore. Resulta do cruzamento do elemento masculino e 

feminino. 

Esse texto apresenta mais uma das tantas interpretações do símbolo da Rosa-

cruz, mostrando sua riqueza e abrangência. 

4.4.3.5.4.  Sobre o sentido do sono,  da morte;  Ser Superior e Inferior 

(muito mencionados  em suas poesias)  

A comparação vulgar entre somno e a morte é falsa, por mais razões que a já notável, de 

ser uma comparação vulgar. O somno é como um homem que se esqueceu de ir a horas 

para casa; a morte é como um homem que a abandonou. Não estão ambos em casa: um 

porém porque não chegou, outro porque partiu. 

No somno abandonamos nosso ser consciente e entramos, ou não, com nosso ser super-

consciente; se entramos, porém não o lembramos quando despertamos e cremos ter 

sonhado uma coisa, quando vimos outra. Traduzimos, ou em nós se traduz, uma visão 
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vista na linguagem visual do Astral, para uma visão vista na linguagem visual do 

Physico e como entre esses dois mundos não há uma conformidade de matéria, senão de 

ser ou similhar, aquelles absurdos que lembramos foram não absurdos, que sendo nós 

outros vimos. 

Longe de, como supôs Platão e o escreveu Wordsworth, estarmos mais perto do céu 

quando infantes, estamos, de certo modo mais longe. A nossa maior consciência quando 

adulto indica uma maior aproximação entre o nosso Ser Superior e o Inferior, uma 

maior proximidade da Unidade. Só a morte, porém, unifica e é ella a verdadeira 

adultidade. 

Estamos sim mais perto do céu quando creanças porque não tentamos guiar por nós, 

mas nos guia nosso Ser Superior, ao guiar-nos, transparece mais em nós em creança (em 

geral) do que em nós adultos. Não é porém a essência se nosso Ser Superior que 

transparece, mas uma parte de sua – aquella última que teve antes de ser, no plano 

inferior, este ser presente que é o nosso. Somos dois, ou antes três numa unidade. 

A matéria em que vive nosso Ser Superior, como é differente do que a vive o Inferior, 

não tem com ella contatos se não em circumstâncias, e por meio de poderes muito 

especiais, que opere sobre os seres inferiores dos outros, ainda que os Seres Superiores 

deles tenham (possível, talvez fácil) communhão.
236

 

Existem nesse fragmento alguns conceitos implícitos já discutidos, por exemplo, 

por Mota em Rosea Cruz, mas que aqui são reforçados e explicados, tais como: a 

existência de níveis de realidade como o físico e o astral que, por sua vez, correspondem 

a níveis de consciência diferentes: superconsciência e consciência; a evolução da 

consciência ao longo da vida que aproxima o Ser Inferior do Superior e, portanto, da 

Unidade; a ideia da vida como escola para a evolução da consciência. 

Esses conceitos expressos por Pessoa mostram bem a sua assimilação dos 

princípios do Esoterismo Ocidental discutidos nos capítulos anteriores deste trabalho. 

4.4.3.5.5.  Sobre o “acaso”  

Dizem que é perfeitamente extranho que se applique ao jogo um método cabalístico. 

Mas qual é o methodo que se deve applicar ao azar, senão um methodo extra-

                                                           
236

 Fernando PESSOA, espólio BNP, 54-3 (54-1-100-0005-3). 



Capítulo IV 
O poeta do encoberto e sua visão esotérica  

394 

 

scientífico? […] O occultista, porém, não encara o azar pela mesma maneira (do 

scientista). Para elle propriamente não há azar; o chamado azar obedece a leis, mas 

essas leis não são do domínio da chamada sciencia […]. Assim como há na Matemática 

o cálculo das probabilidades, que permite uma approximação, assim há na Cabala certos 

cálculos que permittem uma approximação também. O que se dá porém é que essa 

approximação é muito mais apertada do que a (muito vaga para fins practicos e 

sobretudo para jogos de azar) do calculo das probabilidades.
237

 

A lei da correspondência, que, segundo a tradição esotérica, é uma das leis 

básicas do Cosmos, permite ao cabalista treinado, em princípio, fazer previsões mais 

acertadas que o cientista, que só pode contar com o cálculo das probabilidades. 

O autor deste trabalho teve a oportunidade também de pesquisar poesias que até 

1986, ano da catalogação, constavam como inéditas, e pôde reforçar a percepção de 

Dalila P. da Costa e Yvette Centeno sobre a fase do Nigredo de Pessoa, pelo menos até 

meados de 1933. Abaixo são apresentados trechos de alguns dos muitos poemas deste 

período: 

28/10/1930: 

Sempre a vontade nos falta 

Sempre o desejo nos sobra 

A consciência é uma batalha 

A fantasia é uma obra 

Abs…(?) (escrita?) em trezentos tomos 

E a vida é o que não somos…
238

 

 

10/02/1933: 

Quando com razão ou sem 

sobre o medo amplo da alma 

A sombra da morte vem 

é que o espírito vê bem 

Com clareza, mas sem calma 

Que a sombra é a vida que passa 
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Que a magoa é a vida que cessa 

E ama a vida mais.
239

 

 

4/03/1933: 

Quem bate à porta do eu ser 

Sem que eu saiba qual a porta 

Vou começar a saber? 

Vou saber que vive morta 

A esperança do querer 

Nada. Quem bate, não bate 

E quem está na porta não pode estar 

É inútil o rebate 

Pois no xadrez 

Quando há mate 

Acaba, sem matar. Matou-se.
240

 

 

13/03/1933:……… 

Indiferente eu assisto 

Ao cadaverizar do que sou 

Em que alma ou corpo existo? 

Vou dormir ou despertar? 

Onde estou se não estou? 

Nada. É na treva onde falla 

O relógio fatal 

Uma grande, anonyma sala 

Uma grande treva que cala 

Um grande bem que sabe a mal 

Uma vida que se deseguala 

Uma morte que não sabe a que é egual.
241
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Note-se a sensação de desesperança que transmitem, típica da Noite Negra, já 

discutida. Mas no final de 1933 começaram a surgir os poemas que anunciam a “Aurora 

Dourada” como Magnificat, Morning Star, Isaac Loria, Sup. Incognytos e outros 

relacionados no anexo. Veja-se, por exemplo, este outro fragmento de 27 de agosto 

1933 (note-se que Morning Star, por exemplo, é de 24 de agosto de 1933): 

Dá-me a Verdade: dou-te a vida. 

A vida esquece como a água passa, 

E é coisa morta, coisa esquecida 

Dá-me a Verdade! 

Como o que nunca foi, a vida esvoaça 

Ter o que é certo, mas incerto nas mãos! 

Saber bem o que nunca pode ser! 

Tudo isto nos faz ermos e irmãos 

No nada que somos. 

Dá-me poder sentir, saber querer 

Instante inútil entre o ser e o estar, 

Momento vácuo entre sonhar ou não 

Tudo isso pode ser e não ficar. 

Dá-me a verdade! Mas deixa-me a mentira ao coração.
242

 

Estaria essa busca pela verdade, mesmo em troca da vida, associada a alguma 

experiência transcendente ocorrida em meados do ano, como deixam entender Morning 

Star, Isaac Loria ou no Magnificat? Coincidentemente, de 1934 em diante no espólio 

não há quase mais poemas datilografados; são quase todos escritos à mão e francamente 

ilegíveis. Assim, não foi possível comprovar se efetivamente houve também uma 

mudança no tom dessas poesias a partir dessa data. 

Outra poesia que chamou a atenção no espólio foi o poema abaixo, de 2 de 

agosto de 1933, que remete novamente à questão, já discutida, da racionalização de sua 

poesia: 

II 
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Farei talvez um dia um poema 

Não qualquer coisa que analyzo 

É só a teia que em mim se teceu 

De tanto alheio e anonymo improviso 

Que ou a mim ou a eles esqueceu / 

 

Um poema próprio em que me vá a ser 

Em que eu diga o que sinto e o que sou 

Sem pensar, sem fingir e sem querer 

Como um logar exacto, o onde estou, 

E onde me possam como sou ver. 

 

Ah mas poderei ser quem sou? 

Quem sabe ter a alma que tem? 

Quem é, quem é? 

Sombras de nós, só reflectir nos cabe 

Mas reflectir, ramos irreais, o quê? 

Talvez só o vento que nos fecha e abre. 

 

III 

Sossega coração, não desesperes, 

Talvez um dia, para além dos dias, 

Encontres o que queres, porque o queres. 

Então livre de falsas nostalgias 

Atingirás a perfeição dos seres.
243

 

Como visto no item 4.4.1, Dalila Pereira da Costa cita um poema de maio de 

1932 onde Pessoa diz: “Há quase um ano não ‘screvo, […] Eu não era assim / E os 

versos vinham do nada / Hoje penso o que faço, / ‘Screvo sabendo o que digo”. 

Esses dois textos colocam a questão de até que ponto os poemas de Pessoa são 

pensados, ou seja, construídos intelectualmente a partir de um impulso criativo original 

e até que ponto são espontaneamente sentidos e elaborados. Existem poemas que, pela 
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descrição de Pessoa, são totalmente espontâneos e escritos de uma só vez, como, por 

exemplo, os que escreveu, segundo seu próprio relato, quando do surgimento dos 

heterônimos (O guardador de rebanhos, Chuva oblíqua etc.), ou quando redigiu 

Abdicação. E outros que demonstram uma construção mais lenta e elaborada 

intelectualmente, como o Fausto, por exemplo. O próprio Morning Star, iniciado em 24 

de agosto de 1933, ainda não havia sido concluído quando Pessoa faleceu, como se ele 

ainda buscasse incluir nele algo para que sua mensagem fosse completa. Possivelmente 

a criação dos poemas oscila entre esses dois polos, não sendo possível generalizar ou 

afirmar que a poesia de Pessoa seja apenas uma construção racional, para “poetizar” 

suas ideias. 

4.4.3.6. Outros estudos sobre o Esoterismo de Pessoa 

No prefácio do livro Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, do Prof. José 

Manuel Anes, a Profa. Paula Cristina Costa, da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova Lisboa, comenta que 

este estudo de José Manuel Anes vem reforçar a ideia, já defendida anteriormente por 

autores como Jorge de Sena, Yvette Centeno, Dalila Pereira da Costa, António Quadros, 

Paulo Cardoso, entre outros, de que a obra pessoana assenta numa complexa estrutura 

esotérica […]. Parafraseando uma definição de Jean-Paul Corsetti, uma literatura que 

utiliza, de modo preponderante e recorrente, estruturas e doutrinas esotéricas em 

uníssono com suas preocupações estético-literárias.
244

 

Ela observa que “o recurso ao Esoterismo parece ser o verdadeiro modo de ser, a 

verdadeira vivência de sua vida”.
245

 E que o próprio Pessoa considerava a sua criação 

um ato alquímico-mágico intelectual. Paula C. Costa conclui seu prefácio afirmando: 

É nesse Mundus Imaginalis, como Henry Corbin lhe chamou, que vive o poeta de hoje e 

sempre: num mundo intermediário entre o sensível e o inteligível, entre o imaginário e o 

simbólico, que ele próprio constrói para poder continuar sempre a ser médium de si 

próprio e dos outros: um “eterno peregrino” sempre de “si mesmo viandante”, como 
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também se autodiagnosticou […]. O verdadeiro caminho da serpente que este poeta-

neófito seguiu foi não só de quantidade e diversidade de personalidade e de ismos 

literários que criou para em nenhum deles se fixar inteiramente, mas, também, o 

caminho labiríntico de símbolos e analogias que o poeta trilhou espiritualmente. Tal 

como a serpente, também o poeta “seguiu o caminho que passa por todos e não é 

nenhum”.
246

 

Anes, assim como o autor do presente trabalho, é um insider do Esoterismo, 

tendo inclusive sido grão-mestre de uma das correntes maçônicas portuguesas […]. Por 

isso ele toma inúmeros cuidados para separar o discurso do crente (o esoterista) do 

discurso do cientista (esoterólogo), “evitando emitir juízos de valor que decorram de sua 

visão esotérica particular”.
247

 

Ele reforça a importância da possível influência de Crowley em Pessoa, seu 

encontro em setembro de 1930 e de sua possível iniciação deste por aquele, seja na 

OTO, seja na A.A. Para Anes, “O poeta não só estava muito interessado nas doutrinas 

telemitas de Crowley, como pertenceu (não sabemos por quanto tempo) a pelo menos 

uma de suas duas organizações”.
248

 

O quanto esse evento tenha influenciado a obra de Pessoa é difícil de 

aquilatar.
249

 

Pessoa reflete longamente em seus fragmentos sobre Maçonaria, 

Rosacrucianismo e Templarismo. Segundo Anes, a doutrina rosacruciana interessou 

vivamente a Pessoa, sobretudo na parte final de sua vida. 

Sobre a Maçonaria, a biblioteca de Pessoa tinha uma grande quantidade de 

livros, que bem atestam seu interesse pelo tema. Embora Pessoa tenha declarado que 

não pertencia a nenhuma ordem esotérica, para Anes é inegável que “fez declarações no 

mínimo de profunda simpatia – mesmo que apenas ‘poéticas’”.
250
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No Brasil também existem diversos trabalhos sobre o tema, inclusive alguns 

mais específicos e “disciplinares”, ligados, por exemplo, à Magia, à numerologia ou à 

análise linguística. O professor e poeta paulista Jayro Luna, por exemplo, escreveu um 

interessante artigo denominado “A chave esotérica de mensagem de Fernando Pessoa; 

abordagem numerológica, astrológica e cabalística”. 

O Prof. Fernando Gebra, da Universidade Federal da Fronteira do Sul, Chapecó, 

Santa Catarina, fez sua dissertação de mestrado sobre O ritual esotérico no cancioneiro 

de Fernando Pessoa (Dissertação – Mestrado em Letras). Escreveu também um artigo 

mais específico, denominado “O ritual esotérico, em Neste mundo em que esquecemos, 

de Fernando Pessoa”, onde faz uma análise das estruturas discursivas desse poema 

específico, relacionando-o com sua dissertação de mestrado. 

A dissertação de Fernando Gebra tem objetivos, em parte, similares aos do 

presente trabalho, mas partindo de uma análise linguística. Diz Gebra no resumo de sua 

dissertação: 

Tal pesquisa se justifica, pois visa contribuir para o estudo da poética pessoana e 

demonstrar, no decorrer da análise, como o ritual esotérico foi poetizado, recorrendo a 

imagens e a símbolos herméticos, possibilitando assim a compreensão dos poemas 

referidos.
251

 

Para Gebra, a poesia é a maneira de entender a realidade. Ele lembra que 

Octavio Paz, em O Arco e a Lira, diz: 

A poesia é o conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de transformar 

o mundo […]. Exercício espiritual, “e um método de libertação interior. A poesia revela 

este mundo, cria outro”.
252

 

Já o poema “é um caracol, onde ressoa a música do mundo, e métricas e rimas 

são apenas correspondências, ecos da harmonia universal” (ibidem p. 46). 

                                                           
251

 GEBRA, O ritual esotérico no cancioneiro de Fernando Pessoa, resumo. 
252

 Ibidem, p. 45. 



Capítulo IV 
O poeta do encoberto e sua visão esotérica  

401 

 

Gebra cita também Alfredo Bosi e seu livro O Ser e o tempo da poesia, em que 

afirma que a poesia é o processo que realiza a “condensação do inconsciente e a 

libertação do interior do artista”,
253

 enquanto o poema é um dos frutos desse processo. 

Partindo então da força que atribui à poesia, Gebra escolheu para a sua análise o 

Cancioneiro de Fernando Pessoa, que seria um projeto de reunir toda a obra não 

nacionalista e profética assinada pelo ortônimo, em português, formando um conjunto 

de 203 obras.
254

 Destas escolheu sete poemas para aprofundar sua tese (seis dos quais 

também utilizadas no presente trabalho): Abdicação, Eros e Psiquê, Iniciação, Na 

sombra do Monte Abiegno, No túmulo de Christian Rosencreutz, Nesse mundo que 

esquecemos. 

Ele menciona Dalila P. da Costa sobre a importância de associar a poesia aos 

seus textos escritos. Diz ela: 

As opiniões totalmente conscientes e intelectualizadas na sua obra em prosa nunca 

estarão em contradição com as criações de sua imaginação: mas estas serão como seu 

aprofundamento, porque atingidas a um nível de realidade infinitamente mais rico, 

inesgotável.
255

 

Gebra tem também artigos sobre outros poemas de Pessoa, como: “O ritual 

esotérico em “Eros e Psiquê”, de Fernando Pessoa”
256

 e “A tradução literária do 

discurso esotérico em “Eros e Psiquê”, de Fernando Pessoa”.
257

 

Outro estudo digno de nota, apresentado no Brasil, que chegou ao conhecimento 

do autor do presente trabalho é o de Rogério Mathias Ribeiro, em sua dissertação de 

mestrado, defendida na Universidade Fluminense em 2009, e que tem como título: O 

Esoterismo e o Ocultismo em Fernando Pessoa: Análise Crítica e Poética. 

Essencialmente essa dissertação ressalta a importância fundamental do Esoterismo na 

obra de Pessoa, destaca as observações do poeta sobre a poesia e a Alquimia e, de certa 
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forma, corrobora com a hipótese do presente trabalho de que o estudo da obra pessoana 

implica uma maior compreensão do lado espiritual e esotérico. Diz Ribeiro na 

conclusão de seu trabalho: 

Recebemos em nossa jornada muito mais do que elementos e ferramentas para uma 

maior compreensão do universo pessoano: abrimos novas perspectivas para um 

entendimento pessoal do divino, do espiritual, do simbólico. Aprendemos com Pessoa 

que a busca espiritual, mesmo que nunca possa ser finalizada, é válida por si só; cada 

indivíduo tem uma demanda do Santo Graal particular, e vale à pena levá-la em frente, 

como fez Pessoa.
258

 

As diferentes obras desses autores brasileiros lidam com conhecimentos 

específicos (como a Numerologia, a Astrologia e a Linguística), visando demonstrar o 

Esoterismo dos textos de Pessoa. Elas vêm reforçar a premissa do presente trabalho de 

que Pessoa era um profundo conhecedor de Esoterismo e o expressou em suas poesias. 

S ÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste Capítulo IV procurou-se apresentar o poeta e os principais traços de sua 

biografia conhecida, contextualizando o pouco que se sabe de sua visão de mundo, 

através dos comentários de autores de relevo que estudaram sua vida e sua obra. Ficou 

evidenciada a profunda familiaridade do poeta com a morte, a partir dos seguidos 

falecimentos de familiares e amigos; sua intensa participação no momento cultural e 

político que viveu; a preocupação com sua subsistência; seu pouco interesse explícito 

nas atividades amorosas; a grande abrangência de sua cultura e a invulgar capacidade de 

seu intelecto multiforme. Essa biografia apresenta o retrato de alguém que, sem perder o 

contato com a realidade cotidiana, lutou para transformar essa realidade a partir do 

mundo das ideias, dos ideais e dos valores. Além de criar um extenso universo 

imaginário, de forma a seguir os movimentos artísticos vanguardistas de seu tempo, 

chegou mesmo a ultrapassá-los, criando uma estética pessoal. 

O seu pensamento esotérico foi apresentado a partir de alguns de seus poemas 

por Dalila Pereira da Costa, e, principalmente, através dos “fragmentos” e outros textos 
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estudados por António Quadros, Yvette Centeno, Teresa Rita Lopes, Pedro Teixeira da 

Mota, José Manuel Anes, Manuel J. Gandra, Marco Pasi, e pelo próprio autor deste 

trabalho, bem como pela obra de João Alves das Neves, que forneceu boa parte dos 

poemas a serem analisados. 

Nesses escritos, encontram-se muitas citações, ideias e conceitos que podem ser 

reconhecidos nos poemas, permitindo, assim, associar a inteligência com a qual os 

conceitos são apresentados com a emoção expressa nas poesias e recriar, mais 

facilmente, a vivência que está na base de ambos. 

A análise dos textos apresentados demonstra que Pessoa estudou e viveu o 

Esoterismo a fundo e que sua obra, como diz Paula C. Costa, se assenta numa complexa 

estrutura esotérica. Pessoa refletiu e meditou sobre o Esoterismo e o comparou com suas 

próprias experiências. Quais tenham sido essas experiências, não fica claro. Simões 

descreve sua relação como a mediunidade e o próprio Pessoa menciona a vivência de 

formas de paranormalidade muito de passagem. As experiências realmente 

transformadoras só transparecem através de seus poemas. Se elas foram imaginadas, 

intuídas ou vividas, fica a cargo de quem as lê decidir, comparando-as com sua própria 

visão de mundo. Pode-se depreender pelo que o próprio Pessoa revela que muitos 

poemas foram elaborados intelectualmente a partir de uma experiência inspiradora (real 

ou imaginada), e outros foram “escritos sem pensar”. Cabe ressaltar, no entanto, que, 

quem teve experiências supersensíveis dificilmente encontra, de imediato, termos 

adequados para expressá-las (vide discussão a respeito no Capítulo III), assim é 

absolutamente natural que a partir de uma experiência desse tipo se façam múltiplos 

esforços intelectuais para expressar de forma racional ou poética o ocorrido. 

De modo geral os textos mostram que Pessoa era bastante crítico em relação às 

instituições religiosas em geral, à Igreja Católica em particular e às ordens esotéricas, 

maçônicas, rosacrucianas, teosóficas etc. como um todo, reconhecendo, no entanto, sua 

importância na divulgação de uma simbologia que, para quem tiver alguma inclinação 

esotérica ou mística, pode servir de estímulo para um maior aprofundamento de suas 

próprias vivências. 

A partir da sua biografia e de seus escritos, pode-se deduzir que os estudos sobre 

o Esoterismo foram influenciados em grande parte por Movimentos Rosacrucianos, 

como a Golden Dawn, de Mathers e Westcott, e a Astrum Argentum, de Crowley, com 
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quem trocou correspondência e teve breves encontros pessoais, além de sua possível 

iniciação na obscura “Ordem Templária de Portugal”, ou na OTO, ou mesmo na A.A. 

Autores de matiz rosacruciano, como Louis Claude de Saint-Martin e Arthur Waite, são 

bastante mencionados por ele, e em sua biblioteca foram encontrados vários livros de 

autores de renome sobre Rosacrucianismo e Maçonaria, que ele demonstra conhecer 

muito bem, inclusive a Maçonaria Esotérica, dos “Altos Graus”, bem como a Cabala e o 

movimento Templário. 

Não se pode afirmar, no entanto, que o conhecimento esotérico de Pessoa se 

esgote nesses temas rosacrucianos, como fica evidente nos poemas “neopagãos” de 

Alberto Caeiro, por exemplo. Retomando o dizer de Paula C. Costa, pode-se afirmar 

que Pessoa seguiu como a Serpente, passou por vários caminhos sem se fixar em 

nenhum. Mas, sendo o objeto do presente trabalho o Esoterismo de matiz rosacruciano, 

a seleção dos textos apresentados e os poemas escolhidos nos anexos (de Fernando 

Pessoa e Álvaro de Campos) parecem constituir uma boa amostra desse matiz. O 

próprio Pedro T. da Mota, aliás, afirma na apresentação do seu livro que pesquisou os 

envelopes de catalogações temáticas dos textos intitulados RC, ou que continham 

referências rosacrucianas, e intitulados: Ocultismo, Franco-Maçonaria, Átrio, Subsolo, 

Caminhos da Serpente, Iniciação, ou Ordem Templária de Portugal. 

Evidentemente, como o estudo da obra de Pessoa e de seu espólio prossegue 

intenso, com pesquisadores como Steffen Dix e Jerónimo Pizarro, poderão surgir outras 

fontes que tragam mais luz sobre esse tema. Houve uma limitação subsequente da 

amostra, pelo autor do presente trabalho, ao escolher, dentre esses textos, aqueles que 

têm relação direta com as poesias selecionadas, definidas a partir dos comentários de 

Dalila Pereira da Costa e das relações de “poesias ocultistas”, apresentadas por João 

Alves das Neves, Pedro Teixeira da Mota, J. A. Seabra e Manuel J. Gandra, além de ter-

se guiado por sua própria experiência. Mas o intuito do trabalho é sugerir uma forma de 

procurar reviver a experiência transmitida pelos poemas de Pessoa, ou seja, de buscar a 

“compreensão emocional” do tema, além da racional, e não discutir a amplitude dos 

conhecimentos esotéricos de Pessoa. Certamente outros trabalhos surgirão para 

complementar este. 
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A questão que se coloca, então, é como proceder para recriar essa vivência e 

qual a “forma” a ser aplicada. Esse será o tema do Capítulo V, referente à prática 

metodológica sugerida. 

APÊNDICE:  BREVE CRONOLOGIA  DOS PRINCIPAIS EPISÓDIOS DA VIDA DE 

FERNANDO PESSOA  

Dentre as várias cronologias disponíveis, será seguida a de Maria José de 

Lancastre, que traduziu diversas obras de Pessoa para o italiano, juntamente com seu 

marido Antonio Tabucchi, e lecionou durante mais de trinta anos na Universidade de 

Pisa. Pesquisando na Biblioteca Nacional de Portugal em Lisboa, durante suas viagens a 

Portugal, essa autora publicou Fernando Pessoa: uma fotobiografia.
259

 A escolha dessa 

obra se deve ao seu caráter sintético e à extraordinária qualidade e variedade do material 

fotográfico, que ajudou o autor do presente trabalho a compreender a atmosfera que 

cercou o personagem e a contextualizar melhor o relato biográfico, auxiliando na 

elaboração deste estudo. Dessa cronologia serão escolhidos somente alguns dos fatos 

mais relevantes apresentados de forma resumida. 

1888 Nasce Fernando António Nogueira Pessoa em 13 de junho, filho de Maria 

Magdalena Pinheiro Nogueira, açoriana de vinte e seis anos, e Joaquim Seabra 

Pessoa, lisboeta, de trinta e oito anos, funcionário público e crítico musical. 

Fernando foi batizado no dia 21 de junho. 

1893 Nasce seu irmão Jorge e morre seu pai de tuberculose. A família leiloa parte de 

seus haveres e muda de endereço. 

1894 Morre o irmão Jorge, e Fernando cria seu primeiro heterônimo: Chevalier de 

Pas. 

1895 Escreve sua primeira poesia, a quadra À minha querida mamã. No final do ano 

sua mãe se casa com o Comandante João Miguel Rosa, Cônsul de Portugal em 

Durban, África do Sul. 

1896 Parte em janeiro com sua mãe e um tio-avô para Durban. Em outubro nasce 

sua irmã Henriqueta Madalena. 
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1898 Nasce em outubro outra irmã, Madalena Henriqueta. 

1899 Ingressa na Durban High School, onde permanece por três anos, revelando-se 

um dos melhores alunos da escola. Cria o heterônimo Alexander Search. 

1900 Nasce seu irmão Luís Miguel. 

1901 Morre sua irmã Madalena Henriqueta. Escreve as primeiras poesias em inglês. 

Viaja com a família para Portugal para um período de férias. 

1902 Nasce em Lisboa seu irmão João Maria. Viaja para os açores para conhecer a 

família da mãe e em setembro volta para Durban e matricula-se na Commercial 

School. 

1904 Ingressa na Durban High School e lê os principais autores ingleses. Escreve 

poesias e prosa em inglês. Surgem os heterônimos Charles Robert Anon e H. M. 

F. Lecher. Nasce sua irmã Maria Clara. 

1905 Volta sozinho para Lisboa, onde vai viver com a Tia Anica, irmã de sua mãe, e 

seus filhos. 

1906 Matricula-se no Curso Superior de Letras. Sua mãe e o padrasto vêm passar 

férias em Lisboa e Fernando Pessoa vai morar com eles. Morre sua irmã Maria 

Clara. 

1907 A família regressa a Durban e Fernando Pessoa vai morar com sua avó Dionísia 

e duas tias-avós maternas. Desiste do Curso Superior de Letras. Sua avó 

Dionísia morre deixando-lhe uma herança, com a qual funda uma pequena 

empresa: “Ibis, Tipografia e Editora”, que mal chega a funcionar. 

1908 São assassinados o Rei D. Carlos, de Portugal, e o príncipe herdeiro. Fernando 

Pessoa vai viver sozinho e trabalha como correspondente estrangeiro no 

escritório de várias firmas comerciais. Escreve os primeiros fragmentos do 

Fausto. 

1910 Escreve poesia e prosa em português, francês e inglês, influenciado pelos 

simbolistas francesas e por Camilo Pessanha. Em outubro é proclamada a 

República. Em dezembro é fundada a Revista A Águia, sediada no Porto. 

1912 É fundada no Porto a “Resistência Portuguesa” e A Águia torna-se seu órgão de 

divulgação. Fernando Pessoa publica nessa revista os artigos: “Nova Poesia 
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Portuguesa Sociologicamente Considerada” e em seguida “Reincidindo…”, que 

suscitam grande controvérsia. Em outubro, seu grande amigo Sá Carneiro parte 

para Paris. Em novembro, Fernando Pessoa publica em três números seguidos 

da A Águia o ensaio: A Nova Poesia Portuguesa no seu Aspecto Psicológico. 

Muda-se de volta à casa da tia Anica. 

1914 Escreve diversas obras e artigos em inglês e português. Surgem seus principais 

heterônimos: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Entre outros 

poemas, destacam-se o Guardador de Rebanhos, de Caeiro, e Chuva Oblíqua, 

do próprio Fernando Pessoa. Começam as reuniões na Cervejaria Jansen do 

grupo do qual sairá Orpheu, uma revista trimestral de literatura. Tia Anica parte 

com a filha e o genro para a Suíça. Fernando Pessoa entra em depressão e 

escreve “quebrados e desconexos pedaços”, do futuro Livro do Desassossego 

de Bernardo Soares. O amigo Sá Carneiro volta para Portugal. Fernando Pessoa 

rompe com o grupo Renascença Portuguesa. 

1915 É publicado em março o primeiro número de Orpheu, recebido com zombarias 

pela crítica e pelo público. Traz, entre outros textos, O marinheiro, de Pessoa, e 

Opiário e Ode triunfal, de Campos. Fazem parte do grupo de colaboradores: 

Luís de Montalvor e Ronald de Carvalho (diretores); Mário de Sá Carneiro; 

Alfredo Pedro Guisado; José de Almada Negreiros e Armando Cortes-Rodrigues. 

Fernando Pessoa volta a morar sozinho, escreve diversos artigos para outros 

periódicos. Em junho sai o segundo número de Orpheu e os diretores são Mário 

de Sá Carneiro e Fernando Pessoa e o editor é António Ferro. O número tem a 

colaboração de Sá Carneiro, A. Cortes Rodrigues, Raul Leal, Santa Rita Pintor e 

Ângelo de Lima, que escreve do manicômio de Rilhafoles, onde estava 

internado. Pessoa publica Chuva oblíqua e Campos, Ode marítima. Em resposta 

a críticas sarcásticas, Álvaro de Campos envia uma carta polêmica e irreverente 

ao diretor de A capital, que desagrada aos companheiros do grupo. Alguns 

resolvem abandonar o Orpheu, outros publicamente se dissociam da atitude de 

Campos. Sá Carneiro volta para Paris e o número três, de setembro, não é 

publicado. Pessoa traduz para o português o Compêndio de Teosofia de C. W. 
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Leadbeater. Sua mãe adoece em Pretória. Pessoa determina a “morte” de 

Alberto Caeiro. 

1916 Sá Carneiro suicida-se em Paris. Fernando Pessoa publica, no único número da 

revista Centauro, o poema Passos da cruz, de Pessoa. 

1917 Portugal envia um corpo expedicionário à frente francesa (da Primeira Guerra 

Mundial) e Fernando Pessoa produz diversos escritos sobre as angústias 

provocadas pela Guerra Mundial. Publica, no único número de Portugal 

futurista, diversos poemas de Pessoa e o Ultimatum de Álvaro de Campos. 

Fernando Pessoa abre com alguns sócios um “Escritório de Comissões e 

Representações”. 

1919 Escreve os Poemas inconjuntos, de Alberto Caeiro, com a data fictícia de 1914, 

para ser coerente com a morte deste em 1915. Falece seu Padrasto em 

Pretória. Fernando dedica-se à ensaística política, publica em Acção, órgão do 

“Núcleo de Acção Nacional”: Como organizar Portugal e A opinião pública. 

1920 Conhece Ophelia Queiroz, com a qual tem uma relação sentimental de março a 

novembro. Sua mãe e irmãos voltam para Portugal e Fernando vai morar com 

eles. No final desse ano sofre profunda crise de depressão e pensa em internar-

se numa casa de saúde. 

1921 Funda a editora Olisipo, onde publica seus English Poems I, II e III. 

1923 A editora Olisipo publica o folheto Sodoma divinizada, assinado por Henoc 

(Raul Leal), que é alvo de ataques da Liga de Estudantes de Lisboa. Esse folheto 

e outras obras são apreendidos pelo governador civil. 

1924 Sai em outubro o primeiro número da revista Athena, dirigida por Fernando 

Pessoa. Campos publica em sua edição de dezembro os Apontamentos para 

uma estética não aristotélica. 

1925 Em fevereiro sai o último número de Athena. Em março falece a mãe de 

Fernando Pessoa. 

1926 Sai o primeiro número da Revista de Comércio e Contabilidade, dirigida por 

Pessoa com seu cunhado Coronel Francisco Caetano, e Pessoa publica o artigo 

“A essência do comércio”. Em maio ocorre o golpe que põe fim à Primeira 
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República de Portugal e instaura a ditadura. Pessoa registra a patente de 

invenção de um Anuário indicador sintético, por nomes e outras quaisquer 

classificações, consultável em qualquer língua. 

1928 António de Oliveira Salazar é nomeado Ministro das Finanças. Pessoa publica o 

panfleto O interregno; defesa e justificação da ditadura militar em Portugal e 

em Notícias Ilustrado o artigo “O provincianismo português”. Funda com outros 

sócios a “Solução Editora”. 

1929 Reata a relação com Ophelia Queiroz. João Gaspar Simões publica o primeiro 

estudo crítico sobre a poesia de Pessoa. 

1930 Pessoa recebe a visita do mago Aleister Crowley, que a seguir simula um 

desaparecimento na gruta “Boca do Inferno” em Cascais. 

1931 Publica a tradução para o português do Hino a Pã, de Crowley. Termina em 

definitivo seu relacionamento com Ophelia Queiroz. Escreve longa carta a João 

Gaspar Simões com suas opiniões sobre ficção em literatura, discordando das 

teorias freudianas. 

1934 Publica Mensagem, concorrendo ao prêmio “Antero de Quental”, do 

Secretariado de Propaganda Nacional. Recebe a categoria “B”, sendo usado 

como pretexto para essa nota uma questão relativa ao número de páginas. Na 

categoria “A”, o primeiro prêmio é dado ao sacerdote Vasco Reis pelo volume 

Romaria. 

1935 Escreve carta a Adolfo Casais Monteiro (1908-1972), crítico, novelista e poeta 

português, em janeiro, explicando a gênese dos heterônimos. Publica no diário 

de Lisboa artigo contra o projeto de lei abolindo as sociedades secretas, que 

visava essencialmente à Maçonaria. Morre em trinta de novembro, 

aparentemente de cólica hepática. 
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CAPÍTULO V 

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA  

INTRODUÇÃO  

No intuito de poder compreender melhor o pensamento esotérico rosacruciano 

de Pessoa, o presente capítulo sugere um processo pelo qual se cria um círculo 

hermenêutico, que continuamente se renova entre as reflexões de Pessoa pensador e a 

arte de Pessoa poeta, de forma ordenada, sem perder a liberdade de associação de ideias 

e a interpretação de cada leitor em função de sua vivência específica. 

No Capítulo III foi visto que a teoria da Hermenêutica fenomenológica de 

Gadamer pode fornecer as bases epistemológicas para a interpretação dos poemas, a 

partir de um reviver subjetivamente, por analogia,
1
 determinadas experiências, pela 

fusão dos horizontes culturais e dos “preconceitos” do intérprete e de sua fonte. Como 

mencionado no item 3.2, para Gadamer a experiência estética é um caminho para a 

visão “de um todo infinito”. E, nesse sentido, os poemas de Pessoa podem servir de 

janelas abertas para esse “todo”, uma vez que, tendo possivelmente vislumbrado outros 

níveis de realidade, Pessoa, através de sua arte, aponta ao leitor o caminho para uma 

“visão” esotérica. Foi visto também, nos itens 3.3 e 3.4, que para Phillips “o 

conhecimento por meio da descrição depende do conhecimento por familiaridade 

(vivência); da mesma forma, compreender os termos descritivos depende da habilidade 

de relacioná-los à experiência própria”, e assim que “não há nenhuma razão para supor 

que um não místico não possa entender (pelo menos em parte) o testemunho do místico, 

incluindo até certo grau, como são certas experiências”. Portanto, a partir dessa 

premissa, qualquer leitor dos poemas de Pessoa pode, em tese, captar algum sentido 

esotérico a partir de sua vivência pessoal. 

Mas a poesia é lida com emoções, e estas geralmente são volúveis e dependem 

de circunstâncias internas e externas ao indivíduo. Portanto, cada leitura em momentos 

diferentes poderá trazer a um mesmo leitor visões diferentes. Assim, extrair esse sentido 

esotérico das poesias de Pessoa, de acordo com o horizonte cultural e a vivência de cada 

                                                           
1
 Sobre o sentido dado à analogia, vide no Capítulo III a versão de Stiver, que, conforme apontado, é a 

empregada no presente trabalho. 
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um, exige um processo que possa ser repetido, de maneira que cada leitura da obra seja 

metodologicamente coerente com as demais, e permitir assim a construção de um 

entendimento, baseado em diferentes perspectivas. 

Em síntese, o processo, sugerido no presente capítulo, visa estimular a intuição. 

Ele parte de uma base racional, analítica e analógica e depois, através do uso da 

imaginação criadora, estimula a sensibilidade para os aspectos emocionais e simbólicos 

da obra, trazendo-a para dentro do horizonte cultural e da experiência de vida do leitor, 

abrindo o espaço para, numa etapa posterior de silêncio, surgir uma nova compreensão 

da obra. 

Assim, esse processo começa numa etapa, aqui denominada de 

“Contextualização”. Trata-se de uma análise dos textos de Pessoa, estimulada pela 

abertura que sua linguagem simbólica propicia à associação de ideias e à formulação de 

analogias. Essa etapa tem um enfoque preponderantemente racional. As analogias, por 

sua vez, tendem a estimular a criação de âmbitos a partir dos quais tem início a segunda 

etapa do processo, onde é estabelecido um diálogo com o texto, por meio da 

imaginação, levando a um “estado de contemplação ativa” que pode produzir ulteriores 

insights, realimentando todo o processo. Essa etapa aqui é denominada de “Imaginação 

ativa”, e, para ajudar a estimular a imaginação, será proposta uma adaptação do método, 

denominado de “Lúdico-Ambital”, desenvolvido pelo Prof. Alfonso López Quintás. 

Essa prática pode criar uma “reexperiência” (no sentido atribuído por Dilthey, 

no item 3.2) dos níveis de realidade metaempíricos,
2
 de grande auxílio ao pesquisador 

do pensamento esotérico de Pessoa, principalmente se repetida ao longo do tempo. Essa 

reexperiência prepara a terceira etapa, denominada “Silêncio”, onde o pensamento e a 

imaginação sobre o tema são suspensos, para permitir o posterior surgimento de novos 

insights. A chave do processo é justamente a abertura da mente para o surgimento 

desses insights. Muitas religiões e movimentos epirituais recorrem para isso à meditação 

e à contemplação. Por isso, o capítulo se inicia com uma reflexão sobre esses métodos e 

sobre os resultados esperados. 

                                                           
2
 Por metaempíricos, entendem-se os níveis de realidade que não são percebidos pelos sentidos 

humanos. Eles são vivenciados no imaginário ou no imaginal (conforme explicado no Capítulo III), a 

partir de suas manifestações neste nível objetivo. 
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Ainda neste capítulo, depois de explicado o processo, são reunidas as principais 

fontes que podem servir de auxílio à contextualização, formando um “banco de dados” 

que inclui “fragmentos” relacionados com o conteúdo dos poemas escolhidos. São 

apresentados também os principais livros sobre o Esoterismo que constam da biblioteca 

particular de Pessoa, de onde ele, possivelmente, extraiu suas ideias, possibilitando 

dessa forma uma melhor compreensão dessas ideias. 

Assim, este Capítulo V fornece tanto o método quanto os principais conteúdos 

específicos para desenvolver, no capítulo seguinte, a Hermenêutica proposta, 

complementando as informações mais gerais dos capítulos anteriores. 

5.1.  CONCENTRAÇÃO ,  CONTEMPLAÇÃO E MEDITAÇÃO  

Em muitas tradições, o uso da meditação, ou contemplação, estimulada 

inicialmente pela imaginação, é utilizada para propiciar intuições, visões e sensações 

que podem completar um quadro preparado pela análise racional. 

Wouter Hanegraaff, em seu capítulo: “Reason, Faith, and Gnosis: Potentials and 

Problematics of a Typological Construct”, do livro organizado por P. Meuberger 

Clashes of Knowledge, observa que, nas expressões das religiões ocidentais, se pode 

encontrar sempre uma mescla variável de três componentes básicos: razão, fé e Gnose. 

Isso, aliás, vale também para outras expressões da cultura, como a ciência e a arte. 

Assim, o conhecimento pode ser comunicado de uma fonte para um observador, em 

parte usando a razão, para aqueles aspectos onde esse conhecimento pode ser verificado 

ou falseado, como nas experiências empíricas, onde o observador pode verificar 

diretamente as alegações da fonte. Em outra parte pela fé, pela confiança que o 

observador tem nos relatos da fonte, que os descreve numa linguagem corrente, como, 

por exemplo, a fé do cristão nos relatos do evangelho. Mas comunicar aquela parte do 

conhecimento que deriva de uma Gnose é problemático, pois nem mesmo a fonte 

consegue expressá-lo de forma apropriada, embora proclame que é de grande 

importância. 

Ele observa que nas diferentes correntes de origem hermética, onde a Gnose
3
 

ocupa um papel central, é em geral praticado um ensinamento que parte de uma 

                                                           
3
 Gnose aqui é entendida no sentido dado por Faivre no Capítulo I. 
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filosofia baseada na razão, e que depois é aceita pela fé na autoridade da fonte (que 

pode ser uma organização ou “um mestre”), para daí preparar o discípulo para receber 

um conhecimento que não pode ser comunicado. Hanegraaff exemplifica esse 

procedimento reportando-se ao Corpus Hermeticum, Capítulo IX: 

Se você prestar atenção, Asclépio, essas coisas lhe parecerão verdadeiras, mas estarão 

além de sua crença se você não tiver conhecimento. Compreender é acreditar e não 

acreditar é não compreender. O discurso baseado na razão não irá levá-lo à Verdade, 

mas a mente é poderosa e, quando tiver sido guiada pela razão até certo ponto, ela irá 

alcançar a Verdade. Depois que a mente examinou tudo isso com cuidado e descobriu 

que está tudo em harmonia com as descobertas da razão, ela acredita e nessa bela crença 

encontra o repouso. Então, pela ação de Deus, aqueles que tiverem entendido acham o 

que eu falei acreditável, mas os que não entenderam não acham acreditável.
4
 

No momento em que nada mais tiveres a dizer sobre isso, você o verá, pois o 

conhecimento dele é o silêncio divino e a supressão de todo o sentido. Quem já o 

entendeu, não entenderá nada além, nem pode alguém que o viu ver outra coisa ou ouvir 

outra coisa, nem mover seu corpo de qualquer maneira. Ele permanece imóvel com 

todos seus sentidos corporais e movimentos esquecidos.
5
 

Assim, Hanegraaff aponta que, além da razão e da fé, a Gnose requer algum tipo 

de supressão dos sentidos, de “silêncio”. O texto do Corpus Hermeticum acima, 

portanto, sugere partir da razão para se abrir a uma “contemplação da beleza e da 

harmonia”, e depois recomenda “a busca do silêncio e a supressão dos sentidos”, para 

que possa ocorrer a “ação de Deus”. 

O monaquismo cristão com a Lectio Divina, entre suas técnicas destinadas à 

exegese bíblica que influenciaram os processos de meditação e contemplação para a 

prática Hermenêutica cristã em geral, segue em linhas gerais esses mesmos passos. 

Segundo o teólogo Enzo Bianco, a Lectio Divina, na definição da Pontifícia Comissão 

Bíblica, em documento de 1993, é 

                                                           
4
 Corpus Hermeticum, cap. IX, apud HANEGRAAFF, Reason Faith and Gnosis, p. 139-141. 

5
 Corpus Hermeticum, cap. X, apud HANEGRAAFF, op. cit., p. 140. 
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a leitura de uma passagem mais ou menos longa da Escritura, acolhida como palavra de 

Deus, que se desdobra sob o estímulo do Espírito Santo em meditação, oração e 

contemplação.
6
 

Segundo Bianco, 

praticar a Lectio Divina era de algum modo procurar os quatro sentidos nos textos da 

Bíblia. Primeiro o sentido literal, depois os outros três denominados globalmente de 

espirituais (ou também místicos): alegórico, moral e anagógico.
7
 

O sentido alegórico (ou tipológico) procura ir além do sentido imediato, para 

colher o mistério da doutrina de Cristo. O sentido moral (ou antropológico) enfoca a 

aplicação do texto bíblico à vida moral do cristão. E o anagógico (ou escatológico) trata 

do fundamento último da existência humana, sob o enfoque da esperança cristã. Ainda 

segundo Bianco, o abade Guigo (?-1193) propôs um método, aplicado ainda hoje, numa 

carta de cerca de 1150, denominada A Escada do Paraíso, onde pode ser reconhecida a 

intenção de trabalhar os quatro sentidos acima. A escada é constituída de quatro 

degraus, que podem ser assim sintetizados: 

• A leitura – buscando o sentido literal do texto, colocando em evidência o 

contexto, as palavras-chave e os personagens. Pode ser entendido como a 

resposta à pergunta: o que diz o texto? 

• A meditação (ativa) – que pode ser sintetizada pela pergunta: o que diz o texto 

para mim? Guigo usa o termo “ruminar” o texto, voltando a ele várias vezes, 

considerando diferentes aspectos, saboreando-o de diferentes formas. É a busca 

do sentido alegórico e moral. “É uma atividade que mobiliza a inteligência, a 

memória, a fantasia e, também, a afetividade.”
8
 

• A oração – o coração tocado pela meditação ora, agradece, pede, adora, 

impulsionado espontaneamente. É a resposta à inversão da pergunta anterior: o 

que eu digo para Deus? 

                                                           
6
 BIANCO, Lectio Divina, encontrar Deus na sua palavra, p. 30. 

7
 Ibidem, p. 35. 

8
 Ibidem, p. 50. 
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• A contemplação (passiva) – esta é “saborear a Palavra com o coração”,
9
 e 

produz a inspiração; é ela que vai moldar a ação futura. 

Neste contexto, o termo meditação ganha sentido de “reflexão interior, ativa”, e 

o que é chamado de contemplação, passiva, implica uma relação com o “Espírito Santo” 

através do coração, “em silêncio”, num estado passivo. 

Mas, para o cristão, o Evangelho é a Palavra de Deus e deve ser entendido de 

conformidade com a doutrina cristã; portanto, não é um texto de interpretação livre, e a 

intuição deve ser adaptada à doutrina. Já para a tradição neoplatônica, o processo, 

embora similar, é descrito de uma forma diferente, onde as palavras têm significados 

um pouco distintos e o conhecimento resultante não precisa estar, necessariamente, de 

acordo com dogmas ou doutrinas preestabelecidas. Gabriela Bal
10

 observa que a 

contemplação significa para Plotino uma conversão do olhar “tanto ao Princípio que nos 

engendrou quanto a nós mesmos”.
11

 Citando Giovanni Reale, Bal observa que “Plotino 

propõe uma equação exata entre contemplação theoria (observar) e contemplação 

poiesis (fazer, criar)”.
12

 Reale aprofunda essa questão mostrando que, para Plotino, a 

Natureza é contemplação e ao mesmo tempo é objeto de contemplação: “Natureza, ação 

e práxis, são também elas contemplação e produto da contemplação”:
13

 

O Uno é uma espécie de autocontemplação; a Inteligência é contemplação do Uno e, de 

si, plenificada pelo Uno; a Alma é contemplação da Inteligência e, de si, plenificada 

pela Inteligência; a Natureza, orla estrema da Alma, é contemplação de si; a própria 

ação não é senão um grau mais débil de contemplação […]. Nesse contexto, o “retorno” 

ao Uno por meio do êxtase não é outra coisa senão o retorno ao Uno por meio da 

contemplação.
14

 

Evidentemente, o que vale para a Natureza, vale também para a Alma humana. 

Reale explica: 

                                                           
9
 Ibidem, p. 50. 

10
 BAL, Silêncio e contemplação, uma introdução a Plotino, passim. 

11
 Ibidem, p. 34. 

12
 Ibidem, p. 35. 

13
 REALE, História da Filosofia Antiga, v. IV, p. 531. 

14
 Ibidem, p. 532-533. 
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Assim como a natureza contempla e produz enquanto é Alma, assim, nas almas 

particulares, contemplação e ação devem ser estruturalmente articuladas. Não somente a 

ação depende da contemplação […]. Mas ela (Alma) tende igualmente a retornar, pela 

contemplação.
15

 

Reale ressalta que o “retorno pelo êxtase” corresponde à eliminação da 

alteridade e nessa contemplação se fundem o sujeito contemplante e o objeto 

contemplado. 

É importante destacar que, segundo esta visão, como mencionado, a 

contemplação constitui um processo que parte da theoria para poiesis, envolve a ação e 

o silêncio, o mundo externo e interno. Portanto, é uma maneira de se concentrar num 

tema e revivê-lo de diferentes ângulos e formas até se fundir nele. 

Percebe-se, portanto, que, embora os processos descritos tenham certa 

semelhança, os termos empregados têm às vezes sentidos distintos. Assim, o termo 

contemplação não tem um sentido único. O Dicionário enciclopédico do pensamento 

esotérico ocidental observa que a tradição de contemplação ou meditação, tanto no 

Oriente quanto no Ocidente, é milenar e chama a atenção para o fato de que no Ocidente 

geralmente 

a meta (da contemplação) não é silenciar o pensamento, mas assumir o controle do 

processo e usá-lo como veículo para estados superiores de consciência. O Meditador se 

concentra num determinado tema acompanhando todas as suas implicações e nuances 

de significados em sua mente (referentes a esse tema).
16

 

Mas a maioria das práticas meditativas orientais tem como objetivo justamente o 

contrário: silenciar o pensamento para a manifestação da intuição, seja pelo 

esvaziamento da mente, seja pela repetição de um mantra, seja pelo acompanhamento 

da própria respiração, seja por outra técnica qualquer que desvie o pensamento do 

objeto divino. Assim, o sentido do termo “contemplação” ou “meditação” é 

ambivalente, podendo se referir a uma concentração do pensamento em algo ou à 

                                                           
15

 Ibidem, p. 532. 
16

 GREER, Dicionário enciclopédico do pensamento esotérico-ocidental, p. 397. 
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eliminação do mesmo. E, além disso, cada um desses termos é utilizado ora com o 

mesmo sentido, ora com sentidos distintos, produzindo confusão no seu entendimento. 

Ann Taves observa que a meditação/contemplação é valorizada como prática por 

diferentes tradições, tais como o Budismo, o Hinduísmo e o Cristianismo, e propõe uma 

análise dessa prática segundo três ângulos: os dados textuais produzidos por essas 

tradições; os dados neurológicos em tempo real; e os relatos de experiências posteriores 

ao fato.
17

 

Quanto aos dados textuais, existem inúmeros tratados relacionando a meditação 

com as diferentes religiões, tanto do ponto de vista filosófico quanto das técnicas, bem 

como dos rituais que incluem meditação. Esses textos, porém, tendem a discutir os 

estados mentais desenvolvidos dentro das definições de cada tradição e de suas práticas. 

Portanto, são difíceis de serem separados de suas raízes culturais e das expectativas em 

torno de seus resultados. 

O estudo da meditação em tempo real, através de pesquisas neurológicas, usando 

diversos aparelhos e técnicas, tem produzido nas últimas décadas um grande acervo de 

dados. Mas, de acordo com Taves, baseada em diversos autores (tais como Cahn e 

Polich; Lutz, Dunne e Davidson), devido à falta de um projeto padronizado e à 

diversidade das práticas de meditação, esses dados são bastante discrepantes. Os dados 

mais consistentes seriam referentes às alterações das ondas cerebrais alfa e teta. Existem 

também estudos que demonstram certa correlação entre práticas de meditação com a 

redução da ansiedade e do estresse, bem como a melhora na atenção e na concentração. 

Assim, modernamente, os relatos sobre os benefícios da meditação têm levado seu uso a 

outros ambientes desvinculados da religião, principalmente visando à saúde. Alguns 

autores modernos citados por Taves (Lutz, Dunne e Davidson, por exemplo) apontam 

para a necessidade de evitar uma classificação genérica de meditação e estudar 

separadamente as diferentes práticas, que podem produzir resultados distintos. 

Os relatos em primeira pessoa sobre a meditação, estudados, segundo Taves, por 

Francisco Varela e Johnatan Sheer, por exemplo, tentam embasar pesquisas para 

correlacionar as atividades cerebrais com experiências internas. No entanto, esses 

estudos são complicados pela inter-relação entre as práticas e os interesses particulares 
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 TAVES, Religious experience reconsidered, Kindle pos 1705 de 4404 ss. 
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dos praticantes em promover essa ou aquela prática, inclusive em função de crenças 

religiosas. 

Taves afirma que, 

apesar de haver evidência crescente a sugerir que as práticas de meditação podem 

manipular a consciência de forma a permitir que pessoas experimentem coisas não 

usuais, não podemos afirmar que essas experiências demonstram a base, as estruturas e 

a dinâmica da consciência e ao fazer isso constituir-se em estados de consciência mais 

elevados.
18

 

Portanto, o significado dessas experiências continua a depender das alegações 

dos praticantes, e, conforme exemplificado a seguir, elas podem ter interpretações muito 

diferentes. 

Thomas Merton (1915-1968), monge trapista, discute a fundo a contemplação 

em suas obras. Em The Inner Experience; Notes on Contemplation, distingue 

essencialmente dois tipos de contemplação: a passiva ou “infusa” e a ativa. Ele diz: 

Em termos estritos, a contemplação é uma intuição imediata, e, num certo sentido, 

passiva de nossa realidade mais interior, do nosso ser espiritual, de Deus presente em 

nós. Mas existe também uma forma, mediata, ativa, em que essa percepção é obtida em 

parte mediante nosso esforço com o auxílio misterioso e invisível da Graça.
19

 

Segundo ele, a contemplação ativa nunca consegue atingir a mesma 

profundidade e a pureza da contemplação passiva, que ocorre sem nenhuma mediação 

conceitual. A contemplação ativa, através de um trabalho mental, de julgamento, 

conceituação e fé, busca obter intuições e períodos de quietude mais ou menos 

prolongados. Ela implica um ato deliberado de buscar compreender a vontade de Deus 

em nossas vidas e colocar nosso ser em harmonia com ela.
20

 

Merton compara a prática da Raja Yoga à contemplação ocidental. Observa que 

a contemplação ativa pode ser associada à primeira etapa desse processo (Purusha), que 

                                                           
18

 Ibidem, posição 1759 de 4404. 
19

 MERTON, The Inner Experience, p. 95. 
20

 Note-se aqui a linguagem eminentemente cristã utilizada para descrever essa prática, confirmando as 

observações de Taves sobre a dificuldade de obter uma explanação com isenção. 
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pelo controle dos pensamentos tenta atingir um nível mais elevado de consciência 

espiritual. Numa segunda etapa (Samadhi), com o abandono de qualquer forma 

conceitual, passa-se à contemplação passiva. Ele compara ainda esta última à meditação 

Zen e cita um poema chinês atribuído a Chao-pien: 

Vazio de pensamentos, eu sentava calmamente à mesa de minha sala oficial 

com minha fonte-mente imperturbada, serena como a água. 

 

Um súbito estrondo de trovão, a porta de minha mente subitamente se abriu 

e lá estava sentado o velho homem, com toda a sua simplicidade.
21

 

Merton ressalta que o velho homem (no sentido de antigo ou incriado) 

representa o Eu interior, meta da busca da contemplação oriental, o satori da tradição 

Zen. Ele aponta que, no caso do Cristianismo, a meta final é Deus, e, portanto, esse 

encontro com o Eu interior é apenas uma etapa, embora perfeitamente reconhecível pelo 

místico cristão. Ele comenta algumas características importantes da experiência descrita 

na poesia: 

No começo, Chao-pien, ainda antes de seu satori, já está num estado de tranquilidade. 

Ele está vazio de pensamentos. Entrou na “nuvem do desconhecimento” (expressão 

cristã), em que a mente está pura, mas não passiva ou inativa. Pois esse vazio é também 

uma forma de plenitude, e essa imobilidade não é inércia. Ela está repleta de infinitas 

possibilidades e está preparada, aguardando essas realizações, sem saber o que elas 

sejam e sem nenhum desejo delas assumirem quaisquer formas ou expressões 

preestabelecidas. Isso é descrito como “fonte-mente”, o que me dá a entender que ela (a 

mente) é capaz de receber e de estar recebendo de algum lugar, não sabe onde, e pelo 

qual não se interessa. 

Esse plácido desconhecimento ainda não é a consciência de seu Ser interior, mas é o 

clima natural pelo qual o Ser espiritual pode revelar sua identidade secreta.
22
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 MERTON, The Inner Experience, p. 31. 
22

 Ibidem, p. 33. 
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Merton observa que o Eu interior se apresenta nessa poesia com simplicidade; 

ele não é, portanto, o nosso Eu idealizado, ele é apenas nosso Eu real. Em termos 

cristãos: o nosso Ser aos olhos de Deus. Para os budistas, o “Velho Homem” existiu por 

toda a eternidade no Absoluto imortal e continuará a existir. Já para os cristãos a 

revelação do Ser interior é apenas uma etapa para alcançar a consciência de Deus, pois o 

homem foi feito à Sua imagem e, portanto, através do “Eu real”, Ele se revela. 

Já o Prof. Deisetz Teitaro Suzuki (1870-1966), grande divulgador do Budismo e 

do Zen no Ocidente, em seu livro Introdução ao Zen-Budismo, apresenta a visão Zen da 

contemplação e, contrariando Merton, alerta contra o risco de confundir meditação Zen 

tanto com o processo dos místicos cristãos, cujo objetivo é “ver Deus”, quanto com o 

Dhyana hindu, que, segundo ele, é uma forma de contemplação onde o pensamento é 

dirigido para um ponto fixo. “O Zen quer liberdade absoluta, mesmo para Deus”.
23

 

Portanto, essa prática Zen, que leva a um estado de satori ou “conhecimento direto da 

realidade”, embora similar à contemplação passiva de Merton, é ainda mais radical no 

sentido de que a mente tem que ser completamente esvaziada, mesmo de seus objetivos. 

Embora longe de praticar o Zen, e, pelo que se sabe, de qualquer tipo de 

ascetismo oriental ou ocidental, Fernando Pessoa descreve de maneira muito clara uma 

experiência involuntária de contemplação ativa e passiva, que o levou a outro estado de 

consciência, em seu poema Além Deus (vide Anexo 25). Note-se que nas primeiras 

estrofes ele fixa a mente no rio Tejo e esvazia a mente de qualquer pensamento lógico. 

Usa apenas a imaginação: o que é ser rio e correr? Em seguida tudo fica oco: 

Olho o Tejo, e de tal arte 

Que me esquece olhar olhando, 

E súbito isso me bate 

De encontro ao devaneando –  

O que é ser-rio, e correr? 

[...] 

Tudo de repente é oco –  

Mesmo o meu estar a pensar. 

Tudo – eu e o mundo em redor –  

                                                           
23

 SUZUKI, Introdução ao zen-Budismo, p. 75. 
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Fica mais que exterior. 

Num segundo momento: 

Perde tudo o ser, ficar, 

E do pensar se me some. 

Fico sem poder ligar 

Ser, ideia, alma de nome 

A mim, à terra e aos céus… 

 

E súbito encontro Deus. 

Eis uma experiência similar às anteriores, relatada a partir de uma visão 

esotérica em linguagem cristã, com extrema simplicidade. Exceto pelo “grande 

estrondo” relatado pelo chinês, pode-se traçar um paralelo deste poema com o estado 

mental, de um vazio pleno de possibilidades mencionado por Merton. A “fonte-mente” 

de Chao-pien, submetida a um jorro de experiências, é então descrita por Pessoa de 

forma viva: 

Passou fora de Quando, 

de Porquê, e de passando, 

Turbilhão de Ignorado, 

Sem ter turbilhonado…, 

 

Vasto por fora do Vasto, 

Sem ser, que a si se assombra... 

 

O universo é seu rasto 

Deus é a sua sombra… 

Há uma quebra total de paradigmas: 

Tudo tem outro sentido 

Ó Alma, mesmo o ter-um-sentido… 
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Evidentemente, precisa-se tomar cuidado para não afirmar que as experiências 

relatadas por Merton, Suzuki e Pessoa sejam a mesma experiência, conforme foi 

discutido no item 3.4 por Katz. Mas, aparentemente, elas têm certa similaridade. Trata-

se de experiências de um estado extático de percepção da transcendência expressas de 

formas distintas. 

Ocorre que nem sempre se atinge esse tipo de estado de consciência na 

contemplação passiva ou meditação; o processo é apenas uma forma de tentar alcançá-

lo. Na grande maioria das vezes, podem-se obter inspirações, intuições, ou uma visão de 

níveis de realidade metaempíricos, uma Gnose, ou uma nova forma de enxergar 

determinados aspectos da vida, sem atingir o pico do processo: o êxtase. 

5.1.1. Concentração e contemplação no Esoterismo Ocidental 

Fiéis às suas origens herméticas, neoplatônicas, e ao contexto cristão em que se 

desenvolveram e, em alguns casos, às influências orientais que surgiram principalmente 

no século XIX, algumas das correntes esotéricas de matiz rosacruciano se utilizam da 

contemplação ou meditação, associada a uma análise racional prévia, uma concentração 

do pensamento em determinados pontos, como elementos-chave de sua práxis, seja em 

sua forma ativa, seja em sua forma passiva, ou em ambas. Nesse processo a imaginação 

criadora exerce um papel de destaque, principalmente na produção da contemplação 

ativa e no estabelecimento de correspondências. O próprio “paradigma de Faivre” 

destaca a imaginação criadora como uma das bases para a definição do Esoterismo 

Ocidental. 

Helena Blavatsky, por exemplo, em seu livro A Voz do Silêncio, afirma: “Aquele 

quiser ouvir a voz do Nada, o Som sem som, e compreendê-la terá que aprender a 

natureza do Dharana”.
24

 Na Golden Dawn inglesa, os membros deveriam meditar como 

parte de seus estudos.
25

 Na AMORC, cujo fundador foi iniciado na França, e, portanto, 

se considera uma continuação do Rosacrucianismo francês, a meditação é amplamente 

                                                           
24

 BLAVATSKY, A Voz do Silêncio, p. 35. Nesta edição traduzida e comentada por Fernando Pessoa, 

ele explica em nota de rodapé que “Dharana é a concentração intensa e perfeita do espírito sobre 

qualquer objeto interior, acompanhada da abstracção completa de tudo o quanto pertença ao universo 

exterior, ou mundo dos sentidos” (p. 35). 
25

 Vide descrição dos trabalhos na Hermetic Order of the Golden Dawn, in HANEGRAAFF (org.), 

Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, p. 547. 
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praticada. No artigo “A História e a Importância da Meditação”, publicado na revista da 

Grande Loja de Língua Portuguesa O Rosacruz,
26

 de janeiro/fevereiro de 1986, pelo 

então Imperator
27

 da Ordem, Ralph M. Lewis (1904-1987), é ressaltada a sequência 

“concentração, contemplação, meditação” como a maneira recomendada para obter 

insights e intuições. Nesse artigo, Lewis atribui à concentração a fixação da atenção 

sobre algo referente ao mundo objetivo (um símbolo, um texto, um evento…); a 

contemplação, à fixação da atenção sobre si mesmo, em relação a esse algo, portanto, 

referente ao mundo subjetivo e à meditação, como a supressão do pensamento, para 

abrir espaço à intuição, ou, em outras palavras, à Gnose. Nesse processo é comum, na 

primeira fase de concentração, utilizar o círculo hermenêutico, observando o objeto na 

sua totalidade, e depois analisar seus componentes, para depois reavaliar o todo e a 

partir desse novo olhar recomeçar o processo. É usual, também, utilizar a numerologia 

envolvida, as formas, as cores e sua disposição no conjunto como bases a partir das 

quais podem ser estabelecidas analogias, além, é claro, das associações de ideias que os 

próprios elementos sugerem ao estudante.
28

 

                                                           
26

 A revista O Rosacruz é destinada principalmente aos membros da AMORC, mas sua leitura não é 

privativa. 
27

 O Imperator é a autoridade mundial suprema da Ordem, tanto em termos administrativos quanto em 

ritualísticos e pedagógicos. 
28

 Dada a importância do símbolo da Rosa-cruz no Esoterismo rosacruciano, a título de exemplo do 

processo exposto é apresentada a seguir uma sugestão de como poderia ser feita a interpretação desse 

símbolo. 

Suponha-se que um estudante queira fazer a interpretação da Rosa-cruz, composta de uma cruz latina 

lobulada, tendo sobre a intersecção das hastes da cruz uma rosa vermelha desabrochada (vide Figura 

3A). Inicialmente pesquisaria os estudos de terceiros, referências históricas, símbolos similares etc.; 

enfim, todas as informações que, à primeira vista, poderiam ajudar na contextualização e no estudo 

desse símbolo. Depois, buscaria possíveis associações de ideias produzidas por esse símbolo, a partir 

desses conhecimentos, bem como de sua própria vivência. Uma vez estabelecido um núcleo inicial de 

significados, o símbolo seria desmembrado em seus componentes principais (a rosa e a cruz, por 

exemplo). Na análise da cruz, seriam observadas as relações numéricas entre seus elementos: suas 

duas hastes (horizontal e vertical); os quatro braços da cruz e seu ponto central; o número total de 

lóbulos (doze ao todo, três em cada extremidade); as proporções entre as hastes e entre os braços etc. 

A partir daí seriam exploradas as possíveis associações de ideias, que podem ser geradas nesse 

contexto pelos números dois (as hastes), três (os lóbulos de cada braço), quatro (os braços), cinco 

(extremidades mais o centro) e doze (número total de lóbulos). Além disso, seriam observados os 

possíveis significados da haste na posição vertical, da haste na horizontal e a relação entre elas. A 

seguir seria anotada a cor das hastes, o material de que são feitas (se são de madeira ou de ferro, por 

exemplo), as associações de ideias daí decorrentes e assim por diante. Depois seria analisada a rosa: 

sua forma essencialmente circular; o número de pétalas, dispostas em diferentes camadas; os 

significados mais comuns da rosa; suas características (como o odor); a maciez de suas pétalas; seus 

espinhos; o fato de ser um organismo vivo etc. Então o símbolo da Rosa-cruz seria novamente 

reconstituído e observado na sua totalidade: a rosa no centro da cruz, e os possíveis significados dessa 

união, revistos a partir das analogias sugeridas por seus componentes ao estudante. Poderia, então, 
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Seguindo basicamente esse modelo, cuja estrutura é simples, puramente mental e 

não envolve nenhum procedimento ocultista complexo, o presente trabalho propõe um 

método que acompanha essas mesmas etapas, para estimular a intuição na leitura dos 

poemas de Pessoa, sem fazer especulações sobre qual seria a origem dessa intuição ou 

inspiração. Como diz o próprio Pessoa em um de seus “fragmentos”: 

É preciso não confundir o “méthodo” intuitivo com o occulto. O intuitivo substitui a 

observação, a occulto substitui a sciencia; o primeiro corresponde ao mero observar e 

ver, o segundo ao dirigir e saber sociais.
29

 

Para deixar mais claras as formas e os limites de cada etapa, os termos utilizados 

para apresentar esse método são “Contextualização”, “Imaginação ativa” e “Silêncio” 

(CIS), evitando, assim, possíveis mal-entendidos que possam surgir em decorrência dos 

diferentes significados atribuídos aos termos “Contemplação” e “Meditação”. Assim a 

“Contextualização” é a reunião de todos os elementos objetivos que podem esclarecer o 

texto em estudo, correspondendo ao que foi chamado de “Concentração”; a 

“Imaginação ativa” implica uma interação com o texto e a percepção do que este produz 

no leitor, em termos de sensações, emoções, sentimentos, associações de ideias etc.; e o 

“Silêncio”, no abandono de toda relação com o texto, voltando a mente para outro foco 

e possivelmente entrando no “vazio”. Com o tempo, posteriores insights poderão surgir 

(ou não). 

                                                                                                                                                                          
perceber, por exemplo, que os dois símbolos (a rosa e a cruz) correspondem a dois níveis de realidade 

diferentes: a cruz a uma matéria morta, a rosa a um elemento vivo; a cruz um elemento duro, a rosa 

macia; a cruz inerte, a rosa em ação desabrochando; a cruz ameaçadora, a rosa atraente etc. Daí 

buscaria as associações de ideias produzidas por essa dualidade percebida na imagem e voltaria a 

perceber outros elementos, e assim por diante. 

Uma vez esgotadas as diversas observações dessa etapa mais analítica e objetiva de concentração, 

teria início a segunda etapa, mais subjetiva de contemplação, que consiste em simplesmente observar 

o símbolo sem pensar em nada, deixando a livre associação de ideias fluir pela consciência. E, ao 

mesmo tempo, observar suas próprias sensações e emoções diante do símbolo. Com o tempo, usando a 

imaginação, o estudante poderia passar a entrar no símbolo. Ele poderia, por exemplo, se transformar 

na própria Rosa-cruz, sentir no corpo a rigidez da cruz e sentir no peito o efeito de uma rosa 

desabrochando, imaginar o mundo visto a partir dessa simbologia e deixar as sensações fluírem. E 

dialogar consigo mesmo a partir dessa posição. 

A terceira etapa seria a meditação: desligando-se da imagem da Rosa-cruz, não pensar mais nela e 

entrar no silêncio interior. Sem antecipar nada. E, então, depois de um tempo, podem surgir, ou não, 

visões, sensações, lampejos intuitivos que abrem as portas para a percepção de novos significados do 

símbolo, ou então de si mesmo e até de conceitos aparentemente distantes de tudo aquilo que se 

imaginou conhecer ao iniciar esse processo, que subitamente irrompem na consciência. 
29

 Fernando PESSOA, apud MOTA, Fernando Pessoa, Rosea Cruz, p. 34. 
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A questão que se coloca nesse caso é que a poesia não é apenas um texto, é 

muito mais do que a criação de imagens, alegorias, metáforas e conceitos. Ela é uma 

síntese sinérgica desses elementos e transmite emoções, sentimentos, inspirações, 

ideias, ritmo, estados de espírito… Mais do que um conhecimento, expressa uma 

vivência. E como tal percorre diversos níveis de realidade e de percepção abrangidos 

pela alma humana. O próprio Pessoa lembra que, embora nenhuma tradução possa dar 

conhecimento da poesia em sua expressão completa, mesmo assim 

o certo é que a maioria de nós não mentimos ou fingimos quando, ignorantes do grego, 

sofremos o entusiasmo de Homero, ou, hóspedes e peregrinos no latim, temos o culto de 

Horácio ou de Catulo. Não mentimos nem fingimos; pressentimos. E esse 

pressentimento, feito de não sei que misto de intuição, de sugestão e de entendimento 

obscuro, é uma espécie de tradutor invisível, que acompanha pelas eras afora, e torna 

universal, como a música, a arte dada em linguagem, esse produto de Babel, com cuja 

queda pela segunda vez o homem caiu […]. Afinal o que é uma obra literária senão a 

projeção em linguagem de um estado de espírito, ou de uma alma humana? […] Por que 

não haverá de alma para alma uma comunicação oculta, um entendimento sem palavras, 

pelo qual adivinhamos a sombra visível pelo conhecimento do corpo invisível que a 

projecta, e entendemos o símbolo, não por o conhecermos visto, mas por sabermos 

aquilo de que é símbolo?
30

 

A história indica que a poesia, por essas suas características, é uma maneira 

eficaz de transmitir conhecimentos metaempíricos. Os grandes mestres sufis como Jallal 

Uddin Rumi, Ibn Arabi e tantos outros se expressaram muitas vezes através de poesias, 

assim como certos mestres Zen,
31

 bem como místicos hindus e ocidentais como Tagore, 

Dante, São João da Cruz e Santa Teresa d’Ávila, só para citar alguns. Textos 

fundamentais de algumas religiões, como o Bhagavad Gita e outras partes dos 

Upanishads e do Avesta, também foram apresentados em versos. Na própria Bíblia 

Hebraica existem partes que são textos poéticos, como o Cântico dos Cânticos e os 

Salmos. 

                                                           
30

 Fernando PESSOA, apud GANDRA, op. cit., p. 247-248. 
31

 Vide, por exemplo, TANAHASHI (org.), A lua numa gota de orvalho, p. 11-148. 
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A aplicação do processo CIS sugerido à poesia apresenta, portanto, alguns 

desafios adicionais. A primeira etapa, de “Contextualização”, é conhecida: buscar todos 

os dados que se conhecem sobre o autor e sua obra, o ambiente e as circunstâncias em 

que foi composta; os significados dos vários “tropos” de linguagem utilizados; as 

interpretações já realizadas por diferentes autores; a análise dos símbolos utilizados; a 

comparação com outros textos do autor com o mesmo sentido etc. 

Mas aplicar a segunda etapa dentro da técnica exposta acima exige um trabalho 

de encaminhamento da “contemplação ativa”. Uma preparação que permita vivenciar a 

poesia e ao mesmo tempo contemplar essa vivência. A experiência transmitida pela obra 

deve ser revivida de alguma forma, para que sua mensagem seja mais bem absorvida e, 

para isso, o uso da imaginação passa a ter um papel ainda mais preponderante. Não 

basta somente ler a poesia, é conveniente revivê-la e recriá-la dentro do próprio 

universo cultural do leitor, para que se torne mais viva. Para tanto, o presente trabalho 

sugere a utilização de um processo, que é uma adaptação do Método Lúdico-Ambital, 

recomendado pelo Prof. Alfonso López Quintás (1928), professor catedrático emérito de 

estética da Universidade Complutense de Madri, filósofo, teólogo e pedagogo. É uma 

forma dialógica de tratar o texto e implica uma postura “vivencial” diante dele, para 

absorver o sentido que ele encerra. Cabe ressaltar que não se trata de fazer uma análise 

literária, mas sim de adaptar um método utilizado na Hermenêutica literária. 

5.2.  O  MÉTODO LÚDICO-AMBITAL  

Este método não foi criado especificamente para a vivência de poesias, pois tem 

uma abrangência muito mais ampla. Para compreendê-lo é necessário familiarizar-se 

com o pensamento geral de Quintás, que é baseado no que ele chama de um novo 

humanismo da unidade e da solidariedade que visa 

estabelecer as bases de uma vida plena de lucidez intelectual e fecundidade criativa. 

Para conseguir isso ofereço meios para pôr em forma a capacidade humana de pensar 
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bem, de afinar sua sensibilidade para valores mais altos e de levar uma vida 

verdadeiramente criativa.
32

 

Como Quintás utiliza um vocabulário com termos aos quais atribui significados 

próprios, convém, antes de entrar na exposição de seu pensamento, explicar alguns 

conceitos que ele utiliza. 

Podem-se depreender, principalmente a partir de sua obra, Inteligência Criativa, 

descoberta pessoal de valores, e de diversos outros artigos e palestras, os seguintes 

conceitos: 

• Acontecimento: marco significativo na vida de pessoas, comunidades, ou de toda 

a humanidade. 

• Âmbitos: campos de realidade não delimitados, que integram diferentes aspectos, 

bem como os seus vínculos com os diferentes ambientes, tanto de seres de 

relacionamentos quanto de realidades objetivas com as quais interagem. Eles 

vão se configurando à medida que esses vínculos se criam e evoluem, formando 

realidades ambitais. 

• Encontro: entrelaçamento (entreveramento) de âmbitos. 

• Criatividade: diferentemente da produção artesanal, que parte de um projeto 

determinado, o processo criativo surge e se desenvolve ao longo do próprio 

processo. 

• Experiências reversíveis: experiências conjuntas interativas e bidirecionais. 

• Êxtase: “linguagem dita com amor. Silêncio. Recolhimento. Surpreendimento. 

Elevação ao melhor de si mesmo. Criatividade entusiasta”.
33

 

• Jogo criador: transformar objetos em âmbitos, sem que eles percam a qualidade 

de objeto. 

• Linguagem poética: “ao descobrir o caráter ambital de uma realidade ou ação, 

estabelecemos as bases para uma autêntica poesia”.
34

 

• Modos de realidade: objetos, âmbitos, sujeitos. 

                                                           
32

 QUINTÁS, Inteligência criativa, p. 13. 
33

 Ibidem, p. 192. 
34

 Ibidem, p. 70. 
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• Objetos: elementos delimitados por características claramente identificáveis. 

Realidades objetivas que podem ser claramente situadas no espaço e 

manipuladas. 

• Pensar com rigor: cuidar da linguagem e dar a cada palavra seu sentido 

autêntico. As palavras devem ser aplicadas para expressar elementos do nível de 

realidade adequado. 

• Sujeitos: âmbitos com grande poder de iniciativa, que tomam decisões lúcidas e 

livres, fazem projetos, produzem obras literárias e artísticas. 

• Sentido: é o “significado especial adquirido por um termo quando ele é visto 

numa trama de relações […]. Ele se dá num nível de realidade distinto e superior 

em possibilidades ao nível em que ocorre o significado”.
35

 

• Vertigem: “linguagem dita com ódio. Ruído. Dissipação. Indiferença diante dos 

valores. Perda de si. Alienação. Apatia”.
36

 

Ao utilizar esses conceitos, no entanto, deve-se ter sempre em mente o alerta do 

autor: “Uma mente torpe, rígida, encapsulada em cada conceito tomado em separado 

dos demais, não pode pensar com rigor”.
37

 

O cerne de seu pensamento é a descoberta de diferentes “modos de realidade” e 

de atividade e a percepção da importância da criatividade “entendida como a capacidade 

de dar origem a uma realidade nova e arrojada […]. A criatividade é dual e dialógica”.
38

 

Quintás reforça constantemente a ideia de que para viver com criatividade é necessário 

pensar com rigor e esclarece que para tanto se deve 

saber o que significa aquilo que fazemos. Conhecer o sentido das palavras e frases que 

pronunciamos. Vincular os conceitos e dar a razão de nossas atitudes.
39

 

No entanto, a flexibilidade da mente não é inata e o “estilo relacional de pensar” 

deve ser cultivado de forma constante e lúcida, com a ajuda de um método adequado 

que procure esclarecer e precisar a distinção entre “realidades objetivas” e “realidades 

                                                           
35

 Ibidem, p. 57. 
36

 Ibidem, p. 192. 
37

 Ibidem, p. 82. 
38

 Ibidem, p. 19. 
39

 Ibidem, p. 20. 
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ambitais”. Dito de outra maneira, há uma forma de realidade que costuma passar 

despercebida; ela se distingue da realidade dos objetos e da realidade dos sujeitos. É a 

realidade dos âmbitos que deve ser bem entendida. 

Segundo Gabriel Perissé, doutor pela FEUSP, professor das Faculdades 

Integradas do IPEP, pesquisador do Núcleo de Pensamento e Criatividade (NPC), 

estudioso da obra da Quintás, 

Lopez Quintás reserva em toda a sua obra um lugar privilegiado à literatura […], 

analisando as obras como âmbitos de realidade que requerem compromisso, sincera e 

intensa disposição dialógica, uma leitura inteligente, recriadora, cocriadora.
40

 

Para fazer essa análise é preciso antes de tudo promover um diálogo criador com 

o texto para trazer à superfície os valores estruturantes da obra e, ao mesmo tempo, a 

sua própria leitura da vida: 

López Quintás, em seu Método Lúdico-Ambital, propõe que o leitor estabeleça um 

vínculo com o texto, um diálogo, pondo em jogo a sua capacidade criativa, fundando 

um âmbito novo, uma atmosfera iluminada em que tanto o leitor como o texto 

encontrem sua verdade. Na leitura recriadora, o leitor deve assumir a obra como se ele 

mesmo a estivesse criando pela primeira vez e não como algo fechado e definitivo. 

Deve apreender o dinamismo interno e o poder expressivo das palavras do texto, das 

cenas descritas, das imagens, das metáforas, dos personagens em ação.
41

 

Conforme alerta Quintás, os textos devem ser lidos à luz da própria experiência 

do leitor e de sua reflexão filosófica, que lhe permite perceber a inter-relação estrutural 

dos eventos, dos conceitos e das palavras. É necessário para isso brincar com o texto. 

Recriá-lo. E vivenciá-lo como um jogo, criando com ele um âmbito de convivência. 

Em seu artigo “Alfonso López Quintás, uma reaproximação crítica”,
42

 Perissé 

apresenta cinco passos fundamentais para pôr em prática o Método Lúdico-Ambital, que 

em síntese são: 

                                                           
40

 PERISSÉ, Filosofia, ética e literatura, p. 107. 
41

 Ibidem, p. 110. 
42

 PERISSÉ, Alfonso López Quintás, passim.. 
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a) Distinguir os temas do argumento, ou seja, o significado central do texto, em 

termos de valores e experiências. O Núcleo de sentido, a partir de uma visão 

global do texto, que expõe o seu enredo. 

b) Contextualizar o texto, buscando a biografia do autor, o contexto histórico em 

que foi criado, os condicionamentos sociais, políticos, culturais e econômicos. 

Tentar conhecer a motivação do autor para escrever a obra. Buscar transcender a 

biografia e procurar as experiências humanas fundamentais. 

c) Apontar e analisar as experiências decisivas de sentido profundo e refazer 

pessoalmente as experiências existenciais da obra, com paciência, coragem, 

persistência, humildade e respeito. 

d) Sentir as imagens literárias como expressão das experiências fundamentais, 

observando os detalhes do cotidiano e ao mesmo tempo acontecimentos 

inobjetivos e realidades sutis que muitas vezes nos escapam. A linguagem 

literária tem duas vertentes: a sensível, objetiva, e a suprassensível, imaginada, 

lúdica. 

e) Reconhecer na linguagem o elemento de sintonia que permite o jogo: os âmbitos 

de realidade que trazem a nossa realidade pessoal, dando ao sentido do texto o 

sentido da vida. 

Como se pode observar, o método proposto por Quintás é uma forma de 

estabelecer um processo ordenado para viver uma experiência subjetiva. 

5.3.  ADAPTAÇÃO DO MÉTODO LÚDICO-AMBITAL À HERMENÊUTICA DO 

PENSAMENTO ESOTÉRICO DE PESSOA  

Dada a especificidade dos textos de Fernando Pessoa, seus temas e argumentos, 

que pertencem muitas vezes a níveis de realidades distintos, com o uso de uma 

linguagem poética fortemente metafórica e simbólica, que se refere a uma simbologia, 

que, quando lida em chave esotérica, remete a uma semiosfera particular, é conveniente 

adaptar o método Lúdico-Ambital para esse campo de jogo. 

O Método Lúdico-Ambital de Quintás, que é essencialmente dialógico e 

imaginativo, de certa forma já contém elementos usados no processo proposto de 

Contextualização, Imaginação ativa e Silêncio (CIS). 
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No caso específico das poesias esotéricas, as imagens simbólicas são descritas 

principalmente através de metáforas literárias. Aqui, portanto, os símbolos não são 

claramente delineados e dependem da imaginação do estudante para assumir uma 

forma. Portanto, o diálogo do estudante com o texto é mais profundo e, desde o início, o 

estudante deve imaginar a simbologia proposta. 

Revendo os cinco passos sugeridos por Perissé, constata-se que, no caso das 

poesias esotéricas, o primeiro passo proposto, “distinguir o tema do argumento”, deve 

incluir uma ressignificação das metáforas e dos símbolos descritos à luz da 

compreensão do estudante e a partir delas extrair o núcleo central do texto. Ou seja, 

assim como no exemplo apresentado com a leitura da imagem simbólica da Rosa-cruz, 

as metáforas e os símbolos que mais chamam a atenção do estudante devem ser 

individualmente identificados, sentidos, refletidos e depois reinseridos no texto. O 

segundo passo sugerido por Perissé, que é a contextualização do texto, auxilia nesse 

processo de identificação do tema. 

Esses dois primeiros passos correspondem a uma análise racional dos conteúdos 

do texto e do contexto de sua criação. Podem, portanto, ser inseridos no processo que no 

CIS se chamou de “Contextualização”. Os elementos simbólicos do texto geram 

imagens que podem ser submetidas ao sistema tradicional de produção de analogias por 

associação de ideias, inclusive com base em números, cores e nas formas dos símbolos 

imaginados pelo estudante. Essas imagens, as analogias produzidas e as emoções delas 

decorrentes é que podem criar os âmbitos do jogo, em torno dos quais se efetuam a 

troca e o diálogo entre o estudante e o texto. 

O terceiro e quarto passo sugeridos por Perissé, viver o texto, recriá-lo e realizar 

o jogo propriamente dito, auxiliam a integração do estudante no texto. À medida que ele 

o recria, participa dele. Assim, podem ser incluídos na etapa de “Imaginação ativa”. 

O quinto passo, viver a linguagem como elemento de sintonia, é uma fase de 

valoração do texto. Trata-se de saborear a beleza da linguagem, como caminho para 

uma experiência posterior: preparar a mente para o “silêncio”, deixando brotar 

sensações, imagens e intuições a partir do inconsciente, trazendo elementos novos à 

consciência do estudante. Depois disso, convém abandonar todas as ideias, imagens e 

emoções ligadas aos textos lidos. Ocupar a mente com outra coisa, uma oração, um 

mantra, uma imagem ou, se o estudante conseguir, com o nada. Assim, as impressões 
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mentais e emocionais produzidas pelo texto decantam na consciência do estudante e 

podem (ou não) produzir, depois de algum tempo, novos insights.
43

 Diferentemente dos 

sentimentos e emoções gerados pelos textos, as intuições sobre o tema, quando ocorrem, 

nem sempre são imediatas, às vezes levam certo tempo para se manifestar e essa 

manifestação pode ocorrer de forma inesperada e muito depois da meditação realizada. 

Os insights obtidos, por sua vez, produzem reflexões, que levam a realimentar a 

contextualização realizada, sob novos ângulos, e a avaliar o próprio sentido do insight. 

Por isso, nunca é demais enfatizar a importância de um trabalho laborioso, correto e 

racional de contextualização nesse processo. Parafraseando a conhecida expressão do 

grande inventor Thomas Alva Edison (1847-1931): o trabalho realizado é baseado em 

1% de inspiração (insight) e 99% de transpiração (contextualização). Embora essa 

inspiração seja a essência buscada no trabalho em si, a reflexão resultante é que leva a 

novas indagações que recomeçam o ciclo. O exercício, portanto, não se esgota numa 

única rodada. A cada vez que o leitor jogar, novas ideias e novas perspectivas se abrem, 

mais intuições aparecem, gerando outras reflexões. Assim se produz um processo de 

compreensão do tema, que continua ao longo do tempo. Muitas vezes, quando o assunto 

parece saturado, sem gerar nada de novo, uma nova experiência de vida, aparentemente 

distante, ou mesmo uma nova leitura, abre uma porta e obriga a repensar tudo o que 

parecia já sedimentado em relação ao tema. 

Descrito dessa forma, o método pode parecer mais complexo do que 

efetivamente é. Na realidade é uma sistematização daquilo que muitas vezes é feito 

instintivamente ao se ler um texto: recriá-lo dentro do universo cognitivo próprio. O que 

o método acrescenta são as regras para que isso seja efetuado, sempre dentro dos 

mesmos parâmetros para ser uma ferramenta Hermenêutica mais útil. 

Além de ser conveniente que os poemas sejam lidos e recriados diversas vezes, 

em ocasiões diferentes, dando margem a distintas visões e percepções, que aos poucos 

vão aprofundando a compreensão de sua experiência inspiradora, eles também ganham 

sentido à medida que são lidos por diferentes pessoas, pois a compreensão de um pode 

ajudar a esclarecer a visão de outro. O estabelecimento de parâmetros metodológicos 
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 Esta forma de trabalhar, “desligando” a mente de um tema após um período de intensa concentração 

nele, é análoga a certos processos de estímulo à criatividade, utilizados nas organizações modernas, 

como técnicas de brain storming, por exemplo (vide DUAILIBI; SIMONSEN, Criatividade, p. 40-42). 
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permite que cada poema possa ser apreciado a partir de processos mentais similares. 

Com a aplicação do método exemplificado no capítulo seguinte, ele poderá ser mais 

bem entendido. 

5.4.  UM BANCO DE DADOS PARA FACILITAR O PROCESSO DE 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

Uma vez discutido o processo, são reunidos a seguir alguns elementos 

importantes para sua aplicação. Inicialmente são apontados os livros da biblioteca 

particular de Pessoa, que possivelmente correspondem à sua principal fonte de 

conhecimento esotérico de matiz rosacruciano. A partir dessas obras pode-se entender 

melhor o sentido de suas reflexões, conhecendo melhor o contexto a partir do qual 

foram elaboradas. Em seguida serão apresentados alguns fragmentos, extraídos 

principalmente do livro Rosea Cruz, de Pedro Teixeira da Mota, e de Fernando Pessoa; 

Hermetismo e Iniciação, de Manuel Gandra, entre outros, agrupados de acordo com o 

seu tema preponderante. 

5.4.1. Os livros de sua biblioteca particular 

Pessoa abrigava em sua biblioteca particular inúmeros livros ligados ao 

Esoterismo de matiz rosacruciano. Dentre esses destacam-se tanto obras de autores 

“clássicos” como Fludd e Bacon quanto as de outros mais recentes, como Crowley, 

Mathers, Westcott, Waite, Jennings, Leadbeater, Yeats, Blavatsky e Franz Hartmann, 

que, como visto, estiveram diretamente ligados a Movimentos Rosacrucianos 

importantes dos séculos XIX e XX, e cujos escritos influenciaram bastante o 

pensamento esotérico do século XX. Além desses, havia inúmeros volumes de autores 

menos conhecidos, principalmente relacionados a temas específicos, como Magia, 

Astrologia, Reencarnação, Ocultismo. Isso demonstra o quanto o poeta pesquisou esse 

campo de estudos, indo diretamente a algumas de suas fontes primárias. Seu interesse 

pela Maçonaria, refletida em várias dezenas de livros sobre o tema, reforça essa 

percepção. Essa pesquisa no campo do Esoterismo estava contextualizada por um vasto 

arcabouço literário. Além de obras de autores que tinham evidentes ligações com o 

pensamento esotérico, como Dante, Goethe e Shakespeare, por exemplo, com distintas 

edições de suas obras, esta vasta biblioteca incluía inúmeras obras sobre Cristianismo, 
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judaísmo, filosofia, ciência, arte, além de literatura em geral, como pode ser constatado 

pelo exame do índice disponibilizado pela Casa de Fernando Pessoa.
44

 

Cabe ressaltar que os autores esotéricos acima mencionados, com exceção de 

Blavatsky e Hartmann (que por períodos mais ou menos longos moraram na Inglaterra), 

eram ingleses, assim como os movimentos a que estiveram relacionados. Portanto, 

pode-se concluir que a visão esotérica de Pessoa foi possivelmente influenciada pela 

linha rosacruciana inglesa, que inclui organizações como a SRIA, a Golden Dawn (e 

suas descendentes, como a A.A., as organizações fundadas por Waite, Dion Fortune, e 

outras), os ramos ingleses da Sociedade Teosófica, além da Maçonaria inglesa. O que, 

aliás, seria de esperar, dada a familiaridade de Pessoa com a língua e literatura inglesas 

e sua conhecida anglofilia. Assim, é a partir dessa base simbólica e conceitual que os 

fragmentos e textos esotéricos de Pessoa devem ser preferencialmente (mas não só) 

analisados. 

Certamente, Pessoa tinha uma forma particular de interpretar essa base, a partir 

de seu próprio horizonte cultural, suas experiências e reflexões. Afinal, apesar de ele ser 

intelectualmente anglófilo, sua alma era portuguesa, e essa visão de mundo, aliada à 

inegável força de sua reflexão, de sua imaginação e de sua capacidade de síntese 

simbólica, conferia ao seu pensamento um caráter sui generis, como deixa transparecer 

em seus fragmentos e poemas, em especial em Mensagem, onde a visão esotérica é 

moldada por seus sentimentos e aspirações nacionalistas, sebastianistas e templárias. No 

entanto, as bases inglesas desse pensamento que transparecem em seus escritos podem 

fornecer pistas hermenêuticas preciosas. 

Assim, para a Hermenêutica do Capítulo VI, foram feitos comentários sobre o 

Esoterismo rosacruciano a partir de citações extraídas de livros presentes na biblioteca 

particular de Pessoa, que ajudam a entender as origens de seu pensamento. Os principais 

livros utilizados são apresentados abaixo. 

A obra de Samuel Liddell “Mac Gregor” Mathers (1854-1918) The Kabbalah 

Unvieled (1887)
45

 é uma das bases sobre a qual se fundaram os ensinamentos e os 
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 Vide casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/bdigital/index/bibparticular.htm. 
45

 Segundo o próprio Mathers, essa obra se baseia no Zohar, a partir da versão em latim de Knorr von 

Rosenroth, traduzida para o inglês. 
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rituais da Golden Dawn. Conforme o Dictionary of Gnosis and Western Esotericism 

(DGWE), 

juntamente com Wynn W. Westcott, Mathers teve um papel fundamental na história do 

Ocultismo inglês, como cofundador da Hermetic Order of the Golden Dawn, e como 

uma das principais forças intelectuais por trás do desenvolvimento de seu sistema de 

ensino e de iniciações […]. Sua tradução parcial da Kabballah Denudata de Knorr von 

Rosenroth, apesar de não estar à altura dos padrões da moderna pesquisa acadêmica, foi 

por muito tempo o único acesso que os leitores ingleses tiveram aos textos do Zohar 

[…]. Finalmente Mathers foi importante, particularmente por sua redescoberta e 

publicação de antigos grimórios, na reavaliação da Magia como uma forma de busca 

espiritual legítima, abrindo o caminho para autores posteriores como Aleister Crowley, 

Dion Fortune e Israel Regardie.
46

 

Mathers foi também maçom e integrante da Societas Rosicruciana in Anglia 

(SRIA), o que lhe deu uma ampla visão do espectro do Ocultismo do final do século 

XIX. 

Para Mathers a Cabala tem como objetivo tratar das seguintes questões: 

a) O Ser Supremo, Sua natureza e atributos. 

b) A Cosmogonia. 

c) A criação dos anjos e dos homens. 

d) O destino dos anjos e dos homens. 

e) A natureza da Alma. 

f) A natureza dos anjos, demônios e elementais. 

g) A revelação da lei. 

h) O simbolismo transcendente dos números. 

i) Os mistérios peculiares contidos no alfabeto hebraico. 

j) O equilíbrio dos contrários.
47
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 HANEGRAAFF (org.), Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, p. 783-784. 
47

 MATHERS, The Kabbalah Unvieled, p. 15. 
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Esse livro serviu de referência para muitas das demais publicações do século XX 

sobre o tema, principalmente dos autores que passaram pelo Golden Dawn (como Dion 

Fortune e Israel Regardie e o próprio Aleister Crowley). Assim, muitos dos fragmentos 

de matiz rosacruciano de Pessoa, que tratam dos assuntos relacionados à Cabala, devem 

ser lidos levando-se em conta a base conceitual apresentada por Mathers. 

Outra obra importante da biblioteca de Pessoa sobre Cabala, bem mais sintética 

do que a de Mathers, é a de William Wynn Westcott, cofundador do Golden Dawn: An 

Introduction to the Study of Kabalah, escrita em 1910. 

Aleister Crowley (1875-1947) também parece ter sido, como já mencionado 

(item 4.4.3.4), figura importante na estruturação do pensamento de Pessoa, 

principalmente aquele relacionado à Magia. Encontram-se na biblioteca os livros: 777; 

Confessions; Magick, the Master Therion e Magick, in theory and practice, deste autor. 

Crowley, como visto, foi membro atuante da Golden Dawn e posteriormente 

criou sua própria ordem, a A.A. Ele foi também por algum tempo o líder da OTO. 

Embora tenha sido uma figura bastante controversa, exerceu forte influência nos meios 

esotéricos do século XX. A seu respeito, o DGWE observa: 

Aleister Crowley foi uma das principais figuras na história do Ocultismo inglês. Apesar 

de sua má reputação e das controvérsias que marcaram sua vida, suas ideias 

influenciaram fortemente os novos movimentos religiosos contemporâneos de tendência 

mágica e neopagã. Crowley deixou uma enorme produção literária, incluindo todos os 

gêneros, desde poesia e ficção a ensaios e autobiografia […]. Deve-se notar que o 

primeiro sentido que Crowley atribuía à Magia era pragmático, alegava uma perspectiva 

científica e racional, algo fora do contexto da literatura ocultista. No outro sentido em 

que Crowley compreendia a Magia, e que, certamente, considerava o mais importante, 

embora possa ser considerado complementar ao primeiro, ela não é tanto orientada a 

fins imediatos, mas se torna uma forma de alcançar o que ele considerava a principal 

meta da vida de alguém: a realização espiritual.
48

 

Especificamente sobre o Rosacrucianismo, sua história e modo de pensar, as 

principais obras da biblioteca são The Rosicrucians, their rites and mysteries, de 
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 HANEGRAAFF (org.), Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, p. 281-284. 
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Hargrave Jennings (1817-1890), e The Brotherhood of the Rosy Cross, de Arthur 

Edward Waite (1857-1942). Estes são dois livros de estilos e conteúdos bastante 

diferentes. Enquanto Jennings adota uma linguagem enthusiasta, exaltando feitos 

mirabolantes dos Rosa-cruzes, sem apresentar provas aceitáveis, Waite tem a 

característica de um historiador, bastante cético e crítico, e procura apresentar os fatos a 

partir de uma postura científica. A título de exemplo são apresentados abaixo alguns 

trechos das obras desses autores. Waite: 

Os manifestos do início do século XVII ou foram publicados por uma sociedade 

devidamente constituída (incorporated), ou levavam a imitar uma constituição 

(imitative incorporation) no estágio inicial desta história; e em ambos os casos existem 

razões válidas para acreditar que a Alquimia constituía o seu principal interesse, 

qualquer que tenha sido a forma de entender e buscar a teoria da transmutação, dentro 

de determinado círculo.
49

 

A ameaça de castigo divino contida na Fama Fraternitatis é talvez mais banal do que 

terrível: ela ameaça aqueles de coração falso e que buscam obter vantagens (da Ordem) 

com “total destruição”; mas poder-se-ia pensar que seria castigo suficiente que eles 

fossem simplesmente deixados na escuridão exterior, que naturalmente também lhes 

caberia de acordo com a alegação do texto.
50

 

Jennings: 

O sistema rosacruciano ensina que existem três hierarquias ascendentes de anjos 

benéficos (a porção mais pura do primeiro fogo ou luz), divididos em nove ordens.
51

 

Não seria inconsistente dizer que, no sentido rosacruciano, toda pedra, flor e árvore tem 

o seu horóscopo (sabemos que não existem duas folhas similares) […], cada objeto com 

sua história em suas linhas e marcas (magnetismo selado) conforme inspirado pela 

grande alma do mundo; que é toda um continuado e cambiante propósito que impele 

incansavelmente em direção ao “REPOUSO”.
52
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 WAITE, The Brotherhood of the Rosy Cross, p. 2-3. 
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 Ibidem, p. 148, rodapé. 
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 JENNINGS, The Rosicrucians, their Rites and Mysteries, p. 212. 
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Note-se o estilo prudente de Waite, que procura basear-se em fatos históricos e 

textos, e o estilo assertivo de Jennings, baseado muitas vezes em relatos sem provas. 

Waite foi membro do Golden Dawn, onde se tornou adversário de Mathers e 

desafeto de Crowley, e formou uma linha dissidente. Por fim criou sua própria ordem: 

The Fellowship of the Rosy Cross. Escreveu dezenas de livros sobre Alquimia Cabala, 

Magia, Misticismo e Rosacrucianismo, e produziu novos rituais. Era essencialmente um 

místico cristão. Portanto, por trás da postura científica e contida de seu livro, existe um 

autor experiente, místico e inteiramente dedicado à prática e à teoria. Segundo o 

DGWE, 

pelos critérios atuais das pesquisas acadêmicas, muitos dos trabalhos críticos de Waite 

não seriam aceitáveis, no entanto, ele foi um pioneiro dos estudos acadêmicos da 

tradição esotérica, um expoente inovador da filosofia do misticismo e um gênio criativo 

no campo da espiritualidade prática.
53

 

Já Jennings era um estudante de religiões comparadas e propunha a tese do 

“Phallismo” (ou Phallicismo), de que todas as religiões surgiram da ideia de união 

sexual representada pelo fogo. Foi membro da SRIA e da Maçonaria. Era bastante 

conhecido em sua época e teria tido um amplo círculo de amizades famosas. Segundo o 

DGWE, 

sua ênfase sobre o sexo como base das religiões, do simbolismo e da psicologia deveria 

ter lhe proporcionado o crédito de precursor da teoria freudiana. Mas suas obras são 

escritas de forma demasiadamente obscura e desorganizada e seu aprendizado 

demasiadamente autodidata para lhe proporcionar algum reconhecimento acadêmico.
54

 

No entanto, apesar de tudo, o livro de Jennings tem diversos apontamentos e 

inúmeras marcações de Fernando Pessoa. Ele pode ser considerado um tradicionalista 

ou perenealista, conforme a classificação de Faivre (vide Capítulo I), e, em parte, como 

já comentado, Pessoa seguia essa mesma linha, o que pode explicar seu interesse por 

esse autor. 
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Outra fonte importante dos conhecimentos esotéricos de Pessoa são as obras 

teosóficas que ele traduziu, principalmente as de H. P. Blavatsky, C. W. Leadbeater e A. 

Besant. Como ele mesmo disse (vide Capítulo IV), no início ele ficou profundamente 

impressionado com os ensinamentos da Sociedade Teosófica, embora mais tarde tenha 

se decepcionado e considerado essa organização fraudulenta. No entanto, percebem-se 

em seus escritos algumas ideias que podem ter surgido dessa influência, que 

permaneceu. Como visto, no Capítulo IV (item 4.3.3.2), J. M. Anes comenta: “Podemos 

dizer que, em Pessoa, apesar de Blavatsky, ainda Blavatsky”, o que vale para os 

ensinamentos da Sociedade Teosófica em geral. 

Franz Hartmann (1838-1912) foi um dos mais prolíficos autores e tradutores da 

Sociedade Teosófica e publicou também obras sobre diversos temas ligados ao 

Esoterismo Ocidental. Desde a juventude ele dividiu seu interesse entre temas 

espirituais e ciências e medicina.
55

 Foi um membro proeminente da Sociedade 

Teosófica e participou também da fundação da OTO em 1906. Pessoa tinha em sua 

biblioteca o livro Magic, White and Black, the Science of finite and infinite life, 

containing practical hints for students of occultism. Esse livro parte de uma visão 

espiritualizada da Magia. Logo na introdução ele alerta: 

A investigação científica dos mistérios ocultos da natureza, sem o firme fundamento 

providenciado pelo desenvolvimento da verdadeira espiritualidade, é extremamente 

perigosa e leva a consequências deploráveis. A percepção das coisas que pertencem ao 

espírito é uma faculdade das pessoas espiritualmente desenvolvidas e não estão ao 

alcance das mentes semimateriais […]. Ciência mística em seu significado verdadeiro é 

o conhecimento espiritual; ou seja, o conhecimento das coisas espirituais e 

“metassensuais” pela alma através de seus poderes espirituais. Esses poderes estão 

latentes em toda a organização humana, mas somente poucos os desenvolveram 

suficientemente para quaisquer usos práticos.
56
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Embora esse livro não tenha sido marcado por Pessoa, tanto quanto outros, essa 

visão de Hartmann pode ser reconhecida em diversos fragmentos de Pessoa e indicar 

alguma influência mesmo indireta. 

Outro livro da Sociedade Teosófica que possivelmente influenciou o pensamento 

de Pessoa é Invisible Helpers, de Charles Webster Leadbeater (1854-1934), pois Pessoa 

muitas vezes volta a esse tema dos “Auxiliares Invisíveis” em seus poemas. O DGWE 

comenta sobre esse autor: 

Principal ideólogo da sociedade Teosófica após a morte de H. P. Blavatsky, autor de 

mais de 40 livros sobre Teosofia, muitos dos quais ainda sendo impressos, era segundo 

Bispo Presidente da Igreja Católica Liberal e grau 33 Comaçom […]. A influência de 

Leadbeater sobre o Ocultismo do século XX foi imensa. Além de popularizar noções 

como aura e chacras, sua principal contribuição foi sancionar a crença ocultista de que 

os domínios metaempíricos são inteiramente governados por leis físicas. Assim, de 

acordo com a visão clarividente de Leadbeater, a dinâmica do poder divino só pode ser 

compreendida à luz de termos pertinentes à física e à engenharia […]. A exegese 

racionalista de Leadbeater é assim um importante exemplo da redefinição do 

Esoterismo pelo Ocultismo, à luz dos modernos paradigmas científicos e seculares.
57

 

Nesse livro, Leadbeater explica a natureza desses auxiliares invisíveis e como 

lidar com eles: 

O auxílio, portanto, pode ser proporcionado por diversos entes de várias classes de 

habitantes do plano astral. Ele pode provir dos Devas, dos Espíritos da Natureza ou 

daqueles a quem chamamos de mortos, bem como por aqueles que operam 

conscientemente no plano astral durante a sua vida – principalmente os adeptos e seus 

alunos.
58

 

Assim, pelo que foi acima exposto, a biblioteca de Pessoa continha obras dos 

mais influentes atores e escritores sobre Esoterismo e Ocultismo do início do século 

XX, com pontos de vista e estilos distintos, mas que essencialmente partilhavam de uma 
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visão ontológica similar. Suas diferenças eram mais sobre como operacionalizar as 

forças da natureza do que a natureza dessas forças. 

Assim, a partir dessas diferentes perspectivas foi que Pessoa possivelmente 

elaborou sua própria visão do Esoterismo rosacruciano, alimentou suas reflexões e 

interpretou suas experiências esotéricas e místicas. 

5.4.2. Textos e “fragmentos”  em prosa do filósofo Pessoa para a 

contextualização da obra do poeta 

O método proposto, como mencionado neste capítulo, tem uma primeira etapa 

de contextualização dos poemas e de seus elementos simbólicos. Aqui o trabalho é de 

análise, reflexão e analogia. Para tanto é importante ter um arcabouço de dados à mão 

que facilitem esse trabalho. Assim, para facilitar a aplicação do método, diversos 

“fragmentos” e outros textos de Pessoa foram reunidos abaixo. Eles foram selecionados 

tendo em vista os poemas escolhidos no Capítulo VI, para exemplificar o processo 

hermenêutico. 

Outros dados de caráter geral que podem auxiliar a contextualização dos poemas 

de Pessoa podem ser encontrados nos capítulos anteriores deste trabalho, e em sua 

correspondência, como, por exemplo, num trecho da mencionada carta de Pessoa a 

Casais Monteiro, reproduzido abaixo: 

Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos: na 

existência de diversos graus de espiritualidade, subtilizando-se até se chegar a um Ente 

Supremo, que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros Entes, 

igualmente Supremos, que hajam criado outros universos e que esses universos 

coexistam com o nosso, interpenetradamente ou não. Por essas razões, e ainda outras, a 

Ordem externa do Ocultismo, ou seja, a Maçonaria evita (exepto a Maçonaria anglo-

saxônica) a expressão “Deus” dadas as suas implicações teológicas e populares e 

prefere dizer “Grande Arquiteto do Universo”, expressão que deixa em branco o 

problema de se Ele é o Criador, ou simples Governador do Mundo. Dadas essas escalas 

de seres, não creio na comunicação directa com Deus, mas, segundo a nossa afinação 

espiritual, poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos. Ha três caminhos 

para o oculto: o caminho mágico (incluindo pratas como as do espiritismo, 

intelectualmente o nível da Bruxaria é Magia também), caminho esse extremamente 

perigoso, em todos os sentidos; o caminho místico que não tem propriamente perigos, 
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mas é incerto e lento; e o que se chama o caminho alquímico, o mais difícil e o mais 

perfeito de todos porque envolve uma transmutação da própria personalidade que a 

prepara sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não têm. Quanto 

à “iniciação” ou não, posso dizer-lhe só isto, que não sei se responde a tua pergunta: não 

pertenço a ordem iniciática nenhuma. A citação, epígrafe ao meu poema “Eros e 

Psyche”, de um trecho (traduzido, pois o Ritual é em latim) do Ritual de Terceiro Grau 

da Ordem Templária de Portugal, indica simplesmente – o que é facto – que me foi 

permitido folhear os Rituais dos três primeiros graus dessa Ordem, extinta ou em 

dormência desde 1888.
59

 

Os “fragmentos” mais diretamente associados aos poemas, concentrados abaixo, 

foram extraídos do espólio de Pessoa, em sua maioria mencionados por Pedro Teixeira 

da Mota, em seu livro Rosea Cruz, e por Manuel J. Gandra, em Fernando Pessoa; 

Hermetismo e iniciação. Essa coleção de “fragmentos”, além de auxiliar a 

contextualização dos poemas, complementa a análise do pensamento de Pessoa 

apresentada no capítulo anterior. Note-se que Mota manteve a grafia original, enquanto 

Gandra a atualizou, criando certo contraste entre a citação de um e outro. 

Os “fragmentos”, como mencionado, correspondem a reflexões esparsas e 

possivelmente não pretendiam ser publicados, pelo menos na forma como estão 

redigidos. Alguns são objetivos e racionais, outros dão asas à imaginação criadora. 

Referindo-se aos graus de “Átrio”, por exemplo (sem especificar de que sistema, 

organização ou escola), Pessoa diz: 

(Átrio) 

O Primeiro (grau) dirige-se à memória, o segundo à inteligência, o terceiro à intuição ou 

imaginação. O primeiro tem que ser estudado, o segundo compreendido, o terceiro 

vivido, isto é, interpretado sem ser compreendido.
60

 

Esse texto, escrito de forma simples e direta, pode dar uma pista sobre as 

diferenças entre a tipologia dos fragmentos, alguns dirigidos à memória, outros à 
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inteligência e outros à intuição. E muitos dirigidos às três faculdades. Alguns destes 

textos são verdadeira poesia em forma de prosa.  

Assim, muitos desses fragmentos são também polissêmicos, e é preciso ter 

cuidado para não interpretar de forma errada o que Pessoa estava efetivamente 

pensando, tomando seus escritos fora de um contexto mais amplo. Enfim, o 

conhecimento da simbologia esotérica, que transparece em suas reflexões, mesmo que 

escritas apenas na forma de um diálogo consigo mesmo, ou na forma de um pró-

memória, é evidente. 

Como cada “fragmento” de texto trata de vários assuntos diferentes e 

interligados, torna-se difícil fazer uma divisão temática dos mesmos. Assim, para 

poderem servir de referência à Hermenêutica do Capítulo VI deste trabalho, optou-se 

por agrupar os “fragmentos” de acordo com algumas palavras-chave (ou às vezes 

conceitos-chave), mais evidentes, conforme segue abaixo. 

5.4.2.1. Sobre a Filosofia  Hermética 

Sobre o estudo da Filosofia Hermética, Pessoa reproduz um diálogo com um 

Philosopho Hermetico, que ilustra bem a questão da interpretação desses textos: 

O milagre, isso a que chamam milagre, existe, creia-o senhor. Mas quando se tenta 

investigá-lo desapparece. Parece à razão vulgar – e está na natureza útil das cousas que 

assim seja que é porque o milagre não existe. Não é. É porque ele não é sociável, não é 

passavel para a sciencia exterior, que em livros e experiências se estuda e ensina. 

Verão o que se averigua dos phenomenos chamados de espiritismo. Não se averiguará 

senão, quando muito, certas cousas ininteressantes. O modo real e íntimo como elles se 

dão – esse não é revelavel. 

Ninguém lê os livros de sciencia hermetica que se tem publicado. E quem os lê os põe 

de parte rindo, ou os abandona tediento de não os ter podido comprehender. 

É que na própria natureza da Magia está providencialmente envolvida a impossibilidade 

de ella – a sciencia suprema – se poder tornar pública como sciencia […]. 

É o philosopho hermético a fallar da sciencia real aos outros. Mas, por mais que queira, 

não quer nunca revelá-la. De maneira que tudo o que diz, tem de o fechar com essa 
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phrase “quem poder comprehender que comprehenda”. E há quem possa comprehender. 

Há iniciados ab origine.
61

 

É interessante notar que o título do quinto capítulo do livro de Hargrave 

Jennings sobre os Rosa-cruzes,
62

 que está fortemente marcado e anotado por Pessoa, é 

justamente “Os Filósofos Herméticos”. Neste, Jennings apresenta o estereótipo de seres 

misteriosos que falam sempre por parábolas e enigmas, visando resguardar os segredos 

que possuem, e que, embora se misturando com os demais, não admitiam outra lei que 

não a sua. Seu lema era: “Apreenda a conhecer tudo, mas mantenha-se desconhecido”:
63

 

Eles são simplesmente espectadores deste mundo e não desejam fazer discípulos nem 

converter ou confidenciar […]. Eles obedecem a todas as leis, são excelentes cidadãos, 

só mantêm silêncio em relação às suas convicções particulares, dando ao mundo 

benefício de seus conhecimentos até determinado ponto […], fechando-se à curiosidade 

onde não desejam a penetração de seu olhar inquiridor.
64

 

Pessoa prossegue o diálogo, afirmando que, filosoficamente, tudo se reduz ao 

fato de que, na vida, tudo tem um duplo aspecto: de um lado é um mistério, de outro não 

o é. Jennings coloca a sabedoria desses filósofos muito acima da ciência e, por sua vez, 

diz o Philosopho Hermetico de Pessoa: 

Discutem outros de vossos scientistas sobre se Jesus Christo existiu ou não. Se 

soubessem! Se soubessem o que é a existencia! Mas não o sabem, não o podem saber e 

errarão sempre.
65

 

E Jennings diz: “Quando o profundo filósofo químico obteve o controle e a 

conversão dos elementos finais […] não está mais interessado na vã física dos livros”.
66
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Assim, é possível que Pessoa tenha se inspirado nesses personagens de Jennings 

para expor suas próprias ideias. 

5.4.2.2. A intuição 

Nesse mesmo texto, Pessoa coloca, na boca do Philosopho, interessantes 

questões sobre a intuição: 

A intuição não é senão a socialização da sciencia do occulto […]. Vemos que a intuição 

como o mediunismo, são phenómenos de occultismo inconsciente, de illuminismo 

inconsciente. A intuição pode ser assocializavel, como na loucura, e socializável no 

genio. Isto é o homem de genio concebe o que intuiciona de forma que equilibre o 

elemento occulto como o elemento social – e assim torna o que diz útil e agradável à 

sociedade. O louco – Ah, que os seres não entendem o louco!
67

 

O Philosopho explica que o louco tem uma intuição individualizada em excesso 

e com isso não consegue socializar o que percebe: 

O louco, repito-lhe, é um semi-iluminado; não tem a Sciencia, mas uma forte intuição 

do occulto. Levanta os pés da terra em curto vôo, mas não chega aonde quer chegar.
68

 

Para Pessoa, o que criamos, na realidade, é recebido de outro plano: “O espírito 

não cria, concebe. Propriamente o que concebemos não o concebemos, é concebido em 

nós pelo Creador”.
69

 

5.4.2.3. Vontade e emoção 

Pessoa completa essa questão com a inclusão da vontade e da emoção ao lado da 

intuição como elementos fundamentais para o desenvolvimento do processo: 

Há tres ordens de sciencia: a da vontade, a da intelligencia, a da emoção. A intuição é a 

intelligência da emoção. Mas a emoção pura – eis a sciencia. 
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A sciencia antiga era da casta dos sacerdotes. Os symbolos religiosos basilares – não 

confundir com acumulações sociaes – são realmente conscientemente symbolos 

produtos da consciente e sciente casta sacerdotal […]. O mystério (que é tudo) não é 

comprehensível senão à emoção. A intelligencia não pode comprehender o Mysterio.
70

 

Pessoa aborda aqui uma questão importante: a classe sacerdotal ou aqueles que 

intuíram a verdade criaram conscientemente os símbolos mágicos. A partir, portanto, de 

uma vontade de transmitir algo de um conteúdo vivido e específico.
71

 

Para Pessoa, o mundo foi criado pela emoção, que é a “lógica da vontade (o 

Logos do Mundo)”, e a Segunda Pessoa da Trindade cristã é descrita como Emoção e 

Logos: 

Adão e Eva são a Vontade e a Emoção separadas; o pecado foi querer ser como Deus, 

unindo-as […]. A emoção foi tentada pela Consciencia (a Serpente). A Emoção sem 

Vontade, como Deus a quiz, é a Virgem. O filho da Virgem, isto é, o producto da 

Emoção sem Vontade, é por isso Filho de Deus. 

Em tudo isto, onde está a Intelligencia? A INTELLIGENCIA NÃO É DESTE 

MUNDO. É EXTRANHA À SUBSTANCIA DO MUNDO: DERIVA DO DESTINO, 

SUPERIOR AO HOMEM E A DEUS.
72

 

5.4.2.4. Bem e Mal 

Pessoa afirma a este respeito: 

[O princípio fundamental é este: NO ABSOLUTO NÃO HÁ NEM BEM NEM MAL. O 

Bem e o Mal são termos creados para symbolizar cousas que em si, nem bem nem mal 

conteem […]. 

Acima de todos os deuses e de todos os mundos, impessoal, nem bom, nem mau, 

Intelligencia Pura, despida de todos os attributos, está o DESTINO. Cada mundo, cada 

universo, tem seu Deus creador e o seu Bem e Mal, que são tendências para regressar a 

Deus e a tendência para se afastar d’elle […]. 
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O Mal é de duas especies. Há o mal que é inimigo da substancia do Mundo: este é a 

Intelligencia, que é o ver-o-mundo-de-fora, o princípio da fuga do mundo para o Além-

Infinito. E há o Mal que é inimigo do mundo, e não da sua substancia, e este é o mal 

puro e simples – o mal do criminoso, e por vezes também do santo, o mal que quer 

destruir os outros para existir, ou destruir-sclicae para que outros existam […]. 

Acima da ânsia de fusão com os productos de Deus, está, com effeito, a ansia mystica 

de fusão com Deus, que é a base do occultismo (quasi) todo. Mas acima d’esta ansia 

está a ansia de fugir a Deus e ao Mundo – a ansia de fusão com o Destino.
73

 

O bem e o mal, portanto, são vistos como uma tendência de se aproximar ou 

afastar de Deus (ou dos deuses). 

5.4.2.5. Fraternidade 

A ideia de fraternidade de Pessoa pode ser entendida a partir do seguinte texto: 

Cumpre o mundo tal qual te é dado – eis a formula do Concílio, que é a do Olympo. E a 

formula da fraternidade completa-se: sê o que és a sós contigo. Não caminhes, nem 

pertenças: sê! […]. 

O mysticismo, o alémsismo, tudo isso deve ser apenas sentido, profundamente sentido, 

para ser aproveitado artisticamente, transitoriamente […]. 

A formula da Fraternidade é esta: cada homem é elle só; qualquer caminho que siga, 

tem que buscal-o em si mesmo. Não pode pertencer a Ordem nenhuma, nem a outrem 

de qualquer modo. A fórmula da RC (Rosa-Cruz) é esta: liberdade, egualdade, 

fraternidade. Mas não é como entendem os místicos que a recebem sem a entender. 

Liberdade quere dizer não se subordinar a nada, nem ao próprio ideal, nem à própria 

personalidade, nem à lei de Thelema que nos da nossa liberdade como nossa limitação. 

Egualdade quere dizer que tendo cada um esta liberdade, cada um será egual a qualquer 

outro, desde cada uma seja o que é. Fraternidade é o que segue: ninguém se pode oppor 

a outrem desde que seja o que é, porque ser o que é é ser irmão de quem também é o 

que é.
74
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Nessa passagem, a alusão ao Thelema pode indicar a influência de Aleister 

Crowley no seu pensamento, apontada, como visto, por Marco Pasi no Capítulo IV 

(item 4.4.3.4). 

5.4.2.6. Templarismo 

Pessoa reconstrói a história do Templarismo, afirmando que nela se encontra a 

base de instituições modernas de caráter esotérico, de inspiração rosacruciana e 

maçônica. Diz ele: 

Destruida como Ordem Externa em toda a chamada christandade, não foi comtudo a 

Ordem do Tempo internamente destruida. Nem externamente o foi de todo. Disfarçou-

se na Escócia, disfarçou-a D. Diniz em Portugal. Converteu a Ordem Externa em 

Ordem de Christo; e, por traz da Ordem de Christo, continuou intacta, como hoje ainda 

está, a Ordem Interna do Templo […]. 

Ao centro da cor rubra da Ordem de Christo, abriu-se um espaço branco, em cruz 

também, para signal como espaço, de que para além havia outra cousa; para signal, 

como branco da innocencia crucificada dos Templarios. 

Destruida como Ordem Externa em toda a chamada christandade, não foi comtudo a 

Ordem do Templo internamente destruída, porque o não podia ser. A Egreja de Roma, 

que é uma Ordem Externa, não tem poder sobre as coisas que são do Epírito. Tem-o, é 

certo, o Concílio Secreto, por cuja acção essa Egreja é dirigida. 

Occultou-se na Escócia, disfarçou-se em Portugal, reorganizou-se na sombra no resto da 

Europa. Na Escócia subsistiu, mesmo externa, mas escondida. Em Portugal foi 

convertida na Ordem de Christo, continuou intacta, como hoje ainda está, a Ordem 

Interna do Templo […] no resto da Europa a reorganização effectuou-se na Allemanha, 

um pouco mais tarde e tomou a forma a um tempo interna e externa da Fraternidade da 

Rosea Cruz.
75

 

A partir desse fragmento, podemos supor que a visão de Pessoa referente ao 

Esoterismo pode ser situada, dentro do esquema apresentado por Faivre no Capítulo I, 

como oscilando entre o caminho tradicionalista, ou seja, dos “severos” ou dos 

“puristas”, e o caminho dos “históricos”. Os primeiros, como visto, defendem a 
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existência de uma “Tradição Primordial” imutável que advém da unidade e é alcançável 

por uma fusão no Todo, através do misticismo ou de uma consciência gnóstica. Os 

segundos admitem que a tradição assume formas diferentes, adaptando-se aos 

momentos históricos. 

5.4.2.7. Rosacrucianismo e Maçonaria 

Sobre o tema Rosacrucianismo e Maçonaria, Pessoa tem longos textos: 

Da identidade do Esoterismo Rosa-Cruz com a Gnose não pode haver dúvida. Nos 

livros dos Rosa-Cruz nos encontramos todas as afirmações que o neo-platonismo 

christão continha, tanto as mysticas, como as políticas. Os livros representativos do 

esoterysmo rosa-cruz, a par de seu mysticismo symbolista, fusão do emanacionismo 

neo-platonico e da Kabbala judaica, apresentam os mais evidentes symptomas do 

utopismo político. O fraternarismo egualitario aparece nas utopias rosacrucianas, assim 

como uma ânsia de paz as atravessa. É de um iluminado, Louis Claude de Saint-Martin, 

que deriva a tryptica do utopismo activo moderno – a “liberdade, egualdade, 

fraternidade” dos revolucionários modernos.
76

 

Todos nós sabemos, por isso, que por muito que se tenha escripto ou dito, ninguém 

poderá dizer com verdade que sabe o que é no fim essa Fraternidade da Rosea Cruz, 

nem se existe ou existiu, nem se não passa ela toda ainda de só fala, dum symbolo, ou 

de um hieróglifo; que ninguém poderá dizer com verdade que conhece ou trata ou quem 

fosse um Irmão da Rosea Cruz, propriamente tal, se taes há ou houve; que ninguém 

poderá dizer com verdade que conheceu as doutrinas, ou os princípios pelo quaes essa 

Fraternidade se manifesta ou se manifestou […]. Da ordem maçônica que se constitui 

com um nome semelhante e uma derivação suposta, pode haver e há, história e notícia 

[…]. Tudo quanto se pôde haver é uma aproximação a essa doutrina; o total da doutrina 

está velado por processos que tornam absolutamente impossível descobrir-lhe a 

essência. O mais que ha é estudiosos, mais ou menos perspicazes, da doutrina…
77
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Neste fragmento Pessoa assume uma linguagem mais cautelosa, e uma 

perspectiva mais racional, próxima à de A. E. Waite, que faz uma pesquisa histórica do 

Rosacrucianismo, de suas fontes e símbolos.
78

 Waite alerta que 

seu santuário [da Rosa-cruz] foi por demais ocupado no passado por cambistas e 

vendedores de pombos, por sacerdotes malignos e falsos profetas da assim chamada 

ciência oculta; e casas de loucura ou de má fama têm sido construídas no estilo e com o 

título de Casa do Espírito Santo.
79

 

Pessoa observa que aqueles que alguma coisa perceberam dos “arredores da 

doutrina”, como Fludd, Jennings ou Waite, nunca se apresentaram como “Rosicrucios”, 

e nunca exprimiram um perfeito entendimento daquilo sobre o qual escreviam. Ressalta 

a dificuldade de fazer afirmações definitivas, quando se trata de símbolos e iniciações. 

A propósito ele afirma: 

O mundo dos symbolos, das iniciações e dos caminhos mysticos é um mundo de 

sombras e de sonhos. Algumas sombras serão de coisas; alguns sonhos serão do que há 

[…]. Não esqueçamos a advertência de um Mestre da Magia: “Já vi Ísis”, disse, “já 

toquei em Ísis: mas não sei comtudo se ella existe”.
80

 

Afirma que o “rosacruciano” tem uma propensão natural para o Esoterismo: 

O segredo primário da Frat. RC (Fraternidade Rosea Cruz) é que se nasce Rosicruciano. 

Se houve iniciação, trouxe-a o indivíduo de um plano outro que o physico. Há RCs 

(rosacrucianos) de três círculos: os que não reencarnam, ou reencarnam voluntariamente 

e adeptamente; os que nascem rosicrucianos (e.g. Fludd) e os da ordem externa que são 

feitos RCs em esta vida physica (como reparação para o nascerem na reencarnação 

seguinte).
81
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O aparecimento e a evolução histórica do pensamento esotérico rosacruciano-

maçônico é um tema ao qual Pessoa sempre retorna, tentando entender o que se passou. 

Tudo é colocado de maneira hipotética e condicional. Sobre o mito fundador da Ordem, 

ele opina: 

Não pode haver muita dúvida de que o nome CRC (Christian Rosenkreutz) seja um 

nome simbólico, e sendo o nome do fundador presumível de uma ordem, é então 

provável que defina em si a própria natureza da Ordem. Pode então significar duas 

coisas: o Rosicrucianismo que é Cristão, ou o Cristianismo que é Rosicruciano. Como, 

contudo, o símbolo da Cruz – e, particularmente, o da Rosea (ou Vermelha) Cruz é, por 

natureza, Cristão, é mais provável que o sentido verdadeiro do nome simbólico seja o 

segundo. Um Cristianismo que é rosacruciano significaria um Cristianismo que é 

diferente dos tipos habitualmente aceites […]. Deve-se considerar além disso que a 

Rosea Cruz (ou Vermelha) era a Cruz Templária, e que nas Núpcias Químicas (terceiro 

manifesto RC), CRC veste esta cruz no seu ombro esquerdo, à maneira exacta dos 

Templários (dos Templários Sacerdotes).
82

 

Note-se, nos textos abaixo, o cuidado de Pessoa em evitar qualquer afirmação 

conclusiva em suas reflexões: 

No começo do século XVII, provavelmente evoluindo do Kabbalismo através de sua 

Cristianização, apareceu na Alemanha uma fraternidade, da qual ninguém conhece nada 

de positivo ou certo, chamando-se a si mesmos Rosicrucianos, ou Irmãos da Rosea 

Cruz. A fraternidade trabalhava com símbolos e era cristã; influenciou muitas pessoas, e 

estas vieram a formar, quer por designio superior, quer por causalidade própria, uma 

espécie de Rosacrucianismo exotérico que ia desde uma espécie de misticismo 

científico, como o de Bacon, a uma espécie de Kabbalismo Cristão, como o de Flood 

(Fludd). 

Uma certa semelhança de simbolismo, consciente nos Rosicrucianos esotéricos, 

inconsciente nos Maçons, unificou de modo desconhecido estes dois corpos, sendo a 
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aproximação mais pela assimilação da Maçonaria pelos Rosicrucianos exotéricos de que 

pela introdução do Rosicrucianismo pelos Maçons na sua guilda.
83

 

Há poucas dúvidas, penso eu, quanto a ter sido na Franco-Maçonaria, o elemento 

constitutivo, em si mesmo, o operativo, mas a Franco-Maçonaria só começou o seu 

caminho como tal, quando esse elemento foi de certo modo racionalizado ou tornado 

especulativo e parece provável que isso brotou da especulação Rosicruciana, feita por 

homens que não eram Rosicrucianos, no sentido de pertencerem a essa Fraternidade, 

mas estudantes em grupos autoconstituídos à volta de seus presumíveis sentidos.
84

 

A hipótese relacionando Maçonaria e Rosacrucianismo é também encontrada no 

livro de A. E. Waite, assinalada por Pessoa. Diz Waite: “Mas todas essas coisas 

[referentes à Maçonaria], bem como a própria Maçonaria Especulativa, nada mais são 

do que irmãs mais novas da Rosa-Cruz”.
85

 E acrescenta numa nota de rodapé: “A 

Maçonaria posteriormente passou à Rosa-Cruz sua paixão pelo ritual”.
86

 

Pessoa prossegue em suas considerações sobre o Rosacrucianismo: 

Na realidade há três Rosicrucianismos: o mostrado pela “Fama” e a “Confessio”; o 

mostrado por Fludd e pelos Kabballistas Cristãos ou semicristãos, e o mostrado 

(presumivelmente por Bacon) e os que trabalhavam de igual modo no exotérico. A 

Franco-Maçonaria mostra traços dos três tipos. A abertura do túmulo de Christian 

Rosekreutz e o encontrar do que é do Mestre são, de certo modo, análogos.
87

 

Os Rosicrucianos não tinham ritos nem rituais, no sentido não da ordem posterior, mas 

da própria Fraternidade. Do mesmo modo não tinham graus. Sem dúvida tinham três 

círculos, mas que tem qualquer analogia com o que chamamos propriamente graus. A 

palavra grau – que significa degrau – implica a possibilidade de passar-se de um para o 

outro, e assim sucessivamente. Os círculos Rosicrucianos eram uma coisa diferente. 

Eram três – um interior, um de fora (meio) e um círculo externo. O Candidato, de 

acordo com suas possibilidades e preparação natural desta vida, era admitido a um dos 

três, mesmo ao mais elevado se o merecesse, e nunca mais sai dele (nesta incarnação). 
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Do círculo interno – os verdadeiros Rosicrucianos – nada se sabe, ou, de outra forma, 

realmente transpirou. Do círculo médio sabemos daqueles como Flood (Fludd), e deste 

círculo veio mais tarde a Ordem e o ritual do século XVIII, e, a certa altura maçônica. 

Mas do círculo externo veio a Franco-Maçonaria, propriamente dita.
88

 

As especulações de Pessoa indicam que ele percebeu nitidamente os diferentes 

ramos, aparentemente contraditórios, do Movimento Rosacruciano inicial: o ramo mais 

objetivo “cientificista” de Bacon, aquele mais alquímico e cabalista de Fludd ou aquele 

milenarista e utopista dos manifestos Fama e Confessio. E como os três foram 

absorvidos pela Maçonaria. 

Descreve, de outro lado, a tipologia psicocultural que compõe os membros de 

cada um desses ramos ou círculos, e que fazem com que cada qual se encaixe 

naturalmente num deles. Essas especulações de Pessoa podem fornecer um modelo de 

análise relevante para o aprofundamento da variedade de interesses e de tipos humanos 

que gravitaram em torno desses movimentos, conforme histórico apresentado no 

Capítulo II do presente trabalho. 

Em outro fragmento, Pessoa observa que, possivelmente mais tarde, essa divisão 

tripla possa ter dado origem ao sistema de graus das diferentes ordens rosacrucianas, 

lembrando que os graus mais externos alcançavam o status de Filósofo, os 

intermediários de Adepto e os superiores de Mago, ou Ipsissimus.
89

 

5.4.2.8. Inspiração 

Outro aspecto sobre o qual Pessoa refletiu foi sobre a inspiração. Menciona que 

muitos dos autores apontados como gravitando em torno dos movimentos esotéricos, 

como Fludd, Bacon ou Bulwer-Lytton, eram escritores “sofríveis”, enquanto outros, 

raramente mencionados nesse contexto, como Shakespeare, escreveram obras geniais, 

impregnadas de Esoterismo e de altíssima qualidade literária. Ele diz: 

                                                           
88

 Ibidem, p. 111. 
89

 Vide GANDRA, op. cit., p. 215. 



Capítulo V 
Uma proposta metodológica  

454 

 

Certo que estas considerações podem ser tomadas ao contrário: há certas disposições 

íntimas e próprias, que fazem com que o indivíduo seja chamado, e assim elle recebe o 

que nasceu para merecer. 

Por isso foi que Shakespeare, desde que a Grande Fraternidade o chamou a si sem lhe 

falar, pôde adquirir aquelle comando de sua própria alma que o ergueu, como expressor, 

acima de todos os poetas do mundo; por isso é que esse homem que não buscou, senão 

com a substância íntima do seu ser, entrou em mais íntima (embora inconsciente) posse 

dos Segredos Maiores de que o buscador Flood (Fludd) ou o maçon Bacon. 

Na “Tormenta” estão dados mais íntimos mysterios que em todo Flood e estão dados 

em belleza, porque tem o signal de Deus na matéria que é essa mesma belleza.
90

 

Outro fragmento de Pessoa interessante para compreender o presente trabalho, e, 

relacionado com a inspiração, é apresentado por Gandra: 

Não se pode, porém, ser iniciado nas formas e maneiras deste mundo, sem ser um 

grande artista, nem ter o comando da inspiração, sem que primeiro se o obtenha da 

palavra e do raciocínio. 

Tal é a lei, tal é a escala, tal é a regra (via): 

Mais pesa na balança da Alma, o verdadeiro poeta que pensa o que não sabe, que aquele 

falso iniciado que sabe o que não pensa.
91

 

As dificuldades de escolher um texto esotérico como fonte de conhecimento são 

diversas. Pessoa comenta, em texto escrito originalmente em inglês, que 

nunca podemos estar certos se estamos a ler uma obra que merece ser lida ou se os 

disparates de quem sabe um pouco. Não se trata de apanharmos um escritor ocultista em 

flagrante erro sobre algo que conhecemos; isso não é suficiente. O seu conhecimento 

pode ser fraco nesse ponto e forte noutro […]. 

O fato de que um homem é um charlatão não é suficiente para provar que ele escreve 

sempre como charlatão, assim como o fato de Woodsworth (poeta romântico inglês, 
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1770-1850) ter escrito frequentemente mal, não prova que ele é um mau poeta. Um 

charlatão não precisa o ser em tudo, um charlatão pode ser inspirado. 

Mesmo o escrever deliberada e conscientemente coisas absurdas não implica 

necessariamente que resultem verdadeiros absurdos. O velho ditado de que muitas 

palavras verdadeiras são frequentemente ditas de brincadeira aplica-se aqui. Registre-se 

que Johan Valentin Andrea escreveu quando tinha apenas 16 ou 17 anos as “Núpcias 

Químicas de Christian Rosenkreutz” como uma brincadeira. É difícil negar-se-lhe a 

escrita do livro. Contudo, o livro escrito nesta idade, e (se acreditarmos em suas 

palavras, e não há razão para que não acreditemos nelas) de brincadeira, é uma grande 

história simbólica, válida em si própria.
92

 

Conforme visto no Capítulo II (item 2.1.2), Valentin Andrea, respeitado teólogo 

do círculo de Tübingen, de fato admitiu ter escrito essa obra como um ludibrium em sua 

juventude. Mas isso também pode ter sido uma forma de escapar a críticas e 

perseguições e proteger o seu status intelectual. Em todo caso, qualquer que tenha sido a 

razão dessa afirmação de Andrea, nada retira da obra o seu valor simbólico consciente 

ou inconscientemente expresso pelo autor. 

Dada a influência de um indivíduo de caráter duvidoso e controvertido como 

Aleister Crowley, sobre o pensamento esotérico do século XX e, aparentemente, sobre o 

pensamento do próprio Pessoa (vide Capítulo IV, item 4.4.3.4), pode-se imaginar que as 

observações acima expressem também uma forma de justificar essa influência. O trecho 

seguinte pode reforçar esse entendimento: 

É fora de dúvida que Cagliostro era um charlatão; mas não é menos fora de dúvida que 

ele era um alto iniciado. É fora de dúvida que Madame Blavatsky era um espírito 

confuso e fraudoso; mas também é fora de dúvida que recebeu uma mensagem e uma 

missão de Superior Incógnito. Nos nossos dias há um exemplo estrondoso da mesma 

mistura; não o cito explicitamente por motivos fáceis de compreender.
93

 

Gandra comenta que esta última frase pode ser uma alusão a Aleister Crowley. 
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5.4.2.9. Imaginação e anjos 

Pessoa fala muito de anjos, de imaginação e de vontade, tanto em seus textos 

quanto em seus poemas. Pare ele, 

(tradução de Mota do inglês) os anjos caíram através da imaginação, e o homem através 

da vontade; os anjos teriam tido uma realidade diferente de Deus, o homem é a acção 

outra de que a divina – Os actos da imaginação em nós, através dos quais lutamos, por 

construir mundos de sonho e realidades de sonho, por substituir a realidade do mundo, 

são a sobrevivência em nós da rebelião dos anjos […]. De um lado estão os anjos, de 

outro os Deuses, de outros os Elementos. Os primeiros regem o mundo como Deus, os 

segundos como Realidade, os terceiros de dentro da composição do Mundo.
94

 

(Tradução do inglês) Os anjos são de diversas ordens. Eles são Inteligências provindas 

da Vontade. Os anjos rebeldes reverteram o processo, tornando-se vontade (revolta, 

“acção contrária”) através da Inteligência.
95

 

Um dos livros mais marcados da biblioteca esotérica de Pessoa é Kabbalah 

Unvieled, de Mac Gregor Mathers, que na sua introdução apresenta uma clara 

explanação das ordens de arcanjos e anjos e demônios e arquidemônios, associados às 

Sephirots da Árvore da Vida.
96

 É provável, portanto, que a visão de Pessoa sobre a 

questão dos anjos e sua hierarquia seja fortemente influenciada pela Cabala, segundo 

Mathers e a Golden Dawn. 

Na biblioteca, encontra-se também o livro de C. W. Leadbeater, Invisible 

Helpers, que faz um extenso relato do que o autor percebe como entidades auxiliadoras 

dos planos metaempíricos, de onde Pessoa também pode ter extraído algumas 

informações, principalmente sobre os Espíritos da Natureza. Diz Leadbeater: 

A ajuda, portanto, pode ser dada por diversas das várias categorias de habitantes do 

plano astral. Pode provir dos devas, dos espíritos da natureza, ou daqueles que 
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chamamos de mortos, ou mesmo por aqueles que trabalham conscientemente no plano 

astral enquanto vivos, especialmente os adeptos e seus discípulos.
97

 

A questão da vontade e da imaginação provavelmente deriva de sua leitura de 

Crowley, como discutido no Capítulo IV, item 4.4.3.4. 

Essa poderia ser também a origem da visão de Pessoa sobre a questão dos 

diferentes níveis de realidade. 

5.4.2.10. Compreensão 

A compreensão, para Pessoa, é fruto da Inteligência, e ligada ao Espírito. Diz 

Pessoa: 

Comprehender tudo, é tornar-se o Spirito de tudo. Comprehender é ser pela inteligência 

aquillo que se contempla, crear de novo o que se experimenta […]. 

A fórmula regea “saber é poder” não deve ser entendida relativa, senão absoluta. 

Conhecer uma cousa, é, de facto, possuí-la.
98

 

O sentido profano é como o tacto das coisas, obscuro e material; e allegórico como o 

gosto, que é um tacto íntimo, material ainda mas (---); o moral como o olfacto, que é o 

gosto desfeito, mentalizado, entendido na sua essência e na definição do que o deu; o 

espiritual como o ouvido (sic). 

Só no divino, que não podemos ter, sendo homens, se atinge a plenitude do 

conhecimento, já sem tacto, sem contacto, que é representado pela vista. 

Se isto for comprehendido, e, sobretudo, meditado, haverá entendimento de muitas 

coisas.
99

 

O primeiro parágrafo deste fragmento: “compreender tudo… é crear de novo o 

que se experimenta” parece concordar com o método proposto no presente trabalho. 

Aqui Pessoa toca também num ponto importante abordado nas discussões do Capítulo 

III: o conhecimento pode ser se atingido por etapas, passando por experiências em 

distintos níveis de realidade, que ele associa simbolicamente com os cinco sentidos. É 
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no plano divino, análogo à visão, que se pode alcançar a plenitude do conhecimento, 

mas, como seres humanos que somos, este nível está fora do nosso alcance.  

5.4.2.11. O símbolo da Rosa-Cruz 

Na Figura 3 dos anexos do presente trabalho, são apresentados vários modelos 

do símbolo da Rosa-cruz para demonstrar algumas das diferentes interpretações 

possíveis do mesmo, algumas com linguagem alquímica, outras em linguagem cristã, 

outras ainda com a linguagem da Magia. O Capítulo IV do livro de A. E. Waite The 

Brotherhood of the Rosycross é totalmente dedicado ao simbolismo da Rosa-cruz e 

contém muitas interpretações que podem ter inspirado Pessoa. No livro, Waite aponta 

que, embora tanto a Rosa quanto a Cruz sejam símbolos usados nas mais diferentes 

tradições, em diferentes épocas, com sentidos variados, eles nunca haviam sido juntadas 

num mesmo símbolo, na forma de uma cruz do calvário com uma rosa vermelha, antes 

do século XVII. E, num trecho, fortemente marcado no exemplar de Pessoa, ele afirma 

que 

num sentido básico a Rosa-Cruz é tipicamente um emblema do Cristo, exibindo o lado 

divino, não em sua imanência, mas em sua manifestação. Uma Cruz do calvário com 

uma Rosa de cinco pétalas é o mistério da Encarnação. A Cruz Macrocósmica (de 

braços iguais) com o mesmo símbolo em seu centro significa a Graça e o Poder da 

Palavra governando toda a criação. A Rosa-Cruz em forma de calvário também 

representa o homem no estado manifesto, com a alma comandando as quatro partes da 

personalidade.
100

 

Segundo Waite, para Robert Fludd, que possivelmente esteve relacionado com a 

fraternidade Rosa-cruz, para ser irmão da Rosa-cruz o membro deve 

(1) estar firmemente ancorado na fé cristã; (2) estar confirmado no conhecimento de si 

mesmo; e (3) estar conscientemente estruturado na Pedra Angular que é o Cristo 

Espiritual.
101
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O próprio Waite, em sua pesquisa, aborda a questão da religião dos Rosa-cruzes, 

mostrando que em geral era vista como sendo essencialmente cristã, embora sui generis. 

Ele chega a apontar um tratado denominado Rosa Jesuítica que sugere que o 

movimento jesuíta e o rosacruciano estiveram ligados, apesar do caráter antieclesiástico 

da literatura rosacruciana.
102

 Assim, essa leitura de Pessoa do símbolo da Rosa-cruz em 

chave cristã, conforme os fragmentos abaixo, pode ter sido reforçada pela visão de 

outros autores. 

Franz Hartmann, em seu livro Magic, White and Black, descreve a Rosa-cruz 

como elemento de proteção: 

Ergam-se, homens, para sua verdadeira dignidade e que possam conhecer o significado 

da Cruz verdadeira. Não a Cruz morta de madeira, emblema da ignorância e do 

crescimento, nem a Cruz cintilante feita de latão, emblema de vaidade, sectarismo e 

superstição; mas a verdadeira Cruz, feita do puro ouro da luz da Sabedoria, que todo o 

verdadeiro irmão da Áurea e Rubra Rosa, carrega profundamente enterrado em seu 

coração. Essa Cruz é a Árvore da Vida e do Conhecimento plenamente desenvolvida, 

trazendo os frutos da salvação e da imortalidade, o doador da Vida e o protetor contra o 

mal […]. Mas em seu centro está a Realidade, na qual está escondida a joia de valor 

inestimável, a Verdade.
103

 

Pessoa escreveu vários textos que indicam sua fascinação por esse símbolo. Do 

livro Rosea Cruz foram selecionados diversos deles explicando o sentido desse símbolo, 

simples na aparência, mas extremamente complexo em seus possíveis significados 

implicações (item 5.4.11): 

Mais do que chamar pela Rosa Cruz, é pelo Cristo que se chama. O Cristo é a Rosa da 

Cruz. É a divindade nos homens. É o mestre de quem podemos ser discípulos. Pela 

imagem da Rosa Cruz, Jesus é tirado da Cruz e nela brota a força viva e invencível do 

Cristo, a Rosa. 

A Rosa Cruz foi um impulso espiritual iniciático. “Houve um cristão que uniu o Oriente 

e o Ocidente de novo e que atingiu a sabedoria do Microcosmo, fazendo, assim, 
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renascer na Cruz a Rosa. E que vem agora lançar uma nova impulsão do Espírito Santo: 

conhecimento e fraternidade a espalharem-se por todo o mundo.”
104

 

Sobre a identidade entre o Cristo interior (e, portanto, esotérico) e a Rosa, vide 

no anexo a Figura 3D, onde o Cristo é chamado de Immanuel (Deus em nós) e de Rosa 

de Sharon: 

Os Mestres da Doutrina Secreta representam o seu conhecimento por um symbolo 

negativo. Na Cruz, que significa a vontade (e no Calvário significava poder, o poder 

constituído, a lei), mostravam pregada, morta, a Rosa (que significa a emoção, o 

segredo, – pois a emoção é secreta) e assim figuravam que, morta a emoção pela 

vontade, a Sciencia, o terceiro imanifesto emergia.
105

 

Cabe notar que neste contexto a Rosa aparece como morta, contradizendo outras 

interpretações em que ela representa a vida e o amor: 

As rosas crescem frescas, porque os vasos estão abertos para o alto […]. Na cruz da 

vida a Rosa do Amor.
106

 

Essa inversão de significados de um símbolo é relativamente comum e 

demonstra a importância do contexto na leitura dos símbolos. Isso pode ser mais bem 

apreciado no seguinte texto: 

Há trez tipos de symbolos – o do círculo, o do triângulo e o irregular (que inclue 

vários). O do círculo é o symbolo da Realidade, o do Triângulo o symbolo do Caminho, 

o irregular o Symbolo da interpretação. Convem saber que os symbolos são trez, pois 

embora entre eles haja ocultas e subtis analogias, o que num schema symbolico 

significa uma coisa pode significar outra num outro schema symbolico. 

No caso da Rosa Cruz, o symbolo indicado é o do círculo, que também se chama Rosa. 

O traço vertical, recto, significa, por motivos evidentes o homem e derivadamente a 

Vontade. O traço horizontal […], significa o feminino no homem e, derivadamente a 
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Intelligencia. Unidos esses traços formam a cruz, que é o symbolo completo do homem, 

distincto do macho animal […]. O Círculo significa a Possibilidade Infinita, ou, em 

outras palavras, a Mulher Abstracta, a Virgem Maria, mar infinito do que pode ser.
107

 

Pessoa transpõe este sentido ao de toda a criação: 

A dupla essência masculina e feminina de Deus – a Cruz. O mundo gerado, a Rosa, 

crucificada em Deus.
108

 

Essa relação entre o Macrocosmo e o Microcosmo também aparece de outra 

forma, via correspondências astrológicas: 

A rosa crucificada é de cinco pétalas, que representam os cinco sentidos – não, porém, 

os cinco sentidos como elles commummente se entendem, mas os verdadeiros cinco 

sentidos determinados da seguinte maneira: os pés (a agua, Pisces, Jupiter), os joelhos 

(a terra, Capricórnio, Saturno), o peito (o fogo, Leo, Sol), a face (o fogo novo, Aries, 

Marte), a ligação (o ar Gemeos, Mercúrio).
109

 São os cinco astros masculinos, e reparar-

se-há que o Fogo, aparece duas vezes. São os cinco pontos do entendimento occulto.
110

 

A leitura desse símbolo num contexto cristão é frequente, pois Pessoa, como 

visto, se declara, entre outras coisas, “cristão gnóstico”, e coloca esse simbolismo numa 

linguagem cristã, que é a de sua tradição: 

A Rosa é o Sangue de Cristo, que sem a Cruz interna e mística não há abnegação nem 

salvação […]. 
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A Cruz marca um centro dos quatro pontos do espaço. Cada ser humano o é. E é-o 

quando se liga verticalmente com Deus, Com o Cristo, Com o Espírito, nele surgindo 

então a Rosa […]. 

Temos que fazer nascer e aceitar a Cruz do Cristo em nós para que a Rosa do espírito 

brilhe.
111

 

Pessoa era um mestre no uso de símbolos e diz a respeito do “sinal da cruz” 

cristão: 

A Rosa Cruz foi um dos modos de se fazer passar a consciência para uma visão mais 

viva e amorosa do sinal da cruz, símbolo da verdade e do centro. E os símbolos servem 

para nos transformar através dos estados de consciência superiores que possam suscitar 

em nós.
112

 

Assim, a Cruz é necessária para criar a base vivencial a partir da qual pode 

desabrochar a Consciência. 

Essa linguagem cristã é coerente com o histórico do Movimento Rosacruciano, 

esboçado no Capítulo II deste trabalho. Conforme mencionado, além das diversas 

pessoas apontadas como participantes desse movimento serem, pelo menos 

formalmente, cristãs, o nome do mítico fundador da Ordem é Christian Rosencreutz, ou 

seja: Cristão Rosa-cruz. 

Já nas considerações de Pessoa abaixo: 

Na cor vermelha da Rosa está o sangue de Cristo, a energia do Espírito Santo, 

purificando-nos dos desequilíbrios, fortalecendo-nos para o embate da vida. Se lhe 

damos de nós próprios, ela cresce e torna-se nós, braços abertos em cinco pétalas, veste 

das Núpcias Alquímicas ou gloriosas […]. 

No meio do traçar o sinal da Cruz realiza a Rosa da Consciência ígnea […]. 

Na cruz, a linha vertical é a das dificuldades da ligação espiritual e o traço horizontal, 

mais amplo nas três dimensões, nas representações arquitectónicas, representa as 
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influências terrestres, da astralidade das posses e relações humanas. Por isso se diz que 

a Rosa se crucifica na emoção e que dela pode surgir a abertura ao Divino.
113

 

Há uma interpretação da cruz como a descrição simbólica das atividades 

humanas neste plano terrestre, e a tentativa de ligação com o plano celeste. A fusão de 

ambas as atividades se dá por intermédio da Rosa. Como visto nos comentários iniciais 

deste capítulo, o desenvolvimento ético do ser humano anda pari passu com a evolução 

da consciência: 

O Esoterismo cristão não podia ficar morto sob as pedras da Igreja que não estavam 

vivas. E por isso renasceu como rosas na cruz da verdade e de Cristo. Uma Rosa que dá 

conhecimento e alimento às abelhas, aos discípulos de todo o mundo, que nestes 

símbolos, nesta impulsão, tem recebido inspirações para a evolução humana.
114

 

Esse texto reforça a visão antieclesiástica de Pessoa e do Movimento 

Rosacruciano renascentista em geral. A referência ao alimento das abelhas pode ser 

associada ao modelo que representa a Rosa-cruz no frontispício do livro de Robert 

Fludd (vide figuras Anexo 4). 

Outro texto de Pessoa diz: 

Nas rosas da rosácea surge a Cruz da estrutura. O seja, as cores dos planos invisíveis 

são perfeitas e visíveis, se assentes numa estrutura ou armação harmônica do mundo da 

matéria. É pelo esforço terrestre que se ergue a beleza cósmica.
115

 

Expressa a lei das correspondências entre a ação no plano terrestre e seus efeitos 

em outros níveis de realidade, base das operações mágicas. 

Outras considerações de Pessoa tiradas do livro Rosea Cruz são de caráter mais 

“operacional”, destacando o papel dos símbolos como base de toda a operação 

esotérica: 
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A Rosa do coração para estar viva tem que estar protegida ou irradiar fortemente pelos 

braços da Cruz […]. 

Temos que fazer crescer botões no tronco de nossa coluna vertebral. E transformar a 

árvore do Bem e do Mal na Cruz da vida onde brilha a Rosa do Espírito […]. 

A Rosa-cruz, ou o duplo dorje tibetano ou a Cruz Templária representam o homem no 

caminho iniciático. No centro de seu peito, o fogo, a rosa do espírito.
116

 

Nessas observações transparece uma interpretação que permite o uso do símbolo 

para exercícios e experimentos esotéricos e iniciáticos. Os botões na coluna vertebral 

podem ser interpretados como aquilo que, na tradição hindu, como visto, teve certa 

influência no pensamento esotérico do século XIX e são chamados de chacras. A 

energia da Rosa, irradiando pelos braços da Cruz; a Rosa Ígnea no centro do peito; os 

vasos abertos para cima, são todas noções que podem ser associadas a práticas 

esotéricas. 

Sua visão do símbolo Rosacruz era bastante completa: 

A Rosa tem quantas pétalas, de que cor ou cores, onde está no corpo e na alma? Cresce, 

diminui, abre-se, fecha-se, roda? 

A Rosa que é o Espírito manifestado como beleza e sutileza, o orvalho materializado, 

tem um caule rugoso e espinhoso, sinal da força com que se apoia no corpo e na terra e 

dos espinhos de dor e de luta. Erguendo-se das raízes minerais, ela pode desabrochar 

então em botão, e surgir como a flor da perfeição. As folhas e a seiva alimentam-na. A 

luz a que aspira e recebe, bem como o calor ambiental físico e psíquico, fazem-na 

crescer e abrir-se. Tudo na rosa é símbolo de ação. 

As pétalas abrem-se e manifestam a vida divina que brota do aparente vazio central 

onde da obscuridade, ressalta uma luz última em forma de estrela de cinco pontas. Dir-

se-ão então que a Rosa é a Alma, que o centro do círculo da Rosa é o Espírito e que a 

rosa de várias cores é sinal das várias qualidades que o Espírito assume como Alma, 

como Consciência ativa e operante no mundo. 

Há rosas brancas, vermelhas, amarelas, rosadas, rubras, laranja, e outras nuances da 

natureza. E no interior do ser humano? Qual a cor de tua rosa? 
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A tua rosa és tu próprio, e a sua cor será então a tua cor como ser espiritual. A tua rosa é 

o centro de teu ser, o coração de tua alma. Mas cada ser tem ainda várias rosas que são 

os centros de energia subtil ao longo da coluna vertebral, cada um com cores próprias. 

Quando se mostram as sete rosas na cruz revelam-se esses lótus, ou rosas da coluna. 

Assim pode ser que a Rosa na cruz seja a Rosa do Coração ou a do olho espiritual. 

Se a Rosa principal é a do coração, a do Amor, quem saberá o que se passa e se deve 

realizar a cada momento do seu caminho? Não há na estatuária santos, anjos ou 

senhoras com a rosa na testa? Mesmo num dos claustros de Tomar não está ela, num 

túmulo alquímico, desabrochada na fronte de uma dama?
117

 

Aqui são mais claras as alusões aos sete chacras e sua relação com as cores, com 

destaque para o coração, o chakra cardíaco, que, no pensamento e na prática esotérica, é 

o centro do “olho espiritual”; e o do centro da fronte, sede do mental.
118

 

5.4.2.12. Reencarnação 

Pessoa era reencarnacionista, e Mota traz diversas de suas reflexões sobre o tema 

da reencarnação. Segundo ele, 

os característicos que tivemos nas nossas incarnações anteriores não são – salvo 

qualquer intuição oculta indefinível, ou informação secreta especial – determináveis, 

senão em certo modo, com respeito à nossa incarnação imediatamente anterior. 

A nossa diferença de nós mesmos, em relação a essa incarnação imediatamente anterior, 

consiste numa diferença de personalidade, a individualidade permanece a mesma. Isto é, 

dentro do mesmo typo de quadro a paysagem é diferente, ou em outras palavras, dentro 

da mesma forma a cor é diversa. A Rosa Crucificada é o symbolo da reencarnação; ou 

dizendo melhor, é esse um dos factos de que é symbolo. No fundo rígido e morto (em 

certo sentido) da Cruz, que é a individualidade, coloca-se, martyrizada, a flor, isto é a 

realidade viva da Rosa, que é a Personalidade. Só quando a Personalidade – 

temporariamente pela morte, definitivamente pela união, se integra na Individualidade e 
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a atinge, acaba o Mortal da Cruz e o vivo da Rosa, e a Cruz, tornada vida, se converte 

em Rosea Cruz.
119

 

Os RC abstinham-se de afirmar claramente em seus livros a doutrina da reincarnação, 

porque é das trez doutrinas da physica occulta, aquella que é aparentemente inaceitável 

pelo christianismo exotérico ou popular (A clarividência e a clariaudiência, a inspiração 

etc. aparecem nos relatos dos milagres e das prophecias…).
120

 

5.4.2.13. Incorporações  e “simpatias”  

Outro tema bastante discutido é o das incorporações. Como visto no Capítulo IV 

(item 4.4.2), Pessoa esteve sujeito a experiências mediúnicas e paranormais: 

(Traduzida do inglês) Podemos não acreditar que presenças desincorporadas ou 

presenças artificialmente incorporadas possam agir deste modo nas mentes das pessoas 

incarnadas, mas só seremos cépticos se nos recusarmos a acreditar em tais Presenças. 

Neste mundo a mente age na mente normalmente, e quando uma ligação de certo tipo 

de amor, afeição, simpatia ou o que quer que seja é formada entre dois seres humanos, 

esta interacção de mentes é mais pronta e fácil. O hipnotista, cuja ligação como o 

paciente é de poder, não precisa de mandar uma carta para o chamar; só precisa pensar a 

mensagem e o paciente virá. Isto é conhecido de todos e é habitual no hipnotismo. Se, 

então, admitimos presenças desencarnadas ou presenças que por evolução devem estar 

desincorporadas, aceitar-se-á rapidamente que a acção de suas mentes é, de longe, mais 

forte de que a das nossas ligações. Ela será limitada, como tudo é, pela natureza e 

capacidade da mente recipiente, pela fraqueza ou insegurança da ligação formada […]. 

Tudo é vivo, e uma ligação mágica pode tão facilmente ser formada com uma doutrina 

como com um homem. Uma doutrina é um ser vivo, na sua maneira e no seu grau. 

Falo como alguém que passou através destes estágios e sabe apesar de o ser por 

experiência necessariamente intransmissível, que estas coisas são assim.
121

 

Aqui ele aborda uma questão muito importante no pensamento esotérico: as 

“simpatias” ou, como se usa dizer modernamente, as “sintonias” entre pessoas ou entre 
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pessoas e ideias. Partindo da premissa, em linguagem moderna, de que tudo é composto 

de diferentes pacotes vibratórios de uma mesma essência, fica fácil entender a questão 

da sintonia como ressonâncias entre vibrações de determinado tipo.
122

 

5.4.2.14. Visão ontológica e Cabala 

O eu superior e o eu inferior são parte de um tema constante e central no 

Esoterismo. Diz Pessoa: 

Assim como o Deus Supremo é o Espírito da Alma do Deus Criador, assim o nosso Eu 

Superior é o Espírito da Alma que é nosso Eu Inferior […]. Reproduzimos assim em 

nós próprios a natureza exacta de Deus, sendo de facto feitos à sua imagem e 

semelhança. É o Espírito de nossa Alma, nosso Eu Superior, que está realmente 

consciente em nós e de nós supremamente; o nosso Eu Inferior ou Alma, que é tudo o 

que aqui conhecemos de nós, está apenas consciente dele – Alma e Corpo – e não 

consciente do Eu Superior. O Eu Superior retém as memórias e resultados das 

encarnações anteriores, pelo que só vagamente e por algum contacto obscuro e 

ocasional com o Eu Superior, é que nos lembramos deles ou vagamente os sentimos. A 

Fórmula Santo Anjo da Guarda corresponde ao Eu Superior, e exprime a verdade.
123

 

Pessoa também apresenta várias reflexões sobre a Cabala e, através dela, sobre 

sua visão ontológica: 

A alma é o corpo do Espírito, mesmo como Kether é o corpo do Ein Soph (A). 

O Inferior não conhece o superior, ainda que tudo no inferior seja como no superior. 
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Cada médium é uma tela. Assim o corpo é uma tela entre a alma e o espírito, e da 

mesma maneira, a alma é uma tela entre o espírito e o que está acima dele.
124

 

(Tradução do inglês) O inefável está para além de nosso conhecimento; não podemos 

dizer na nossa linguagem, nem sequer que Ele (ou O) existe. 

O Inefável automanifesto, portanto, não é mais Inefável, é o Elohim duplo (Imanifesto e 

Manifesto), e, enquanto o Imanifesto é (simbolicamente) sem sexo, o Manifesto é 

(simbolicamente) ambos os sexos. Em seguida, por assim dizer, há o outro-manifestado 

Imanifesto, ou seja, a manifestação do Imanifesto como outro além dele próprio, e é isto 

que contém os quatro mundos. Estes três constituem a Trindade, sendo respectivamente 

Espírito Santo, Filho e Pai, o Pai sendo idêntico ao Mundo […]. 

A nossa comunicação, mesmo no seu ponto mais alto, não pode ir mais longe do que a 

Segunda Pessoa; daí significarem a mesma coisa, União com Deus e União com Cristo, 

pois só podemos ser um com Deus em e através de Cristo. 

Um é o número da divindade em si própria; dois o número da Divindade Manifesta, já 

que o Filho contém os dois; três é para o homem o número da divindade completa. 

Quatro, sendo os quatro mundos, é o número da realidade, ou da manifestação como 

realidade. Cinco, sendo os quatro mundos do Pai, e o mundo formativo do Filho (como 

um) é o número da perfeição do mundo. Seis sendo os quatro mundos e as Duas 

Naturezas do Filho é o número da Criação ou Perfeição de Deus e do homem, ou, de 

Deus e do Mundo, e, portanto, os seis dias da Criação (ex). Sete é a adição a estes do 

Celestial (Supernal em inglês), e, portanto, o Número Perfeito, no qual há compreensão 

completa, pois inclui a plenitude (quatro) do Mundo, e a plenitude (dois) do Filho 

Formativo, e a Plenitude (um) do Espírito Santo.
125

 

(Traduzido do inglês) É o Espírito de nossa Alma, nosso Eu Superior, que está 

realmente consciente em nós e de nós supremamente; o nosso Eu Inferior ou Alma, que 

é tudo o que aqui conhecemos de nós, está apenas consciente dela mesma – Alma e 

Corpo – e não consciente do Eu Superior. O Eu Superior retém as memórias e os 

resultados das encarnações anteriores, pelo que só apenas vagamente e por algum 

contacto obscuro e ocasional com o Eu Superior é que nos lembramos deles ou 

vagamento os sentimos. A Fórmula Santo Anjo da Guarda corresponde ao Eu Superior, 

e exprime a verdade. O Espírito de nossa Alma, sendo a substância de nós, é, todavia, 

neste mundo distinto de nós e é uma outra pessoa. 
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No momento em que captamos este estado em que vivemos, compreendemos o estado 

Divino que o copia aqui em baixo. Somos Espírito (Alteridade Superior), Alma (nós 

próprios) e Corpo (Alteridade Inferior). Da mesma maneira a Divindade é Espírito 

Santo, ou a Trindade em si própria (Ain, Ain Soph, Ain Soph Aur), Rei Salomão; É 

Alma, Filho ou a Trindade como Automanifesta (Kether, Chockmah, Binah), ou 

Macroprosopus, Hiram Rei de Tiro; e é Corpo, o Pai, a Trindade como Outro manifesto 

(a trindade em Microprosopus), Hiram ab Abiff (ou Adão).
126

 

No que tange à substância do Universo, 

para efeito do mundo em que vivemos – não digo a terra, mas o conjunto de matéria 

animada que forma este universo – as coisas dividem-se em três camadas – a material, a 

espiritual e a divina. Entre elas há uma exacta correspondência. Cada uma, por sua vez, 

se divide em três. A camada material divide-se na camada física ou exterior, na camada 

magnética ou média, e na camada astral ou interior.
127

 

Note-se que Pessoa se expressa dentro da visão esotérica ocidental, conforme 

definida no Capítulo II, mencionando os níveis de realidade, e as correspondências. Eu 

superior e Eu inferior são termos encontrados em diferentes sistemas e organizações de 

origem rosacruciana, como a A.A.·(ou mesmo atualmente a AMORC, por exemplo). O 

Macroprosopus é um termo “cristianizado” referente ao que na Cabala é chamado de 

Arich Anpin, o grande (ou longo) rosto e se refere à trindade superior da Árvore da 

Vida. Já o Microprosopus corresponde ao Zeir Anpin (pequeno Rosto) e refere-se às seis 

Sephirot inferiores (acima de Malkuth).
128

 

As imagens do “Rei Salomão”, “Hiram, Rei de Tiro” e “Hiram ab Abiff” fazem 

parte da simbologia do mito maçônico (vide Capítulo II): 

Com o Espírito Santo, ou Trindade Superior, não temos contacto, a não ser pelo facto 

abstracto de existirmos, do mesmo modo que os sonhos e as sombras. O nosso mais alto 

contacto é com a Trindade do Meio, a Trindade de acordo com o Filho, e isto é a razão 
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pela qual a religião Cristã contém o mais alto dos mistérios. É com Kether a Palavra, 

que podemos erguer-nos para contactar.
129

 

Conforme já comentado, o sentido dado aos símbolos depende do contexto em 

que eles são empregados. O próprio Pessoa muda seu simbolismo numérico, por 

exemplo, ao usar um contexto mais propriamente cristão, como abaixo: 

O Número de Deus Padre é o 1, o do Filho é 2, e o do E. S. (Espírito Santo), 3. Deus é 1 

porque é tudo; o Filho é 2, porque é Deus e o Filho de Deus. Deus Causa e Deus 

Effeito; o E. S. é 3 porque é Deus, vindo de Deus e Regresso a Deus (tudo quanto é 

“Regresso” é do S. Espírito). 

O Verbo é 2, porque é Deus e Mundo, ou seja, Deus e homem. E como 2 é o número da 

Mulher, assim se lê no texto dos antigos ocultistas porque a 2ª pessoa da Trindade é 

feminina. Entre as figurações antigas do Xt° (Cristo) se contava a de peixe; (exemplo de 

se chamar “o peixe” a Xt°), e o peixe, na forma significativa de “Vesica pisces”, é o 

sinal de Mulher. 

Deus creou o mundo da Possibilidade de creaol-o. A Possibilidade Infinita é 

representada no Ocultismo pelo nome “a mãe de Deus”. É dada como Virgem, porque é 

Possibilidade, e a Virgem é uma Pura Possibilidade.
130

 

Apesar de Pessoa ter profundo respeito pelo Cristianismo, conforme evidenciado 

pelos textos acima, ele tinha uma profunda aversão à Igreja Católica, em particular, e às 

disputas das igrejas cristãs em geral, como se pode ver no texto abaixo: 

O Christianismo realizou em si o Anti-Christo. Separando-se das outras crenças, 

guerreando-as, desfazendo-se toda a vida em heresias, em seitas ou scissões, mantida a 

unidade pelo falseamento das doutrinas de Jesus, vivendo pela perseguição e pela 

injustiça, realizou bem o Anti-Christo.
131

 

Além disso afirma: 
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O nosso cânone cristão fica reduzido e concentrado em três elementos: o Quarto 

Evangelho – historicamente inautêntico e espiritualmente autêntico –, o Apocalipse e as 

Epístolas de S. Paulo, sejam autênticas ou não. Dispensaremos por inútil e contraditório 

todo o resto da Bíblia.
132

 

E sua visão ontológica é fundamentalmente gnóstica, conforme já mencionado: 

O Deus que creou o mundo não é o Ser. Há mais mundos do que aquelles que Deus 

creou. Há mais Deuses que Deus. Há mais Realidades do que a Realidade natural ou 

sobrenatural.
133

 

5.4.2.15. Iniciação e transmissão do conhecimento 

Sobre a iniciação, Pessoa tem uma posição bastante tradicionalista: 

A iniciação nas sociedades secretas (atuais) é uma mímica deteriorada, uma figuração 

em plano inferior da iniciação verdadeira. O cerimonial maçônico, por exemplo, como o 

trabalho alchimico, é symbólico; não significa nem mesmo que o que os “iniciados” 

neste nível suppõem que elle significa. 

Ao homem vulgar, que queira entrar as portas do Occulto, diremos só uma cousa: não 

tentes! O occulto é que nos procura, não nós a elle: pois. Desde a Queda, não há livre-

arbítrio. Não somos nós que olhamos para a Matéria: ella é que olha para nós. 

Collocando-se na passividade mediúnica podes julgar que atinges outros mundos; não 

fazes senão approfundar a illusão, que como é contínua para o mundo é para nós 

verdadeira […]. 

O mais exterior e nullo dos systemas iniciáticos – como é hoje o da Maçonaria – serve 

para este fim, logo que tenha conservado os symbolos pelos quaes em nós se infiltra o 

primeiro conhecimento do occulto. O único fim com que os Rosa-Cruz instituíram a 

Maçonaria exotérica é o de pôr muita gente em contacto com, por assim dizer, o aspecto 

externo da verdade occulta, podendo assim aquelles que se sentem aptos, ascender a ella 

lentamente. 
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Há, depois, a iniciação esotérica. Differe da primeira, em que tem de ser buscada pelo 

discípulo, e por elle desejada e preparada em si mesmo. “Quando o discípulo esta 

prompto”, diz o velho lemma dos occultistas, “o Mestre está prompto também”. 

Há, por fim, a iniciação divina. Esta, não a dão exotéricos ou esotéricos menores, como 

a exotérica, nem até Mestres ou Esotéricos Maiores, como a esotérica, vem 

directamente, e por cima d’estes todos, das mesmas mãos do que chamamos Deus.
134

 

São trez os caminhos da iniciação – pela emoção, pela vontade e pela intelligencia (pelo 

enxofre, pelo sal, pelo mercúrio). A iniciação pela emoção adquire-se pela immersão 

em qualquer religião e no mysticismo que haja nella. A iniciação pela vontade adquire-

se pertencendo a uma Ordem iniciática qualquer, ou em subordinação e apprendizagem 

a um Mestre externo; como a vontade se manifesta na acção, esta iniciação tem que 

passar-se no campo da acção, que é a vida e a relação que há nella, e de ahi o fazer-se 

esta iniciação atravez de contatos vitaes definidos, e não simplesmente fluidos, como na 

pela emoção. A iniciação pela inteligência faz-se solitariamente, sem contacto fluido ou 

solido com qualquer religião ou ordem; o único contacto é aquelle, angelico, com os 

Superiores Incognitos. É esta última a iniciação pela RC. 

O iniciado pela emoção é candidato a mystico, o pela vontade a mago, o pela 

inteligência a alchimico. O processo emotivo é, até certo ponto, solitário, pois a emoção 

está mais perto da inteligência que a vontade; aliás, toda a iniciação é solitária, e aqui a 

distincção não é entre resultados, mas entre processos.
135

 

Em outro texto, apresentado por Gandra, Pessoa explica essa iniciação solitária: 

Como então deve um homem que busque a iniciação treinar-se para ela? […] 

Desenvolverá a inteligência abstrata sem a qual a intuição que ele busca não será mais 

do que emoção […]. Deve depois (de despir todos os preconceitos dogmáticos) 

elaborar, o melhor que puder, um sistema próprio seu, construído lentamente, com 

aquilo que ele aprendeu, sem necessariamente o escrever, um sistema tão coerente 

quanto ele puder fazê-lo de interpretação do universo nas triplas linhas de verdade, 

beleza e conduta.
136
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No livro Rosea Cruz, existem fragmentos de um diálogo (imaginário?) de Pessoa 

com um “Desconhecido”, que toca no cerne da questão da transmissão da vivência 

esotérica: 

E se me perguntar como se transmite então, sendo individual, a sciência verdadeira, dir-

lhe-ei que o individual transmite-se achando a expressão individual, isto é occulta das 

cousas. E se me perguntar o que quer isto dizer eu não lhe responderei.
137

 

O Mystério (que é tudo) não é compreensível senão à emoção. A inteligência não pode 

comprehender o Mysterio.
138

 

Conforme já discutido, a inteligência pode balizar a emoção e tentar dar algum 

sentido à experiência, mas é a emoção que pode abrir as portas à intuição e à 

consciência da experiência em si. Mas a questão é muito mais complexa. As 

experiências adquirem sentidos diferentes de acordo com o contexto e o “horizonte de 

cada um” e, portanto, são expressas individualmente. Ainda assim, pela semelhança ou 

analogia entre elas, as experiências de uns podem auxiliar a expandir o sentido das 

experiências de outros.
139

 

No entanto, como elas ocorrem muitas vezes em níveis de realidade distintos, os 

símbolos usados por uns podem não fazer sentido para outros. Isto está bem expresso no 

seguinte texto de Pessoa, ainda referente ao seu diálogo com o Desconhecido: 

Agora escutae, disse o Desconhecido, baixando a voz, que tomou de repente uma 

entoação de sombra, distante e ao mesmo tempo pavorosamente nítida. Escutae. 

Pausou um momento, não sei se lentamente, mas tenho a impressão que sim, disse-me 

essas palavras assombrosas… 

                                                           
137

 MOTA, Fernando Pessoa, Rosea Cruz, p. 34. 
138

 Ibidem, p. 42. 
139

 A esse propósito vale notar que a complementação do texto da iniciação martinista de Guaita, 

apresentado no Capítulo I, é: “Jamais esqueças que o Universal Adão é um Todo Homogêneo, um Ser 

vivo, do qual somos os átomos orgânicos e as células constitutivas. Todos nós vivemos uns nos outros, 

uns pelos outros […]. Quem trabalha para os outros trabalha para si mesmo; quem mata ou fere o seu 

próximo, fere e mata a si próprio; quem ultraja o semelhante, insulta a si mesmo” (GUAITA, op. cit., 

p. 96). 

Portanto existe, para o pensamento esotérico, uma relação ôntica entre os seres humanos que lhes 

permite compartilhar em sua essência as experiências individuais. 



Capítulo V 
Uma proposta metodológica  

474 

 

“Mas nada d’isso nunca existiu. Os espíritos, os deuses, as Vidas Supremas de que os 

symbolos falam, os demiurgos, os demônios, os espíritos todos – nunca existiram. São 

creações dos HERMETICOS, para uso illusorio dos Esotericos. Assim como estes só 

por symbolos não sempre certos dão notícia de sua fé e dos seus poderes aos Exotéricos, 

aquelles fazem a elles. Deus mesmo, não existe; Deus é uma creação illusoria dos 

HERMETICOS. Existe realmente e verdadeiramente para os Esotericos, mas 

verdadeiramente não existe. O Mysterio é mais profundo do que julgaes e do que os 

Esotericos julgam. O Mysterio é MAIS UNO E INDIVISÍVEL DE QUE DEUS E OS 

ANJOS”. 

Um grande horror physico descera sobre mim. Eu não sabia para onde pudesse olhar 

que um terror pessoal não sahisse d’esse objeto. Quando ergui os olhos não havia 

ninguém no quarto, além de mim.
140

 

Para Pessoa, os antigos (Herméticos) tinham uma visão mais elevada do que os 

esoteristas preocupados com níveis de realidade mais próximos. Pode-se entender esse 

texto como uma forma de dizer que, ao nos aproximarmos do plano divino, apofático, 

do Eyn Sof, toda a simbolização das manifestações desse plano e suas correspondências 

nos demais carecem de significados. A unidade do Todo indivisível não pode ser 

expressa por alguma parte separada desse todo, pois nesse plano não há divisão e, 

portanto, ela simplesmente não existe. Conforme já observado, as experiências nesse 

plano não podem ser transmitidas. Como ensina Plotino, elas só podem ser vividas 

através do êxtase. 

5.4.2.16. Consciência 

A iniciação está ligada ao conceito de consciência, pois seu objetivo é uma 

tomada de consciência. Assim, para Pessoa, o Adepto busca unir sua consciência com a 

de todas as coisas e torná-la uma inconsciência de si próprio, repetindo em si o ato 

divino da criação: a conversão da consciência individual de Deus na consciência plural 

de Deus nos indivíduos. Ao fazer isso, porém, o Adepto inverte o ato da criação, pois 

passa da consciência plural de todas as coisas à consciência do uno e à união com Deus. 

Diz ele: 
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Ora isto, de qualquer modo que seja considerado, leva-nos à teoria peculiar de três tipos 

de consciência: a Consciência Divina, a Consciência Universal e a Consciência 

Individual. No primeiro a identidade é absoluta, não havendo nem sujeito, nem objecto. 

No segundo o Sujeito torna-se a si mesmo o seu próprio objecto e, sendo infinito porque 

indivisível, torna-se objectivamente infinito, isto é, infinito porque infinitamente 

divisível. No terceiro, o sujeito faz-se de si mesmo como objecto o seu próprio sujeito e 

tomou consciência de si mesmo em cada elemento infinitesimal desse objeto.
141

 

5.4.2.17. Ilusão, Magia e Alquimia 

Para Pessoa, a ilusão é a substância do mundo em todos seus níveis de realidade. 

A Magia e a Alquimia são os caminhos para trabalhar nesse estado ilusório, alcançado 

pela imaginação: 

A Magia e a Alchimia teem ilusões como a sciencia e a sexualidade, que são suas 

figurações no baixo mundo. Construímos ficções com a nossa imaginação, tanto na terra 

como no céu. O mago que evoca determinado demónio, e vê aparecer materialmente 

esse demónio, póde crer que esse demónio existe; mas não está provado que elle existe. 

Existe, porventura, só porque foi creado; e ser creado não é existir, no sentido real da 

palavra. Existir, no sentido real da palavra é ser Deus – isto é, ter se creado a si mesmo; 

em outras palavras não depender substancialmente de ninguém […]. 

A Magia e a Alchimia são caminhos da illusão. A verdade está só no instincto direto 

(representado nos symbolos pelos cornos) e na linha directa da sua ascensão ao instincto 

supremo; no instincto directo, cuja fórma activa é a sexualidade, cuja forma intermédia 

é a imaginação, fantasia e creação pelo espírito, cuja forma final é a creação de Deus, a 

união com Deus, a identificação abstracta e absoluta comsigo mesmo, a verdade.
142

 

Kabbalah, Magia, grimórios, brancos ou negros, breviários de Mysticismo ou de ascese, 

essas coisas são fórmulas, formas, nada mais. Nellas não há mais vida que a vida que há 

em quem usa dellas, e essa será a que é, ainda que ellas nunca houvessem sido […]. 

O conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem de anagramas nem de symbolos. 

Nem de língua alguma, falada ou pensada; faz-se pela ascensão univocal da alma, pelo 

encontro final da alma comsigo mesma, do Deus em nós comsigo mesmo. 
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Como comandará a sua alma quem não comanda seus pensamentos? Como comandará 

seus pensamentos quem não comanda, não usando dela, nobre e pura, a mesma língua 

em que os pronuncia?
143

 

Note-se como Pessoa se posiciona no tema, já delineado nos capítulos anteriores, 

da realidade ontológica ou psicológica das entidades metaempíricas, dando ênfase à 

experiência psicológica. 

5.5.  CAVEAT:  O  POETA É UM FINGIDOR…  

No livro Poesia Profética, Mágica e Espiritual, Pedro Teixeira da Mota, além de 

apresentar novas poesias, tece comentários sobre o material encontrado em sua 

pesquisa. Falando das poesias diz: 

Nestes poemas está retratado um caminho evolutivo, uma iniciação, pela qual se 

comprova mais uma vez ter Fernando Pessoa não só viajado, mas também evoluído 

[…]. Os poemas mágico-esotéricos são ilustrações explanatórias das práticas e 

caminhos iniciáticos, segundo os ensinamentos maçônicos, rosacrucianos e templários, 

conhecidos de Fernando Pessoa e acrescentados ou transmutados pela sua própria 

experiência. São nos, desse modo, transmitidas certas chaves do simbolismo e do 

caminho iniciático, com suas dificuldades e realizações.
144

 

Reforçando assim a hipótese do presente trabalho de que, através dos poemas de 

Pessoa, se podem compreender melhor suas experiências e reviver o pensamento 

esotérico de matiz rosacruciano de Pessoa. 

Mas lidar com a poesia e a prosa de Pessoa exige cuidados especiais. Em 

primeiro lugar a questão já apontada no Capítulo IV: quanto de sua poesia está baseada 

em experiências reais e quanto ela é imaginada e racionalizada para expressar suas 

crenças. Afinal, o próprio Pessoa admite em sua Autopsicografia que “O poeta é um 

fingidor…” e seus próprios heterônimos, semi-heterônimos, personagens etc. são uma 

forma de ele fingir ser outro. Segundo Teresa Rita Lopes, num poema de 1930, o poeta 

conta a sua maneira de ser: “Diverso, móbil e só” […]. Só sabe que não sabe quantas 
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almas tem. E do incomodo que isso lhe traz: “Estou cansado de ser tudo menos eu”, 

desabafa noutro poema escrito na mesma folha. E pergunta: “Onde é que está a unidade 

que Deus, supponho, me deu?” Finge para conhecer-se; isso nos é dito quando afirmou: 

“Fingir é conhecer-se”. Fingir é ver-se ser, para depois representar esse personagem.
145

 

A ideia de que fingir é um modo de conhecer-se abre um amplo leque de 

discussões. Na realidade, fingir é imaginar, e nunca se pode imaginar ser algo além 

daquilo composto de elementos da própria vivência e de seu horizonte cultural. Pode-se 

rearranjar a realidade, recombinar esses elementos, mas não fingir algo que inclua 

elementos não conhecidos. Pode-se reestruturar a própria personalidade e modo de ser, 

como fez Pessoa, mas esta é, segundo ele, uma maneira de olhar para si mesmo de outra 

forma… Pois, afinal, qual é esse “modo de ser”? No poema inédito 61B-7, apresentado 

pelo autor deste trabalho no Capítulo IV (item 4.4.5), o poeta apresenta bem essa 

questão: 

Ah mas poderei ser quem sou? 

Quem sabe ter a alma que tem? 

Quem é, quem é? 

Sombras de nós, só reflectir nos cabe 

Mas reflectir, ramos irreais, o quê? 

Talvez só o vento que nos fecha e abre. 

Pode-se perguntar se, alguém que consegue expressar várias personalidades de 

forma tão completa e convincente, estaria fingindo ou apenas revelando algo encoberto 

em seu interior. Poderia ele fingir da mesma forma uma experiência esotérica ou 

mística, baseado apenas naquilo que imagina ser esse tipo de experiência? Mas, 

admitindo que isso seja possível, não estaria ele, ao fingir, efetivamente vivenciando 

essa experiência em si mesmo no plano do imaginário? Nesse caso é importante lembrar 

as características do imaginário, apresentadas no item 3.6. Em particular a observação 

de Wunenburger e Araújo de que “o imaginário é inseparável de obras, psíquicas ou 

materializadas, que servem para que cada consciência construa o sentido da sua vida, 

das suas ações e das suas experiências de pensamento”. 
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Como visto, em certas poesias, segundo António Quadros referindo-se a Além 

Deus, a impressão que ele passa a quem conhece o Esoterismo é que efetivamente teve 

uma experiência de êxtase (item 4.4.3.1). E sua descrição é tão fiel ao conhecimento que 

possuía que essa vivência esotérica é transmitida ao leitor, mesmo que Pessoa apenas a 

tenha imaginado. É possível também que ele tenha tido experiências espirituais intensas 

na juventude e que, no final da vida, tenha juntado a vivência de seu passado com o 

conhecimento de seu presente numa síntese intuitiva. Alguns poderão argumentar que o 

próprio influxo intuitivo que o levou a imaginar e escrever dessa maneira é, na 

realidade, uma forma de experiência do Sagrado. Enfim, pelo que se pode depreender de 

seus escritos, tenha ele vivido, fingido, ou ambos, ele compreendeu a experiência 

esotérica e a comunicou de forma tal que outros também poderão pelo menos ter 

consciência do sentido desta experiência transcendente.
146

 

Um segundo elemento a ser levado em consideração é que o pensamento 

“racional” de Pessoa, contido nos “fragmentos”, como visto, é muitas vezes expresso de 

forma simbólica e poética; portanto, também precisa ser interpretado à luz tanto da 

Filosofia de Pessoa quanto do próprio Esoterismo rosacruciano, principalmente aquele 

contido nas obras de sua biblioteca. 

Por fim, ao lidar com a obra de Pessoa deve-se levar em conta estar lidando com 

uma poesia às vezes racionalizada e com um pensamento racional colocado em 

linguagem às vezes simbólica e emocional. Mas, de qualquer forma, uma maneira de 

expressar complementa a outra, ajudando o estudante a formar um quadro de 

referências, unindo o racional com o emocional, a partir do qual pode exercer o jogo 

proposto e introjetar a experiência de Pessoa dentro de sua própria visão de mundo. 
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S ÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo foram apresentadas as principais ferramentas para efetuar a 

Hermenêutica proposta: a prática metodológica a ser seguida e algumas das mais 

relevantes referências para contextualizar os poemas e pensamentos de Pessoa. 

Ele inicia-se no item 5.1, com uma discussão sobre contemplação e meditação, 

sua importância para a compreensão de textos e experiências místicas e esotéricas, tanto 

no Ocidente quanto no Oriente. Ressalta a importância das etapas preparatórias, 

principalmente a contextualização dos símbolos e das ideias em estudo, e, no caso das 

poesias, o uso do imaginário para uma releitura destas dentro do horizonte cultural e da 

vivência do leitor. Para esse fim sugere uma adaptação do método “Lúdico-Ambital” do 

Prof. López Quintás, que é exposto no item 5.2. Essa adaptação é explicada no item 5.3. 

No 5.4, é estabelecido um “banco de dados” que inclui comentários sobre os principais 

livros que abordam o Esoterismo de matiz rosacruciano encontrados em sua biblioteca e 

uma série de textos e “fragmentos” importantes para explicitar seu pensamento sobre 

este tema e, assim, contextualizar seus poemas. Por fim, no item 5.5 é apresentada uma 

discussão sobre se as experiências expressas nos poemas foram efetivamente vividas ou 

somente imaginadas, ou ambas, e o que isso pode representar para o objetivo deste 

trabalho. 

Para uma maior compreensão deste capítulo, convém rever a discussão do 

Capítulo III (item 3.2) sobre a reexperiência através da imaginação (item 3.2), e, em 

particular, a posição de Dilthey, que afirma que “a transposição (recriação ou 

reexperiência) pode ocorrer através de manifestações de uma pessoa em particular, ou 

através de uma obra de arte como um poema”. Schmidt diz que, segundo Dilthey, 

“poderíamos reexperimentar um estado interior que não experimentamos antes”, bem 

como que “a variação imaginativa dos estados psíquicos permite que aquele que 

compreende reexperimente algo que está fora de qualquer possibilidade em sua vida 

real”. Além disso, convém relembrar as posições de Phillips já reproduzidas neste 

capítulo. 

A premissa do método hermenêutico aqui proposto é que, através dos poemas de 

Pessoa, o leitor pode compreender, por analogia com sua própria vivência, experiências 

metaempíricas que não viveu, mas que pode recriar dentro do que Gadamer chama de 

seu horizonte individual. 
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Esse processo hermenêutico para abordar as poesias de conteúdo esotérico é 

baseado na fórmula aqui denominada CIS: “Contextualização”, “Imaginação ativa” e 

“Silêncio”. A contextualização é considerada uma fase que envolve o pensamento 

conceitual, analógico e criativo; a Imaginação ativa no sentido dado por Merton à 

“Contemplação ativa”, nesse caso calcada mais na imaginação e nos sentimentos que os 

poemas despertam; e finalmente o Silêncio, no sentido de abandonar todo o pensamento 

sobre o texto lido. Por analogia com o método da Lectio Divina, podemos afirmar que a 

primeira parte busca responder à pergunta “o que diz o texto?”. A segunda, “o que diz o 

texto para mim?”. Já a terceira poderia ser representada pela pergunta: “O que a 

inspiração (ou Deus, ou o Ser Interior, ou o Espírito Santo, ou o Cósmico…) me revela 

a partir do texto?”. 

Foi discutida a questão de como aplicar essa fórmula CIS à poesia esotérica, e 

sugerida uma adaptação do Método Lúdico-Ambital do Prof. Quintás, como uma 

maneira de proceder à integração do estudante no texto e estabelecer um diálogo entre 

ambos, ao se criarem âmbitos de jogo entre o estudante e o texto. O estudante recria o 

texto em sua imaginação dentro de seu horizonte cultural. Esse formato de jogo ajuda a 

focalizar sua mente nos âmbitos criados, permitindo assim eliminar quaisquer outros 

pensamentos estranhos ao campo de jogo. Com isso a mente fica “sintonizada”, 

preparada para receber intuições referentes à sua relação com o texto e a novos 

significados do mesmo; ou a novas percepções de si mesmo. Portanto, este jogo prepara 

para a última etapa: o silêncio. Paradoxalmente, essa etapa talvez seja a mais difícil para 

quem está acostumado a refletir constantemente. O mais importante nesse caso é deixar 

de pensar no objeto em pauta, buscar concentrar a mente em algo que nada tenha a ver 

com o tema, seja na própria respiração, em um mantra, uma prece, um símbolo, uma 

imagem. Ficar assim por alguns minutos, deixando que as ideias se assentem e depois 

voltar ao seus trabalhos. As eventuais intuições, depois de algum tempo, às vezes depois 

de alguns dias e de forma inesperada, irão se manifestar. Quem está acostumado a 

meditar pode evidentemente utilizar o seu próprio sistema. 

O processo apresentado permite a superposição de horizontes de significado do 

texto e do leitor, num jogo que alterna estados ativos e passivos usando o raciocínio e a 

imaginação, o sentimento e a intuição, e a cada nova rodada do jogo a visão de cada 

estudante irá se completando. É justamente pela somatória das diversas experiências, 
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tanto individuais quanto de cada praticante, que se pode ter uma visão cada vez mais 

completa da realidade, à medida que cada “jogada” mostra alguumas das suas múltiplas 

facetas. 

Note-se também que, para o pensamento esotérico, a realidade é multifacetada e 

cada um tem suas próprias visões da mesma, em função de sua cultura, experiência de 

vida e aptidões. 

A comunicação dessas experiências pode ser facilitada pela poesia e pela 

recriação desta na imaginação de cada leitor, conforme discutido neste capítulo. No 

próximo capítulo, VI, a aplicação do processo proposto é exemplificada. 

Neste Capítulo V, para facilitar a contextualização dos poemas, foram reunidos 

aqueles fragmentos do espólio pessoano apresentados por Mota, Gandra e outros, 

segundo tópicos que, além de complementar as análises anteriores, facilitam o sentido 

que o poeta quis dar aos seus poemas. 

Conforme observado no Capítulo IV, muitos desses poemas foram burilados 

racionalmente por Pessoa, para expressar sua experiência intuitiva em termos de sua 

própria visão de mundo. Assim, essa associação dos pensamentos expressos por Pessoa, 

principalmente nos “fragmentos”, com sua poesia pode, em princípio, ajudar a fundir a 

compreensão racional dos mesmos com a compreensão emocional dos poemas. 

Sobre a importância dessa fusão do racional com o emocional, vide as 

observações de Wunenburger e Araújo sobre a construção de uma teoria do imaginário: 

“As obras da imaginação produzem dessa forma representações simbólicas, onde o 

sentido figurado original ativa pensamentos abertos e complexos, que só a 

racionalização a posteriori restitui ao sentido unívoco” (item 3.6). 

A partir dos fragmentos apresentados, cabe ressaltar alguns pensamentos de 

Pessoa que concordam com as hipóteses do presente trabalho, além daquele já apontado 

por Mota sobre o caráter iniciático da poesia de Pessoa. São aqueles que enfatizam a 

importância da emoção e da intuição para a compreensão do pensamento esotérico, 

como por exemplo: 

Há tres ordens de sciencia: a da vontade, a da intelligencia, a da emoção. A intuição é a 

intelligencia da emoção. Mas a emoção pura – eis a sciencia (item 5.4.3). 
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Outras observações de interesse que apoiam o uso do método proposto são 

aquelas que ressaltam o envolvimento do estudante na vivência do processo, como por 

exemplo o texto já citado: 

Kabbalah, Magia, grimórios, brancos ou negros, breviários de Mysticismo ou de ascese, 

essas coisas são fórmulas, formas, nada mais. Nellas não há mais vida que a vida que há 

em quem usa dellas, e essa será a que é, ainda que ellas nunca houvessem sido […] 

(item 5.4.17). 

Pode-se argumentar que esses escritos são hipérboles de um poeta, para quem a 

emoção vem em primeiro lugar para compreender a vida. Mas cabe ressaltar que, como 

visto, Pessoa era também bastante racional, além de um profundo conhecedor do 

Esoterismo; portanto, suas palavras merecem ser levadas em consideração. 

No próximo capítulo o método é ilustrado a partir dos âmbitos criados pela 

leitura de um conjunto de trinta e um poemas, escolhidos por suas referências a temas e 

símbolos esotéricos. 
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CAPÍTULO VI 

OS POEMAS DE PESSOA,  SUA LEITURA EM CHAVE 

ESOTÉRICA E O CAMINHO PARA PARTICIPAR DE SUA 

VIVÊNCIA  

INTRODUÇÃO  

Neste capítulo são estudados alguns conteúdos esotéricos dos poemas de Pessoa, 

a partir dos quais, numa relação dialógica, à luz do método proposto no Capítulo V, 

pode-se produzir uma Hermenêutica circular entre o pensamento esotérico e a vivência 

esotérica expressa na poesia. 

A primeira parte deste método consiste numa contextualização do conteúdo dos 

poemas e dos âmbitos gerados dentro do universo cultural de Pessoa, avaliando suas 

possíveis relações lógicas, simbólicas e analógicas com este universo. Essa 

contextualização ocorre principalmente a partir de três fontes, e é uma ilustração do 

método, a partir do horizonte cultural do autor deste trabalho. Essas fontes são: 

a) Os “fragmentos” e outros textos em poesia e prosa do próprio Pessoa. Essa 

fonte, que brota do próprio poeta, sendo a mais próxima de seu universo, é a que 

melhor explica o sentido que Pessoa possivelmente quis dar aos seus poemas. 

Mesmo assim, em virtude da forma como os textos são apresentados, de maneira 

descontínua, às vezes ambígua e numa linguagem simbólica, ainda depende em 

boa parte da interpretação do leitor, no caso o autor deste trabalho. 

b) As leituras de Pessoa que teriam influenciado seus pensamentos, principalmente 

a partir dos livros encontrados na sua biblioteca particular. Essa fonte está mais 

sujeita a interpretações do que a anterior. 

c) Os conceitos básicos comuns às correntes esotéricas de matiz rosacruciano, 

expressos nos Capítulos I e II deste trabalho, que, possivelmente, Pessoa 

conhecia, bem como o pensamento deste em relação ao Esoterismo Ocidental, 

exposto no Capítulo IV. Esses conceitos constituem uma linha auxiliar para 

orientar o processo hermenêutico. 

A simbologia esotérica usada por Pessoa para descrever as experiências místicas, 

aliada à linguagem poética, torna difícil sua interpretação principalmente para quem não 
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tem o conhecimento da cultura esotérica que origina essa linguagem. Assim, existe no 

presente trabalho um duplo processo hermenêutico: o de Pessoa interpretando suas 

experiências por meio de seus poemas e o do autor deste trabalho trazendo a simbologia 

utilizada nos poemas de Pessoa para uma realidade mais próxima dos leitores, para 

ajudá-los a recriar as experiências dentro de seu horizonte cultural. 

O método começa com a leitura do conjunto de poemas sem tentar ordená-los ou 

agrupá-los, a priori, segundo algum critério objetivo de semelhança ou de temática. A 

seguir, a partir de algum tema escolhido pelo leitor, inicia-se uma releitura, baseada não 

numa sequência de poemas, mas sim dos âmbitos gerados pela interação do leitor com 

os poemas. A sequência surge espontaneamente. As associações de ideias e as intuições 

produzidas têm uma dinâmica própria que escapa ao controle racional, pois os poemas 

são polissêmicos e um ou outro sentido fica mais evidente para o leitor, dependendo de 

sua predisposição, criando âmbitos em torno dos quais se organiza o diálogo. Algumas 

associações entre os poemas afloram num determinado momento, mas essa percepção se 

altera com as circunstâncias. 

Na relação do leitor com a obra literária, conforme ressaltado no capítulo 

anterior, Quintás aconselha que a atitude não seja um mero repetir, mas sim voltar a 

criá-la a partir de uma imersão em seu mundo; de um abrir-se ao seu apelo e de um 

acolhimento dos recursos oferecidos pela obra. Com isso é possível entrar em “jogo”, e 

“no jogo tudo se ilumina”. 

A primeira etapa do processo, aqui exposto, dado seu caráter mais racional e 

informativo, pode servir de apoio aos demais leitores deste trabalho, para fazerem sua 

própria contextualização. A partir das outras etapas, onde predominam os aspectos 

subjetivos, a interpretação do autor deve ser vista como puramente orientadora da 

metodologia, pois as conclusões serão individuais. Mas, como já mencionado, esta 

contextualização é a etapa mais longa e árdua do processo. 

Os poemas escolhidos encontram-se no Anexo, para leitura e reflexão antes de 

se iniciar o processo, bem como para tê-los à mão durante o acompanhamento deste 

capítulo. Note-se que o Anexo se inicia com uma Prece escrita por Pessoa em 1912, 

onde ele já indica a sua visão esotérica, ainda na juventude, mostrando sua consciência 

de um Deus ao mesmo tempo transcendente e imanente, interior e exterior, presente em 
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todos os níveis de realidade, acessível pela interiorização, com a subjugação do ego, em 

favor da alma. 

6.1.  A  LEITURA E A CONTEXTUALIZAÇÃO  DOS POEMAS ,  O TRABALHO DA 

RAZÃO ,  DA ANALOGIA  E DA ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS  

A leitura inicial dos poemas fez aflorar inicialmente ao autor deste trabalho a 

ideia de mistério e, em torno desse âmbito, teve início seu diálogo com a obra. 

6.1.1. O Mistério 

Pessoa, como demonstrado no Capítulo IV, era uma personalidade tipicamente 

ocidental e moderna, participante de seu meio cultural, estudioso e analítico. Suas 

anotações revelam um espírito crítico, racional e sua constante reflexão sobre as 

manifestações da vida. A aguda percepção de sua situação existencial o compelia a uma 

contínua busca pelas chaves do “Mistério”. Aliás, justamente essa percepção talvez o 

tenha levado a escrever Fausto, uma tragédia subjectiva (Anexo 1), o primeiro volume 

(cerca de duzentas páginas) daquela que seria uma trilogia nunca completada e escrita 

no decorrer de sua vida, a partir de 1908, como assinalado em sua biografia. 

O Fausto, por ter sido escrito em diversas ocasiões, não representa a vivência de 

uma época definida. Poder-se-ia dizer que representa mais um estado de espírito que se 

manifesta em diferentes períodos da vida de Pessoa. Esse estado de insatisfação pode 

ser encontrado também em inúmeras outras poesias do autor, principalmente nas de seus 

heterônimos, e é uma das tônicas a ser considerada no jogo hermenêutico proposto neste 

trabalho. 

Logo no início dessa obra, também conhecida como O primeiro Fausto, 

encontra-se o personagem, Fausto, atormentado diante do mistério do mundo: 

O mistério ruiu sobre minha alma 

e soterrou-a… Morro consciente! (vide Anexo 1, verso IV). 

Mas, afinal, quem é Fausto? O mais conhecido personagem com esse nome é 

certamente o Dr. Faust de Goethe, o cientista que, cansado de buscar em vão a verdade 

em seu laboratório, fez um pacto com Mefistófeles, trocando o controle de sua alma no 

além por uma vida, aqui e agora, onde pudesse satisfazer todos seus desejos. Trocou 



Capítulo VI 
Os poemas de Pessoa, sua leitura em chave esotérica e o caminho para participar de sua vivência  

486 

 

com isso o conhecimento intelectivo, que vinha buscando em seus estudos, pela 

experiência direta, emocional, de vida. Certamente Pessoa conhecia essa obra muito 

bem, pois em sua biblioteca particular encontra-se a tradução inglesa do Faust por John 

Anster.
1
 Além disso, Franz Hartmann comenta bastante esta obra em seu livro Magic 

White and Black, como sendo uma alegoria da futilidade na busca de benefícios 

pessoais egoístas.
2
 

Mas o Fausto “pessoano” é mais passivo do que o personagem de Goethe. A 

intensa atividade desenvolvida por este é substituída pela reflexão profunda daquele de 

Pessoa, que traz um aspecto intimista, esotérico, no sentido de busca interior. E o que 

sobra é a melancolia, o sentimento de pavor diante do mistério, a insatisfação diante do 

amor e do prazer. A morte como salvação… Isso tudo já prenunciado logo no primeiro 

verso: 

Quero fugir ao mistério 

Para onde fugirei? 

Ele é vida e morte 

Ó Dor, para onde irei? 

A angústia existencial diante do Misterium Tremendum, no sentido atribuído por 

Rudolph Otto,
3
 é um tema recorrente na literatura e na filosofia ocidental. O intelecto 

não consegue conceber o mistério. O próprio Otto afirma que ele se expressa por “temor 

e tremor”. Nesta mesma linha, Pessoa afirma, num de seus fragmentos: “O Mystério 

(que é tudo) não é compreensível senão à emoção. A inteligência não pode 

comprehender o Mysterio” (item 5.4.2.15).
4
 

O mundo da ciência objetiva não traz respostas para o mistério da existência, e a 

alma, soterrada por ele, acaba morrendo para a consciência, que já não a percebe. E 

assim, no âmbito do mistério surge a questão da vida e da morte. 

                                                           
1
 Em duas edições: Londres: Sampson Low Son & Marston, 1867, e Londres: Cassell & Company, 

1909. 
2
 HARTMANN, op. cit., p. 264. 

3
 Vide OTTO, O Sagrado, passim. 

4
 As citações dos fragmentos serão, salvo indicação em contrário, referentes ao item 5.4.2. Assim, neste 

capítulo serão indicados apenas os subitens correspondentes. 
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Segundo o pensamento esotérico, o ser humano deve “viver no mundo, sem ser 

do mundo”. Hartmann explica este conceito: 

Renunciar às vãs coisas mundanas não significa olhar com desprezo para o progresso do 

mundo, tornar-se um ignorante em Matemática ou lógica e desinteressar-se pelo bem-

estar da humanidade, evitar os deveres da vida, ou negligenciar a própria família […]. 

Significa viver no mundo sem se agarrar a ele, substituir o amor pessoal pelo amor 

universal e considerar o interesse do todo de importância superior à do interesse 

pessoal.
5
 

A experiência do personagem de Goethe, que vende sua alma ao diabo em troca 

dos maiores prazeres mundanos possíveis, para no fim continuar infeliz e só sentir 

alegria quando usa seus poderes em benefício de outros, é uma ilustração dessa 

colocação de Hartmann. Pois, para o Esoterismo de matiz rosacruciano, em sua essência 

o ser humano transcende o mundo,
6
 como diz Pessoa em outro fragmento: “A 

intelligencia não é deste mundo é extranha à substancia do mundo: deriva do destino, 

superior ao homem e a deus” (5.4.2.3). Portanto, como corolário, para esse modo de 

pensar o ser humano deve conhecer o mundo material, mesmo emocionalmente, para 

desenvolver sua consciência, que, como visto, é a meta de sua estada neste plano 

material, mas sem se subordinar a ele, pois a Alma pertence a outro nível de realidade, 

está além deste plano material. Pessoa também expressa essa relação em outras poesias, 

como, por exemplo, em Porque choras de que existe (Anexo 8): 

Tudo nosso – mal ou bem 

É ficticio e só persiste 

Porque a alma aqui é ninguém. 

Um dos tantos exemplos dessa relação do ponto de vista do Esoterismo 

Ocidental pode ser encontrado no livro Símbolos secretos dos rosacruzes dos séculos 
                                                           
5
 HARTMANN, op. cit., p. 42. 

6
 Conforme a descrição de Franz Hartmann, “a partir do Logos Universal, procede a luz Invisível do 

Espírito, a Verdade, a Lei e a Vida, abraçando e penetrando o Cosmos e manifestando-se na alma 

iluminada do ser humano” (HARTMANN, op. cit., p. 6). Note-se que essa descrição expressa bem a 

visão neoplatônica e estoica da alma humana como fagulha da Anima Mundi apresentada no Capítulo I 

deste trabalho. 
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XVI e XVII, onde na primeira tábua (Figura 1) vê-se a figura de um alquimista em sua 

mesa de trabalho. E sobre a abóboda de seu laboratório a frase: Compone Lapidem 

absque Repugnantia (Compõe a Pedra sem Repugnância). Pois a “Pedra Filosofal” deve 

ser encontrada no interior da Terra, como mostrado na Figura 5: Visita Interiora Terrae 

et Rectificando Invenies Occultum Lapidem (“Visita o interior da Terra e retificando 

encontrarás a pedra oculta”). Assim, apesar da sua origem divina, o homem deve saber 

penetrar na Terra, ou seja, viver o mundo em sua essência material, para resgatar sua 

divindade, representada pela Pedra Filosofal. Sem repugnância. Mas, como aponta 

Hartmann, eliminando seus interesses egoístas: 

O desejo egoísta de existência aprisiona o ser interior numa forma mortal; aquele que 

durante sua vida na Terra vence todos os desejos egoístas de existência se torna livre.
7
 

Outras chaves importantes para compreender essa questão da existência do 

ponto de vista esotérico são apresentadas pelo verso VI deste poema: 

Ah, tudo é símbolo e analogia! 

O vento que passa, a noite que esfria. 

São outra cousa que noite e vento – 

Sombras de vida e de pensamento. 

Pessoa, que era mestre em trabalhar os símbolos, menciona num fragmento: “E 

os símbolos servem para nos transformar através dos estados de consciência superiores 

que possam suscitar em nós” (5.4.2.11). Pode-se, portanto, inferir que a natureza (o 

vento e a noite) expressa nesses versos símbolos que têm, para Pessoa, a propriedade de 

nos transformar, reforçando o conceito de que o conhecimento do mundo material eleva 

a consciência do ser humano. 

Neste verso se faz menção a alguns dos elementos principais do drama 

faustiano: a relação entre a vida e o pensamento, o mistério. Na obra de Goethe, 

Mefistófeles diz a um dos estudantes que procura o cientista para sua orientação: “Meu 

                                                           
7
 Ibidem, p. 263. 
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amigo, cinzenta é toda a teoria, mas é verde a árvore dourada da Vida”.
8
 Haveria, pois, 

um conflito entre vivência e pensamento? Para o Esoterismo Ocidental, que postula o 

desenvolvimento da consciência como finalidade da vida neste plano de existência, os 

dois são inseparáveis: a vivência gera a sabedoria, mas sem a reflexão (a inteligência) 

ela é inútil, pois nada ensina. A reflexão (inteligência) sem a vivência (sabedoria) é 

estéril, pois nada conhece.
9
 O que produz então o dilema faustiano? Talvez seja uma 

predisposição da Alma: talvez a verde árvore dourada da vida se torne cinzenta para 

alguns que, ao contrário, veem na teoria o alvorecer dourado de um novo mundo. 

Conforme o próprio Pessoa aponta, no fragmento do item 5.4.2.7, existem indivíduos de 

tipo psicológico diferente, que permanecem desta forma durante toda sua encarnação. 

Reencontramos ainda, nesse verso VI, o tema platônico do mundo sensível como 

sombra do mundo inteligível. No mundo objetivo tudo é símbolo e analogia, e 

corresponde a outra coisa em outro nível de realidade. Este plano objetivo é uma ilusão, 

uma sombra de outro plano. Esse tema é reforçado na estrofe seguinte: 

Tudo que vemos é outra cousa 

A maré vasta, a maré ansiosa 

É o eco de outra maré que está 

Onde é real o mundo que há. 

“O que está abaixo é como o que está em cima”, diz o texto da Tabula 

Smaragdina Hermetis (Figura 3), e essa “maré ansiosa” pode ser entendida como o mar 

de nosso mundo emocional, que reflete o mundo do espírito. Note-se que a analogia 

entre a psique ou o espírito e o mar é bastante comum em textos esotéricos (vide, por 

exemplo, as observações do próprio Pessoa, mais adiante). Mas a estrofe do poema 

conclui afirmando que 

Tudo que temos é esquecimento. 

A noite fria e o passar do vento 

São sombras de mãos cujos gestos são 

                                                           
8
 GOETHE, Faust, p. 48. 

9
 Essas relações de complementaridade são expressas no simbolismo da cabalística Árvore da Vida, por 

exemplo (vide MATHERS, The Kabbalh Unvieled, passim). 
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A ilusão mãe dessa ilusão. 

Lembramos que Pessoa cita em suas reflexões que a consciência que temos da 

realidade é composta de vários “níveis de ilusão” que criamos com nossa imaginação. 

Diz ele: “A Magia e a Alchimia teem ilusões como a sciencia e a sexualidade, que são 

suas figurações no baixo mundo. Construímos ficções com a nossa imaginação, tanto na 

terra como no céu” (item 5.4.2.17). 

A noite fria e o passar do vento, aliás, podem ser considerados metáforas da 

dualidade desse mundo objetivo: o vento material, imprevisível, descontínuo, 

constantemente mudando de direção. A noite apenas uma sombra, totalmente previsível, 

que chega sempre na hora certa e se despede todos os dias. O vento é movimento, é ar, 

pleno de vida que nos mantém ligados ao ambiente objetivo. A noite fria exacerba os 

medos de ambientes outros, faz sonhar e transporta para longe. É a morte do dia, a 

morte da luz. Eis aí talvez a causa da angústia existencial do ser humano: o 

esquecimento. Pessoa volta muitas vezes a esse tema em suas poesias, como em Neste 

mundo em que esquecemos (Anexo 13): “Neste mundo em que esquecemos somos 

sombra de quem somos”. O ser humano se esqueceu de suas origens e dos outros níveis 

de realidade. Está preso à ilusão do mundo dos sentidos, “sombras de mãos cujos gestos 

são a ilusão mãe dessa ilusão”, e acha que este é o único mundo existente. 

6.1.2. Correspondência  e iniciação 

Como a obra de Pessoa é complexa, simbólica e abrange vários universos de 

significados, os âmbitos para o jogo hermenêutico vão surgindo a partir dos encontros 

de diferentes temas, e alimentando o diálogo com a obra do autor. E, a partir da reflexão 

sobre o mistério da existência e os seus símbolos, entrou-se no âmbito da 

correspondência, que, como visto, é fundamental no pensamento esotérico. Esta ideia de 

correspondência (Capítulo I, item 1.2) está associada à existência de diferentes planos 

ou níveis de realidade e à iniciação na passagem de um para o outro. As 

correspondências podem ser tanto entre níveis de realidade distintos quanto entre o 

macro e o microcosmo. Isto traz à mente a Mensagem de Pessoa, que tem poemas que 

podem representar justamente essa correspondência entre realidades externas e internas, 

entre a nação e os indivíduos que a compõem. 
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Na obra Mensagem, o Quinto Império, como discutido no Capítulo IV, se deve 

realizar no plano espiritual, a partir de uma visão “pagã, gnóstica, cristã”. E Dom 

Sebastião representa “o número Cabalístico de Portugal” (item 4.3). Portanto, embora 

trate da experiência e da história do povo português, esta obra pode ser lida em chave 

esotérica.
10

 Dentre os poemas que compõem a Mensagem chamam a atenção, neste 

sentido, aqueles dedicados ao “Mostrengo”, denominados O mostrengo (Anexo 2) e 

Antemanhã (Anexo 3): 

O primeiro poema foi publicado a primeira vez em 9.9.1918, e novamente em 1922 na 

revista Contemporânea v. II, n. 4, com o título O Morcego.
11

 Portanto, ele pode ser lido 

também fora do contexto de Mensagem. Ele retrata aparentemente a conquista do 

oceano (“O Mar sem Fundo”), pelos portugueses (“o povo que quere o mar que é seu”), 

e da hercúlea força de vontade do timoneiro de uma nau diante dos fantasmas do 

desconhecido, representados pelo “Mostrengo”. Mas o jogo de números, derivados da 

frequente repetição do número três, parece ser um alerta, ou um convite a se considerar 

uma segunda leitura. Observe-se: 

O mostrengo que está no fim do mar 

Na noite de breu ergueu-se a voar; 

A roda da nau rodou três vezes, 

Rodou três vezes a chiar, e disse […]: 

“De quem são as velas onde me roço? 

De quem as quilhas que vejo e ouço?”, 

Disse o mostrengo e rodou três vezes, 

Três vezes rodou, imundo e grosso […]. 

(O Timoneiro) Três vezes do leme as mãos ergueu, 

Três vezes ao leme as reprendeu, 

E disse ao fim de tremer três vezes. 

São, portanto, quatro repetições do número três ao falar do mostrengo. São três 

repetições do número três ao falar do timoneiro. Ora, geralmente se associa nos textos 

esotéricos o número quatro ao mundo, tanto o material dos quatro elementos (terra, 

                                                           
10

 Vide, por exemplo, LUNA, A chave esotérica da mensagem de Fernando Pessoa. 
11

 SEABRA (coord.), Fernando Pessoa, p. 50. 
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água, ar e fogo) quanto da realidade como um todo (os quatro mundos da cabala, por 

exemplo), ou a Tetractys pitagórica. Em suas reflexões, Pessoa menciona esse aspecto: 

“Quatro, sendo os quatro mundos, é o número da realidade, ou da manifestação como 

realidade” (item 5.4.2.14). Já o número três refere-se ao mundo divino: as três primeiras 

hipóstases neoplatônicas; a trindade cristã; a trimurti hindu; os três Sefirot superiores do 

mundo de Atziluth na Cabala, entre outros. Pessoa afirma que “três é para o homem o 

número da divindade completa” (item 5.4.2.14). Assim, o três repetido quatro vezes 

pode se referir ao espírito no mundo. Já o três repetido três vezes pode indicar a 

iniciação: a busca da divinização do homem.
12

 

As estruturas iniciáticas tradicionais de organizações de base rosacruciana, como 

a SRIA e outras, adotaram nove graus como base de seu processo iniciático.
13

 A Astrum 

Argentum e a Golden Dawn utilizam os mesmos nove graus com denominações 

similares, acrescentando um décimo denominado Ipsíssimus para o estado final de 

iluminação (Crística), e integram assim as dez Sephirot em seu sistema
14

 (item 4.4.3.4). 

Encontra-se aqui uma correspondência com os três triângulos da Árvore da Vida da 

Cabala, cada um definindo um “mundo”, ou plano, ou nível de realidade. Cada triângulo 

composto de três Sefirot.
15

 As iniciações correspondem geralmente às três pontas de 

cada um dos três triângulos. Isto poderia reforçar a hipótese de que esses poemas têm 

um sentido iniciático. Além disso, encontramos frequentemente na literatura esotérica e 

na psicologia moderna, conforme mencionado, o mar como sinônimo da psique. O 

próprio Pessoa, no Fausto, menciona a “Maré Ansiosa” possivelmente com esse 

sentido. Ao falar do Quinto Império, Pessoa afirma que “dominamos outrora o mar 

físico, criando a civilização universal; dominaremos agora o mar psíquico, a emoção, a 

                                                           
12

 Para maiores informações sobre o sentido geralmente atribuído aos números, vide a obra clássica de 

Francis Barret, denominada Magus, p. 115-145, originalmente publicada em 1801. Outra obra que 

pode ajudar é um pequeno volume de William. W. Westcott, um dos fundadores da Golden Dawn: Os 

números; seu poder oculto e suas virtudes místicas. 
13

 Os graus são denominados: Zelator, Teoricus, Praticus, Philosophus, Adeptus Minor, Adeptus Major, 

Adeptus Exemptus, Magister Templi, Magus. 
14

 PASI, The Influence of Aleister Crowley on Fernando Pessoa’s Esoteric Writings, p. 701. 
15

 Vide o esquema da Árvore da Vida apresentado no Capítulo I, extraído de FORTUNE, A cabala 

mística. Estes triângulos também estão descritos por Samuel Liddell Mac Gregor MATHERS, em The 

Kabballah Unvieled, e por W. Wynn Westcott, em An Introduction to the Study of Kabalah, livros 

presentes na biblioteca particular de Pessoa. 
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mãe temperamento, criando a civilização intelectual” (item 4.3), deixando clara a 

relação que ele estabelece entre o oceano e a psique.
16

 

Na literatura esotérica é muito comum a menção aos habitantes do umbral, ou do 

limiar (threshold), que guardam a passagem do plano material para o plano psíquico. 

Hartmann explica esses seres como projeções de nossos próprios medos, desejos e 

angústias. Diz ele: 

Eles não são elementos imaginários, mas forças vivas que podem ser percebidos por 

aqueles que adquiriram o poder de olhar para sua alma […]. Eles formam os temidos 

habitantes do umbral que guardam os jardins do paraíso da alma. São geralmente 

descritos como tendo formas de animais fantásticos.
17

 

Nas cerimônias de iniciação, muitas vezes a figura do “Guardião do Umbral” 

barra a passagem do Neófito e lhe faz diversas perguntas, que, se forem respondidas 

satisfatoriamente, darão ao Neófito o direito de prosseguir a sua viagem iniciática. Na 

literatura esotérica, essa figura é bastante utilizada. No livro Zanoni,
18

 por exemplo, ele 

é representado por um monstro. A Divina Comédia, por muitos considerada uma obra 

esotérica,
19

 descreve o anjo guardião que barra cada um dos círculos do Purgatório. 

Assim, essas cerimônias são uma representação da viagem interior em direção a outros 

níveis de realidade, que correspondem também a outros níveis de consciência (ou 

“Níveis de Percepção”, segundo a TransD., conforme visto no Capítulo II), e cuja 

passagem leva o neófito a enfrentar seus próprios habitantes do umbral. 

A história do “Mostrengo”, portanto, poderia também ser lida como uma viagem 

iniciática do neófito (o timoneiro), que navega o mar da sua própria psique (o mar sem 

fundo), para descobrir novos mundos (outros níveis de realidade), e encontra o 

“Guardião do Umbral” (o “Mostrengo”), para questioná-lo e testar sua determinação. E 

                                                           
16

 Hartmann (op. cit., p. 86) lembra, a propósito, a relação que Boehme, em seu livro sobre “os três 

princípios”, estabelece entre os três planos matéria, alma e espírito com a terra, a água e o fogo, sendo 

que a alma corresponde à água. 
17

 HARTMANN, op. cit., p. 40. 
18

 O romance Zanoni, de Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), é um dos livros clássicos da literatura 

esotérica rosacruciana. 
19

 Sobre o caráter esotérico da Divina Comédia, vide, por exemplo, GUENON, L’Esoterisme de Dante, 

ou então BONNELL, Dante, o grande iniciado. Pessoa possuía a edição italiana da Divina Comédia 

organizada por Vandelli. 
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esse timoneiro, por outro lado, não representaria só um indivíduo, mas também 

simbolizaria todo o povo português ou a “Grande Alma Portuguesa”, de que fala Pessoa 

na carta a von Keyserling (item 4.3). Portanto, a iniciação seria tanto dos portugueses 

como indivíduos quanto de Portugal em sua viagem para assumir o novo Império, 

dentro da grande “iniciação” dos descobrimentos. 

No caso desse primeiro poema, pergunta o “Mostrengo”: 

“De quem são as velas onde me roço? 

De quem as quilhas que vejo e ouço? […] 

Quem vem poder o que só eu posso, 

Que moro onde nunca ninguém me visse 

e escorro os medos do mar sem fundo?” 

Num contexto iniciático isso equivaleria à identificação do neófito, a perguntar: 

quem é ele e de quem são os meios que utiliza para avançar (fornecidos pela tradição à 

qual pertence, ou pelo seu mestre). Na poesia o timoneiro responde: 

“Aqui ao leme sou mais do que eu: 

Sou um povo que quer o mar que é teu; 

E mais que o mostrengo que minh’alma teme 

E que roda nas trevas do fim do mundo, 

Manda esta vontade, que me ata ao leme, 

D’el Rei, Dom João Segundo.” 

Em termos iniciáticos isso corresponderia a dizer que o neófito vem tomar posse 

do mundo de sua psique, e por correspondência do plano Astral, e não está sozinho 

nessa empreitada, pois conta com a presença e o auxílio do povo dos “eleitos”, o povo 

Português, e sua egrégora,
20

 que viria resgatar seus ideais e a “Grande Alma 

Portuguesa”. E todos agindo em nome do Rei, símbolo do Ser Supremo, cuja vontade se 

sobrepõe à vontade individual, seja Ele o Mestre Interior do Neófito, seja o 

“Encoberto”, messias do Quinto Império, Dom Sebastião, seja o Cristo. 

                                                           
20

 Vide o conceito de egrégora na nota de rodapé do final do item 4.3 do Capítulo IV. 
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A esse respeito, é interessante rever o item 5.4.2.15, onde Pessoa menciona a 

Iniciação: “São trez os caminhos da iniciação – pela emoção, pela vontade e pela 

intelligencia […]. A iniciação pela vontade adquire-se […] em subordinação e 

apprendizagem a um Mestre externo; como a vontade se manifesta na acção, esta 

iniciação tem que passar-se no campo da acção, que é a vida e a relação que há nella, e 

de ahi o fazer-se esta iniciação atravez de contatos vitaes definidos…”. Esta 

subordinação do ego a uma vontade superior é essencial em diversas denominações 

esotéricas. No Capítulo V, Pessoa menciona o “Eu superior” e o “Eu inferior”, sendo 

desejável que este esteja subordinado àquele (item 5.4.2.14). 

Na realidade esse encontro com o “Guardião” visa forçar o candidato a uma 

autoanálise e concluir se efetivamente está pronto para o passo seguinte: submeter seus 

desejos mundanos à vontade do Espírito. Percebe-se, assim, que se pode estabelecer 

uma correspondência entre o mundo exterior descrito nessa poesia e o mundo espiritual 

ou psíquico interior. E que um pode ser descrito em termos do outro. Pode-se então 

imaginar a saga dos descobrimentos portugueses como linguagem simbólica para 

descortinar o mundo interior. Eis a lei das correspondências em ação. Esta também 

parece ser a base das operações da Magia iniciática: a criação de uma situação no 

mundo material, com elementos conhecidos, que tenham uma correspondência nos 

outros níveis de realidade, para repercutir no mundo interior do neófito. 

Esta leitura do Mostrengo como texto iniciático, e não somente como descrição 

de uma situação referente aos descobrimentos, é reforçada por outra poesia denominada 

Antemanhã (Anexo 3). Esta poesia, de acordo com Seabra, já é de 8 de julho de 1933:
21

 

O mostrengo que está no fim do mar 

Veio das trevas a procurar 

A madrugada do novo dia, 

Do novo dia sem acabar; 

E disse: “Quem desvendou o Segundo Mundo, 

Nem o Terceiro quer desvendar?”. 

 

E o som na treva de ele rodar 
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 SEABRA (coord.), op. cit., p. 51. 
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Faz mau o sono, triste o sonhar, 

Rodou e foi-se o mostrengo servo 

Que seu senhor veio aqui buscar. 

Que veio aqui seu senhor chamar –  

Chamar Aquele que está dormindo 

E foi outrora Senhor do Mar. 

Novamente aqui o mostrengo é descrito como um “habitante do umbral”, 

simbolizando a frustração e o sentimento de culpa de quem abandonou uma missão. 

Não é só da decadência de Portugal que essa poesia nos fala, mas também da frequente 

recaída de quem conseguiu galgar alguns passos na senda da iniciação e depois a 

abandonou. A chave esotérica do poema pode ser percebida nas seguintes estrofes: “E 

disse: ‘Quem desvendou o Segundo Mundo, nem o Terceiro quer desvendar?’”. Qual 

seria esse Terceiro Mundo? Esta frase evidentemente já não se refere aos 

descobrimentos; estes mundos possivelmente estão relacionados a outros níveis de 

realidade ou percepção. Nesse caso se poderia estar falando de alguém, que, após ter 

tido uma revelação, se acomoda e abandona a busca, e embora sinta a frustração de 

viver objetivamente nos estreitos limites do mundo material, não tem a força nem o 

desejo de evoluir. E essa sensação de impotência gera angústia e desespero: “Faz mau o 

sono, triste o sonhar”. 

A função do Guardião, portanto, é também a de tentar manter o neófito desperto, 

“sintonizado”, embora nem sempre isso seja possível. 

6.1.3. A iniciação e os níveis  de realidade 

O processo iniciático esotérico geralmente representa e estimula a evolução da 

consciência, grau após grau. É justamente um movimento de retorno da multiplicidade à 

Unidade, conforme preconiza o Neoplatonismo. E, já que se adentrou no âmbito da 

iniciação, essas questões podem ser ampliadas. 

Como visto no Capítulo I, a iniciação é um componente importante no 

pensamento esotérico, e Pessoa escreveu diversos fragmentos sobre este tema (por 

exemplo, item 5.4.2.15), bem como várias poesias que direta ou indiretamente a ela se 

referem. É preciso, no entanto, diferenciar claramente o que é a “iniciação” 

propriamente dita, que é um processo interior de ampliação da consciência, daquilo que 
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é a “cerimônia de iniciação”, um ritual externo elaborado para produzir essa mudança 

da consciência, através de vivências simbólicas. Vale destacar que, como afirma o 

poeta, “toda a iniciação (propriamente dita) é solitária”, pois ocorre no interior de cada 

um, independentemente das pessoas que o cercam e da cerimônia externa que ocorre ao 

seu redor (item 5.4.2.15). 

Conforme explicado no Capítulo I, existem vários caminhos iniciáticos que, no 

final do processo, buscam produzir uma “Gnose”. Suas cerimônias, geralmente 

baseados nos mitos e na cosmovisão das diferentes correntes esotéricas, englobam 

várias etapas (item 1.2, nota de rodapé sobre a iniciação). É muito comum haver, nas 

cerimônias de iniciação, referências à morte e à ressurreição, como etapas do processo. 

Assim, na Maçonaria Esotérica, por exemplo, é comum a referência ao mito de Hiram 

Abiff, já mencionado.
22

 

Os rituais iniciáticos baseados no simbolismo Rosa-cruz, como, por exemplo, os 

da Golden Dawn, e principalmente da A.A.·(que, conforme foi visto nos estudos de 

Marco Pasi no Capítulo IV, devem ter influenciado Pessoa), são muitas vezes 

configurados seguindo uma estrutura cabalística.
23

 Note-se que na Cabala é postulada a 

existência de quatro mundos (Capítulo I, item 1.3.5), que podem ser entendidos, 

aproximadamente, da seguinte maneira: o mundo objetivo/material Assiah; o 

astral/psíquico Yetzirah, que é o reino dos coros angélicos; o mental/espiritual Briah, o 

reino dos Arcanjos; e o divino Atziluth, acessível pela recitação dos nomes de Deus. 

Esses mundos correspondem a distintos estados da consciência (níveis de percepção 

segundo a TransD), a níveis de realidade, ou ambos, dependendo da visão ontológica de 

quem interpreta,
24

 e podem ser associados também com aqueles que no Neoplatonismo, 

conforme visto, são chamados de alma sensitiva, alma racional e alma intelectiva. 

O poema Iniciação (Anexo 4), que o autor escreveu em 1932, contém muitas das 

questões apresentadas acima, porém de maneira totalmente original. Nesse caso, o 

próprio nome indicaria o âmbito ao qual o poema se refere. 

                                                           
22

 Vide, por exemplo, AMBELAIN, A antiga Franco-Maçonaria. 
23

 Daí a importância que o livro de MATHERS, The Kabballah Unvieled, teve para a formação do 

Golden Dawn e seus rituais. 
24

 Patrick Paul escreveu um livro denominado Os diferentes níveis de realidade; o paradoxo do nada, no 

qual apresenta os mundos da Cabala como exemplos de níveis de realidade conforme definidos pela 

transdisciplinaridade. 
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Neste poema, Pessoa aparentemente relata a fala de um iniciador dirigida a um 

iniciando numa cerimônia de iniciação. Dependendo das características do iniciando, a 

iniciação propriamente dita irá se manifestar de diferentes maneiras. Conforme Pessoa 

escreve no mencionado texto do item 5.4.2.15, a iniciação pode ser apenas um primeiro 

contato com os temas esotéricos; ou uma experiência buscada ardentemente pelo 

iniciante, que pode resultar num forte uso de sua imaginação, ou num vislumbre da 

verdade, em forma de Gnose, que pode transmutar sua própria vida. Uma forma 

podendo gerar a outra. 

No poema Iniciação, fica evidente a descrição da passagem da alma após a 

“morte” por esses mundos, principalmente em função da menção aos anjos, arcanjos e 

deuses: 

Mas, na Estalagem do Assombro, 

Tiram-te os Anjos a capa: 

Segues sem capa no ombro, 

Com o pouco que te tapa. 

Então Arcanjos da Estrada 

Despem-te e deixam-te nu. 

Não tens vestes, não tens nada: 

Tens só teu corpo, que és tu. 

Por fim, na funda caverna, 

Os Deuses despem-te mais. 

Teu corpo cessa, alma externa, 

Mas vês que são teus iguais. 

Encontra-se aqui a ideia Neoplatônica e Hermética de que a alma, em seu 

processo de encarnação, ao passar pelos diferentes mundos (ou planetas, ou estações, ou 

níveis de realidade… dependendo da escola) se reveste de “corpos” feitos da essência 

sutil desses mundos. Quando da morte, a alma volta pelo mesmo caminho e os 

diferentes “corpos” são retirados, até que a alma seja constituída somente de sua 

essência divina, que é uma “Mônada”, centelha do Espírito, ou da Anima Mundi, ou de 

Nous, dependendo da escola. Com isso ela vai perdendo as características que definiram 

sua “personalidade terrena” e ascende ao plano divino, levando consigo, porém, a 
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consciência de suas vidas terrenas. Desta forma, do ponto de vista da maioria das 

correntes esotéricas, cada vida é uma tomada de consciência. Assim, de acordo com esta 

visão, a consciência desta “Mônada” divina vai evoluindo por encarnações sucessivas, 

envolta em diferentes “corpos”, que pertencem aos diversos níveis de realidade, que se 

inter-relacionam para produzir a personalidade, que anima o corpo físico. E cada vida é 

uma lição. Neste sentido podemos entender a estrofe: 

Teu corpo é a sombra das vestes 

Que encobrem teu ser profundo. 

E a aparente aporia final: 

A sombra das tuas vestes 

Ficou entre nós, na sorte 

Não ‘stás morto entre ciprestes. 

Neófito, não há morte. 

Embora o corpo tenha ficado nesse plano, ao léu, o neófito não morreu, porque a 

alma é imortal. Posição da maioria das correntes esotéricas e ressaltada por Pessoa em 

diversos fragmentos, em particular no item 5.4.2.12, sobre a reencarnação, onde afirma: 

“A nossa diferença de nós mesmos, em relação a essa encarnação imediatamente 

anterior, consiste numa diferença de personalidade, a individualidade permanece a 

mesma”, mostrando assim que a iniciação que este poema representa é a transmissão 

vivencial da ideia de reencarnação. 

Fernando Gebra tem uma interessante interpretação desse poema, observando 

que ele descreve uma iniciação que vai somente até a etapa de purificação, que é a 

“funda caverna”. Esta simboliza o local de profunda interiorização e isolamento de 

retorno ao estado embrionário antes de renascer.
25

 

Voltando ao fragmento em que Pessoa afirma que existem três tipos de 

iniciação, pela emoção, pela vontade e pela inteligência, diz ele que a iniciação pela 

vontade ocorre na ação: 
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 GEBRA, O ritual esotérico no cancioneiro de Fernando Pessoa, p. 99. 
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Como a vontade se manifesta na acção, esta iniciação tem que passar-se no campo da 

acção, que é a vida (item 5.4.2.15). 

Pessoa coloca essa questão do esforço necessário para se alcançar a iniciação 

pelo caminho da vontade em seu poema sobre Na sombra do Monte Abiegno (Anexo 

11). 

Pedro Teixeira da Mota, em Fernando Pessoa, Poesias Poéticas, Mágicas e 

Espirituais, comenta que o Monte Abiegno representa a “via purgativa”, etapa iniciática 

da purificação. Nesse seu livro apresenta outros poemas de Pessoa com esse mesmo 

título, abordando o mesmo tema, alguns inacabados. Observa que o conceito de 

montanha sagrada, símbolo de um elevado nível de realidade, tanto interior como 

exterior, vem da Grécia e o protótipo mais famoso era o Olimpo, mas que o Monte 

Abiegno, como caminho iniciático, ficou bastante conhecido nos círculos esotéricos em 

função dos rituais da Golden Down. Diz ele que, segundo essa simbologia, 

[o Monte Abiegno representava] o Monte Místico que encerrava a caverna, o túmulo da 

iniciação, quer de Christian Rosencreutz, quer do Cordeiro de Deus “Abi Agnus”, o 

Cordeiro do Pai.
26

 

Comenta ainda que a imagem da “subida da montanha” é muito usada para 

descrever o processo iniciático, com sua elevação de energia e expansão da consciência 

ao longo do árduo percurso. 

O monte sagrado é também muitas vezes associado ao Omphalos, umbigo, 

centro e eixo do mundo. Mircea Eliade desenvolveu bastante este tema em suas obras. 

No Mito do Eterno Retorno, por exemplo, Eliade mostra que em diversas religiões e 

culturas as montanhas representam esse centro:
27

 “O ponto mais alto da montanha 

cósmica não é apenas o ponto mais elevado da Terra: é também o umbigo do mundo, o 

ponto onde começou a Criação”.
28

 

Fernando Gebra lembra que, segundo Sil Bidermann, 
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 MOTA, Fernando Pessoa; poesia poética, mágica e espiritual, p. 79. 
27

 ELIADE, Mito do eterno retorno, p. 23-26, passim. 
28

 Ibidem, p. 25. 
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Abiegno era uma antiga aldeia nômade da Scythia, nas margens do rio Yakartes. Era 

considerada, na mitologia grega, uma espécie de paraíso terrestre similar à fabulosa 

terra dos Hiperbóreos. Para a Golden Dawn, o Monte Abiegno se tornou o Monte da 

Ascensão mística por meio da purificação da alma, a montanha do saber infinito.
29

 

Gebra também interpreta esse poema como sendo parte da etapa de purificação 

da iniciação. Ele chama a atenção para os valores modais de “Querer Fazer, Saber Fazer 

e Poder Fazer”, que estão expressos nessa poesia. O neófito, no caso, quer, mas não 

sabe ou não pode. Tem sono. 

A temática desse poema de 1932 pode ser descrita como uma “anti-iniciação”, 

que hoje em dia se expressaria como “o problema de entrar na zona de conforto”: 

Na sombra do Monte Abiegno 

Repousei de meditar, 

Vi no alto o alto Castelo 

Onde sonhei de chegar. 

Mas repousei de pensar 

Na sombra do Monte Abiegno. 

Logo no primeiro verso, Pessoa mostra como, ao chegar à confortável sombra do 

monte, repousou sua mente. Já o verso seguinte é mais contundente: 

Porque esqueci, não lembrei 

Na sombra do Monte Abiegno, 

Repousei porque abdiquei. 

Assim, abandonou um alto ideal e deixou-o para depois. Desistiu da ação. 

Escapou da iniciação. Reencontra-se aqui o tema do poema Antemanhã descrito acima. 

Conforme a experiência do autor deste trabalho, é muito frequente encontrar pessoas 

que se dizem esoteristas, mas que, diante da falta de resultados palpáveis imediatos, 

perdem o élan, abandonam qualquer esforço sério e ficam só no sonho e na fantasia. 

Deixam o esforço para “algum dia”. Diz o poema: 

                                                           
29

 GEBRA, op. cit., p. 113. 
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Talvez um dia mais forte 

Da força ou da abdicação 

Tentarei o alto caminho. 

Essas pessoas procrastinam e buscam uma justificação, para acalmar seu 

sentimento de culpa, pois 

Quem pode sentir o descanso 

Com o Castelo a chamar? 

Está no alto sem caminho 

Senão o que há por achar. 

Na Sombra do Monte Abiegno 

Meu Sonho é de o encontrar. 

Elas perdem-se no sonho e na fantasia, esperando por alguém, um milagre, um 

salvador, um mestre talvez, que faça o trabalho por elas: 

Olho o Castelo de longe, 

Mas não olho o meu querer. 

Da sombra do Monte Abiegno 

Quem virá me desprender? 

Mas, como já visto, para Pessoa, o caminho esotérico é individual e interior e 

ninguém pode percorrê-lo pelo discípulo. Um mestre pode encaminhá-lo, esclarecer 

dúvidas, ensinar técnicas, mas o esforço é sempre do discípulo. 

A razão para a perda de contato com os outros planos e o desinteresse em subir a 

montanha, além da preguiça, pode ser também o medo. Pessoa, na identidade de Álvaro 

de Campos, aborda indiretamente essa questão em seu poema Demogorgon (Anexo 12). 

O medo pode ter várias causas em distintos níveis de realidade: o Mysterium 

Tremendum, conforme expresso por Rudolph Otto, como visto, causa temor e tremor 

diante do “Totalmente Outro”. Ou então, no plano psíquico a possibilidade de encontrar 

um “Mostrengo”, um “Guardião do Umbral” que faça perguntas embaraçosas e revele 

as próprias fraquezas que o discípulo prefere ignorar. Afinal, conhecer a si mesmo pode 

ser uma experiência muito difícil para quem se apega a uma imagem criada 
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artificialmente. Além disso, a experiência esotérica pode levar a situações de 

paranormalidade e à presença de entidades assustadoras, no plano astral, reais ou 

imaginárias. Sobre essas entidades, existem diferentes interpretações. Para determinadas 

correntes, como as ligadas à Sociedade Teosófica, por exemplo, podem ser entes que 

habitam os outros mundos, inclusive como seres demoníacos ou angelicais, projeções de 

corpos psíquicos de pessoas vivas, espíritos de pessoas mortas, larvas, restos de outros 

corpos psíquicos em decomposição (cascões) etc.
30

 Para outras escolas, podem ser 

também os próprios pensamentos dos seres humanos, que moldam a essência sutil que 

compõe esses outros mundos, ou a “luz astral”, dando-lhes formas a partir da 

imaginação (consciente ou inconscientemente). Elas comporiam o que se chama de 

“formas-pensamento”, e formam as imagens dos habitantes do umbral. Diz Franz 

Hartmann: 

Elas são as forças semi-intelectuais da Alma e que podem despedaçá-la se lhes for 

permitido crescer e que devem ser subjugadas pelo “eu superior”, o verdadeiro Mestre, 

o divino […]. Elas não são coisas imaginárias, mas forças vivas que podem ser 

percebidas por aquele que consegue enxergar sua alma.
31

 

Outra explicação poderia ser no próprio plano objetivo: o medo natural do 

desconhecido. 

A maioria das escolas, em todo caso, concorda com o fato de que, se o esoterista, 

ou quem quer que seja, se “sintonizar” consciente ou inconscientemente com aquilo que 

geralmente se chama de “baixo astral”, pode ter experiências assustadoras, se não 

estiver preparado. Da mesma forma poderão ter experiências místicas de grande 

capacidade de elevação aqueles que se “sintonizarem” com os mundos superiores.
32

 

No poema Demogorgon (nome grego de um demônio que surge das sombras), 

Campos coloca a questão do medo da verdade, e da existência de outros níveis de 

realidade: 

                                                           
30

 Vide LEADBEATER, Invisible Helpers, passim, da biblioteca de Pessoa. 
31

 HARTMANN, op. cit., p. 40. 
32

 Sobre esse tema existe uma extensa literatura. A visão da Sociedade Teosófica é também 

detalhadamente descrita por outro livro de C. W. Leadbeater: O plano astral. Uma síntese também 

pode ser apreciada em POWELL, O corpo astral e O corpo mental. 
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Não, não, isso não! 

Tudo menos saber o que é o Mistério! 

Superfície do Universo, ó pálpebras descidas, 

Não vos ergais nunca! 

O olhar da Verdade Final não deve poder suportar-se! 

Além dos seres do “plano astral”, a própria verdade pode produzir uma forte 

“dissonância cognitiva” que obriga a reformular toda a Weltanschauung e a se 

reposicionar perante a vida. É por isso, aliás, que as diferentes escolas esotéricas sempre 

recomendam uma afiliação a um grupo comprovadamente inserido dentro de uma 

tradição, com pessoas que podem fornecer orientações e que têm uma Cosmovisão que 

permita encaixar as diferentes experiências dentro de uma perspectiva compreensível à 

luz de uma tradição: 

Deixai-me viver sem saber nada, e morrer sem ir saber nada! 

A razão de haver ser, a razão de haver seres, de haver tudo, 

Deve trazer uma loucura maior que os espaços 

Entre as almas e entre as estrelas. 

O medo é tanto que não só se desiste de procurar, mas se tem receio de ser 

encontrado: 

Não, não, a verdade não! Deixai-me estas casas esta gente; 

Assim mesmo, sem mais nada, estas casas esta gente… 

Que bafo horrível e frio me toca em olhos fechados? 

Não os quero abrir de viver 

Ó Verdade, esquece-te de mim! 

Mas, como visto, o âmbito da iniciação esotérica está muitas vezes relacionado 

ao de vida e morte e às questões ligadas à Alma e suas atividades. 
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6.1.4. Alma: a vida e a morte 

Pessoa compôs outro poema que reforça a ideia de que não há morte e de que 

esta é apenas uma mudança de consciência: A morte é a curva da estrada (Anexo 5), 

que diz: 

A morte é a curva da estrada, 

Morrer é só não ser visto. 

Se escuto, eu te oiço a passada 

Existir como eu existo. 

A terra é feita de céu. 

A mentira não tem ninho. 

Nunca ninguém se perdeu, 

Tudo é verdade e caminho. 

Conforme visto, houve um tempo em que Pessoa se interessou pelo espiritismo, 

frequentou sessões espíritas e apresentou certa mediunidade. Possivelmente este é o 

sentido da frase “Se te escuto, eu te oiço a passada existir como eu existo”: a 

manifestação do espírito ser tão real quanto a própria existência. 

Estas considerações levam ao âmbito da Alma e suas relações com os diferentes 

níveis de realidade. No poema Neste mundo em que esquecemos (Anexo 13), Pessoa 

diz: 

Neste mundo em que esquecemos 

Somos sombras de quem somos, 

E os gestos reais que temos 

No outro em que, almas, vivemos, 

São aqui esgares e assomos. 

Ou seja, dá a entender que o mundo real é o da Alma e não do corpo, que é 

puramente uma aparência, um mundo de sombras. Pessoa afirma em seus “fragmentos”: 

“Cada médium é uma tela. Assim o corpo é uma tela entre a alma e o espírito, e da 

mesma maneira, a alma é uma tela entre o espírito e o que está acima dele” (item 

5.4.2.14). Esse é outro ponto comum às diferentes escolas esotéricas, fiéis às suas raízes 
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platônicas. Aliás, a busca interior do Esoterismo nada mais é do que a busca do caminho 

para conhecer a própria essência anímica, que controla o ser humano. Hartmann faz a 

seguinte citação: 

Tudo o que existe sobre a Terra tem sua contraparte etérea acima da Terra e não há nada 

por mais insignificante que apareça na Terra que não dependa de algo superior; de 

modo que, se a parte inferior agir, a parte superior irá reagir sobre ela (Sohar Wajecae, 

Fol. 156, 6.)
33

 

E o poema de Pessoa prossegue: 

Tudo é nocturno e confuso 

No que entre nós aqui há. 

Projecções, fumo difuso 

Do lume que brilha ocluso 

Ao olhar que a vida dá. 

O mundo da Alma é claro, mas, a partir da perspectiva deste mundo material, 

sombrio, nevoento e confuso, sua luz é oclusa e só podemos vê-la num relance e então 

perceber sua razão de ser: 

Mas um ou outro, um momento, 

Olhando bem, pode ver 

Na sombra e seu movimento 

Qual no outro mundo é o intento 

Do gesto que o faz viver. 

É no mundo da Alma que encontramos o sentido da vida; é a partir dela que 

podemos escutar a vontade divina, que leva o cavaleiro ou o timoneiro a seguir em 

frente: 

E então encontra o sentido 

                                                           
33

 HARTMANN, op. cit., frontispício. 
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Do que está a esgarar, 

E volve ao seu corpo ido, 

Imaginado e entendido 

A intuição de um olhar. 

A mentira deste mundo temporal e espacial então faz sentido à luz da verdade 

maior: 

Sombra do corpo saudosa, 

Mentira que sente o laço, 

Que liga à maravilhosa 

Verdade que a lança, ansiosa, 

No chão do tempo e do espaço. 

Mas de onde vem essa vontade da Alma? Aqui os movimentos esotéricos 

apresentam visões diferentes. As correntes que postulam a reencarnação da alma falam 

na Lei do Carma, com distintas interpretações: compensações por atos praticados em 

encarnações anteriores ou lições a serem apreendidas para a evolução da consciência.
34

 

E essa seria uma fonte da vontade. Pessoa, que era um estudioso de Astrologia, 

aparentemente seguia também essa linha reencarnacionista, como se pode depreender de 

seus escritos e dos fragmentos dos subitens (l) e (n). Mas essa visão pode ser mais bem 

compreendida a partir do poema inacabado que se inicia com Em outro mundo, onde a 

vontade é lei (Anexo 14): 

Em outro mundo, onde a vontade é lei, 

Livremente escolhi aquela vida 

Com que primeiro neste mundo entrei. 

 

Livre, a ela fiquei preso e a paguei 

Com o preço das vidas subsequentes 

De que ela é a causa, o deus; e esses entes, 

                                                           
34

 Vide HARTMANN, op. cit., cap. V (p. 124 em diante), que apresenta visão de reencarnação e carma 

muito próxima à de Pessoa e de forma bastante detalhada. 
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Por ser quem fui, serão o que serei. 

Deixa entender, portanto, que, nessa perspectiva, a primeira encarnação é por 

escolha e as seguintes são determinadas pelos atos da primeira. E se rebela contra essa 

situação de não saber, afinal, quem ele realmente é: 

Não tenho hoje memória, neste sonho 

Que sou de mim, de quanto quis ser eu. 

Nada do nada surge de medonho 

Abismo de quem sou em Deus. Do meu 

Ser anterior a mim a me dizer 

Quem sou, esse que fui quando no céu, 

ou o que chamam de céu, pude querer. 

Esta posição é explicada em seu “fragmento” sobre reencarnação, em que ele 

afirma que as características de nossas encarnações anteriores não são determinantes na 

atual: 

Os característicos que tivemos nas nossas incarnações anteriores não são – salvo 

qualquer intuição oculta indefinível, ou informação secreta especial – determináveis, 

senão em certo modo, com respeito à nossa incarnação imediatamente anterior (par. l). 

Outro poema que ajuda a situar o pensamento de Pessoa neste âmbito da 

reencarnação começa com Nesta vida, em que sou meu sono (Anexo 15): 

Nesta vida, em que sou meu sono, 

Não sou meu dono, 

Quem sou é quem ignora e vive, 

Através desta névoa que sou eu, 

Todas as vidas que outrora tive, 

Numa só vida. 

Aqui, ele mostra bem o fato de que, do ponto de vista desta linha 

reencarnacionista, cada vida é o resultado de todas as anteriores. 
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No poema O mundo rui a meu redor (Anexo 16), Pessoa fala de um vislumbre 

de outra vida: 

Súbitas confissões de outro que fui outrora 

Antes da vida e viu Deus e eu não o sou agora. 

A esse respeito, num fragmento do item 5.4.2.14, Pessoa escreve: “O Eu 

Superior retém as memórias e os resultados das encarnações anteriores, pelo que só 

apenas vagamente e por algum contacto obscuro e ocasional com o Eu Superior é que 

nos lembramos deles ou vagamente os sentimos”. 

No modelo neoplatônico de encarnação, comum às correntes esotéricas 

mencionado no Capítulo I (item 1.3.2), a Mônada divina no seu caminho de descida à 

terra, ao reencarnar, escolheria os corpos do mundo mental-espiritual, psíquico e físico, 

de acordo com suas necessidades cármicas ou seu destino. E essas necessidades 

determinariam a sua vontade durante a vida, bem como as experiências a serem vividas. 

Uma das possíveis experiências é justamente o que, para alguns, representam 

percepções de vidas anteriores. Essas percepções, que podem ser desde tendências, 

preferências, sonhos ou mesmo visões, até comunicações ou certezas aparentemente 

inexplicáveis, seriam, assim, mensagens dessa Mônada divina, para orientar o 

indivíduo. 

Existem técnicas denominadas “regressões a vidas passadas” que supostamente 

ajudam a resgatar a memória dessas vidas, inclusive para auxílio psicológico. O que 

efetivamente ocorre nesses estados de regressão é objeto de acalorados debates nas 

áreas científicas e mesmo em alguns círculos esotéricos. 

Mas outra fonte dessa vontade da Alma pode ser a inspiração ou a intuição 

produzida pelos auxiliares invisíveis, o que leva a reflexão para um novo âmbito. 

6.1.5. Inspiração e os auxiliares invisíveis  

No fragmento do item 5.4.2.2, Pessoa afirma que o que concebemos é concebido 

em nós pelo Criador e que o trabalho do gênio é apenas a “socialização do oculto”. Ele 

confirma a visão das correntes esotéricas, conforme o “Paradigma de Faivre”, de que a 

alma teria também “conselheiros” e “mediadores” entre a consciência objetiva e outros 
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níveis de realidade, que a ajudam a moldar a sua vontade, para cumprir seu carma e sua 

missão. Essa vontade se expressa por meio de inspirações, aspirações e intuições que 

guiam o comportamento humano. 

Esses “conselheiros”, segundo Pessoa, seriam entidades diversas que habitam os 

planos metassensíveis. Em sua carta a Casais Monteiro, Pessoa assim se expressa: 

Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos: na 

existência de diversos graus de espiritualidade, subtilizando-se até se chegar a um Ente 

Supremo, que presumivelmente criou este mundo” (item 5.4.2). 

Esses diversos graus de espiritualidade tomam formas de anjos, elementais, 

santos, seres desencarnados, ou os “Mestres Ascensos”, que ajudam a humanidade em 

sua evolução.
35

 Parte desses Mestres estaria encarnada aqui na Terra. Outros estariam 

no momento em outros planos.
36

 Num fragmento já mencionado, Pessoa escreve: 

De um lado estão os anjos, de outro os Deuses, de outros os Elementos. Os primeiros 

regem o mundo como Deus, os segundos como Realidade, os terceiros de dentro da 

composição do Mundo (item 5.4.2.9). 

Note-se que, no próprio sistema de Aleister Crowley, o “Santo Anjo da Guarda” 

tem um papel fundamental, e Marco Pasi observa que as referências a ideias ou noções 

que Pessoa tomou de Crowley incluem “a noção de uma relação mágica com o Anjo da 

Guarda pessoal” (Capítulo IV, item 4.4.3.4). O livro Invisible Helpers, de C. W. 

Leadbeater, já mencionado, é inteiramente dedicado a descrever essas entidades e suas 

influências. 

Outros seres humanos encarnados ou não também podem influir. Num 

fragmento apresentado no Capítulo V, Pessoa menciona a questão das incorporações e 

das sintonias ou influências mentais: 

                                                           
35

 Os chamados “Mestres Ascensos”, dentro da visão de diversas correntes esotéricas (Sociedade 

Teosófica, AMORC, TOM, por exemplo), seriam seres humanos que já concluíram seu ciclo 

reencarnatório e assim ascenderam em consciência aos níveis de realidade superiores e agora ajudam a 

humanidade a evoluir. 
36

 Vide, a respeito, por exemplo, o livro Os mestres, atribuído a I-Em-Hotep, entidade canalisada por I. 

K. Baker. 
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Podemos não acreditar que presenças desincorporadas ou presenças artificialmente 

incorporadas possam agir deste modo nas mentes das pessoas incarnadas, mas só 

seremos cépticos se nos recusarmos a acreditar em tais Presenças. Neste mundo a mente 

age na mente normalmente, e quando uma ligação de certo tipo de amor, afeição, 

simpatia ou o que quer que seja é formada entre dois seres humanos, esta interacção de 

mentes é mais pronta e fácil (item 5.4.2.13). 

A Sociedade Teosófica, que Pessoa conhecia por ter traduzido, como 

mencionado, vários livros de seus principais representantes, trata abundantemente desse 

tema. Helena P. Blavatsky, sua cofundadora, em particular, tem uma longa literatura 

que descreve uma cosmovisão onde esses mestres desempenham um papel fundamental. 

Outras escolas também falam em mestres, nas hierarquias angélicas, nos antepassados, 

enfim, em diversos entes que servem de “conselheiros” da alma. Aliás, na própria práxis 

cristã esses seres, sejam eles anjos ou santos, são bastante cultuados. Seriam entes 

responsáveis pela mediação com os outros níveis de realidade, noção apontada por 

Faivre, no Capítulo I (item 1.2), como básica na definição do pensamento esotérico. 

O Esoterismo descreve uma realidade complexa e nele os âmbitos se 

entrecruzam formando uma rede. É impossível tratar de um desvinculado de outros. A 

ideia da existência de auxiliares invisíveis recoloca a questão do livre-arbítrio e do 

carma. Qual é, afinal, a responsabilidade do indivíduo se ele é manipulado por entidades 

das quais não é consciente? 

Pessoa tem um longo poema de 1917, quando, segundo Dalila P. da Costa, ele 

ainda recebia espontaneamente sua inspiração mística, chamado Passos da cruz (Anexo 

18) (possível referência às catorze estações da via crucis), que António Quadros 

comenta como sendo: “O calvário de quem tem de levar aos ombros a cruz de uma cisão 

angustiada entre a sua humanidade positiva, céptica, […] e a intuição de uma mais alta 

capacidade humana, de uma outra vocação” (item 4.4.3.1). 

Pessoa menciona nesse poema, de forma indireta, as inspirações recebidas. Na 

parte II ele diz: 

Há um poeta em mim que Deus me disse… 

A primavera esquece nos barrancos 

As grinaldas que trouxe dos arrancos 
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Da sua efêmera espectral ledice… 

Essa poderia ser uma referência a um superior que o guia em suas poesias ou a 

uma aptidão provinda de outra encarnação ou ainda uma revelação divina dessa sua 

aptidão. Na parte VI ele reforça a noção de ter sido outro: 

Venho de longe e trago no perfil, 

Em forma nevoenta e afastada, 

O perfil de outro ser que desagrada 

Ao meu actual recorte humano e vil. 

Evidentemente a tomada de consciência daquilo que se foi em outros tempos 

nem sempre é agradável, especialmente quando se olha a partir de um contexto histórico 

e cultural diferente. O que se foi e se fez no passado, em outro contexto cultural, pode 

ser motivo de vergonha e horror a partir dos valores da cultura atual. 

Já na parte XI ele menciona o fato de ser guiado de forma explícita: 

Não sou eu que descrevo. Eu sou a tela 

E oculta mão colora alguém em mim. 

Pus a alma no nexo de perdê-la 

E meu princípio floresceu em Fim. 

Com esse mesmo sentido diz na parte XIII: 

Emissário de um rei desconhecido, 

Eu cumpro informes instruções do além 

E as bruscas frases que aos meus lábios vêm 

Soam-me a um outro anômalo sentido. 

Assim, a questão da manifestação da vontade individual e, portanto, do livre-

arbítrio se torna complexa, pois se percebe a existência de diversos fatores externos ao 

indivíduo que podem determiná-la. Esses vetores que controlam a vontade e o destino 

podem ser tanto causas cármicas como a influência de entidades que habitam outros 

planos. 
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Em Anjos ou deuses, sempre nós tivemos (Anexo 19), Pessoa expõe de forma 

clara esse conceito: 

Anjos ou deuses, sempre nós tivemos 

A visão perturbada de que acima 

De nós e compelindo-nos 

Agem outras presenças. 

 

Como acima dos gados que há nos campos, 

O nosso esforço, que eles não compreendem, 

Os coage e obriga 

E eles não nos percebem. 

 

Nossa vontade e o nosso pensamento 

São as mãos pelas quais outros nos guiam 

Para onde eles querem 

E nós não desejamos 

Note-se aqui a semelhança com a visão de Hargrave Jennings, que afirma: 

Os homens acreditam que agem por suas próprias intenções; mas, na realidade, eles 

agem segundo as intenções de outros agentes. Neste engano talvez resida a 

reconciliação dessa charada insolúvel entre o homem em seu estado desperto – de livre-

arbítrio e a “Necessidade”.
37

 

Dependendo de como se interpreta a noção de Carma, a visão resultante pode 

levar ao fatalismo. Como mencionado, a questão do Carma não é unanimidade no 

pensamento esotérico ocidental, assim como o próprio conceito de reencarnação do 

indivíduo. Se o que reencarna é apenas a “Mônada”, sem seus demais atributos 

emocionais e mentais, ela é só autoconsciência. Mas pode-se dizer que isso corresponde 

ao mesmo “indivíduo” de outras vidas? Pessoa, como visto, de acordo com diversas 

correntes do pensamento esotérico, menciona a estrutura do Eu como composta de um 
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 JENNINGS, op. cit., p. 359. 
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Eu Superior e um Eu Inferior, sendo o Superior o que reencarna e leva consigo a 

memória de outras vidas. O Inferior corresponde ao sujeito autoconsciente de cada 

encarnação: “A Fórmula Santo Anjo da Guarda corresponde ao Eu Superior, e exprime 

a verdade. O Espírito de nossa Alma, sendo a substância de nós, é, todavia, neste 

mundo, distinto de nós, e é uma outra pessoa” (item 5.4.2.14). 

Para algumas correntes esotéricas, podemos orientar o carma por meio de ações 

positivas, que num certo modo neutralizam efeitos negativos de ações anteriores. Assim 

o indivíduo, em tese, poderia influir na composição final de seu carma e nisso residiria 

seu livre-arbítrio. Mas a questão se torna ainda mais complexa quando se admite a 

possibilidade de interferências de “superiores incógnitos”. Como falar em carma se uma 

ação é inspirada do além e, portanto, não é de total responsabilidade do indivíduo? Mas, 

se a vontade não é algo que surge do próprio indivíduo, então o que é que o define como 

tal? Pessoa expressa essa dúvida no poema que começa com Não meu, não meu é 

quanto escrevo (Anexo 20): 

Não meu, não meu é quanto escrevo. 

A quem o devo? 

De quem sou o arauto nado? 

Por que, enganado, 

Julguei ser meu o que era meu? 

Que outro mo deu? 

 

Mas, seja como for, se a sorte 

For eu ser morte 

De uma outra vida que em mim vive, 

Eu, o que estive 

Em ilusão toda esta vida  

Aparecida, 

Sou grato Ao que do pó que sou 

Me levantou. 

 

(E me fez nuvem num momento 

De pensamento.) 

(Ao de quem sou erguido pó, Símbolo só.) 



Capítulo VI 
Os poemas de Pessoa, sua leitura em chave esotérica e o caminho para participar de sua vivência  

515 

 

Pessoa menciona esses “seres superiores” em diferentes poemas, sendo um deles 

especificamente denominado Sup. Incognytos (Anexo 17), que assim começa: 

Nunca os vi nem falei 

E elles tem me guiado 

Segundo a forma e lei 

Do que, inda que conhecido, 

Tem que ficar ignorado. 

Esses mestres, ou anjos, são ocultos, mas de uma forma ou outra inspiram e 

guiam por intuições a vontade da alma. Mas, de acordo com a Tradição, a forma de 

relacionar-se com eles, por símbolos, invocações e rituais, é parte do segredo que deve 

ser mantido fora do conhecimento dos não iniciados. E segue o poema: 

Nunca li o livro occluso 

Nem vi o túmulo aberto, 

Mas, em meu claustro recluso, 

Vendo o céu só pela luz, 

Senti a verdade perto. 

O livro ocluso e o túmulo aberto, provavelmente, referem-se ao mito de 

Christian Rosencreutz descrito no Capítulo II deste trabalho (item 2.1.2). Este mito é 

usado em várias escolas esotéricas como parte de rituais iniciáticos.
38

 Pessoa, 

provavelmente, está dizendo que nunca passou por uma iniciação ou estudo baseado 

nesse mito. Mas, ainda assim, em sua solidão e meditação (vendo o céu só pela luz) 

sentiu a presença dos Superiores: 

Não foi o Mestre incorrupto 

Nem o que foi exhumado 

Que me fez negar o fruto 

Que guarda em seus quatro gomos 
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 Como no caso da Golden Dawn. A respeito, vide livro de Israel REGARDIE, La aurora dorada, 

passim. 
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O segredo do pecado. 

Pessoa parece reforçar a afirmação anterior de que não foram os mitos e 

correspondentes rituais referentes ao Mestre Incorrupto (Christian Rosencreutz, do mito 

rosacruciano) e ao Mestre Exumado (Hiram Abiff, da mitologia maçônica) que o 

levaram a não pecar. Os quatro gomos possivelmente se referem ao mundo material dos 

quatro elementos. Ou seja, ele não se deixou levar pelo mundo material. 

Mãos de meu Anjo da Guarda 

Que bem guiais como dois 

O meu ser que teme e tarda, 

Postas nos meus hombros 

Sem que eu saiba quem sois! 

A consciência de que há alguém, quem quer que seja, anjo ou mestre, a guiá-lo 

faz nascer em si a aurora, que é o oposto da Noite Negra, e dá-lhe coragem de enfrentar 

o dia da vida. 

Vou pela noite infiel 

Sentindo a aurora raiar 

Por traz de alguém que me impele; 

Mas já adiante de mim 

Vejo o dia a começar. 

Existe no Esoterismo a hipótese de que se podem escolher os guias pela 

“sintonização” com eles. Esse é um processo muito usado na Magia e na Teurgia.
39

 

Através de orações, invocações, símbolos, amuletos, rituais, palavras de poder e de 

outros meios, pode-se, segundo o pensamento esotérico, interagir com determinados 

entes de outros planos. Em outras ocasiões isso é feito inconscientemente, através de 

pensamentos descuidados, emoções intensas e palavras impensadas. Além de ter 

entidades protetoras associadas a indivíduos por razões insondáveis. E isso leva a 

reflexão ao âmbito da Magia. 

                                                           
39

 Vide, por exemplo, REGARDIE, Cerimonial Magic, ou, ainda, FORTUNE, Magia aplicada. 
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6.1.6. A Magia Ritual 

Hartmann define Magia como sendo 

a divina arte ou exercício de poder espiritual pelo qual o espírito desperto do ser 

humano controla os elementos vivos invisíveis na substância anímica do Universo; mas 

sobretudo aqueles que estão em sua própria alma, que são aqueles que estão mais 

próximos dele. 

No entanto, com a tendência da psicologização do Esoterismo, muitos se 

questionaram se esses elementos vivos invisíveis teriam vida independente ou se seriam 

projeções da própria psique do mago. Como visto no Capítulo II (item 2.1.5), o próprio 

Crowley oscilava entre essas duas colocações, e Israel Regardie definitivamente 

afirmava que esses entes são fatores inerentes aos níveis de percepção da própria 

autoconsciência. 

Pode-se presumir que Pessoa tinha a mesma visão de Regardie, pois escreveu 

que a ilusão é a substância do mundo em todos os seus níveis de realidade. Diz ele: 

Kabbalah, Magia, grimórios, brancos ou negros, breviários de Mysticismo ou de ascese, 

essas coisas são fórmulas, formas, nada mais. Nellas não há mais vida que a vida que há 

em quem usa dellas, e essa será a que é, ainda que ellas nunca houvessem sido […] 

(item 5.4.2.17). 

No entanto, mesmo correspondendo a forças da psique, continuam sendo para 

esses magos entes vivos da alma que a imaginação recria conforme a cultura de cada 

um. Forças essas que agem sobre a alma do indivíduo e do mundo e que podem ser 

“sintonizadas”, como diz Dion Fortune, através de seu “raio” ou de sua “emanação”, e 

invocadas por operações mágicas.
40

 

Dependendo da intenção do mago, essas forças podem ser dirigidas para a alma 

individual, com o intuito de transformar a psique do indivíduo, tendo assim um caráter 

iniciático, ou dirigidas para alma do mundo para obter uma alteração no ambiente. 
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 FORTUNE, Magia aplicada, p. 52. 
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Pessoa descreveu as operações mágicas em vários poemas. Em O último 

sortilégio (Anexo 21) descreve uma tentativa de Magia natural frustrada. 

Foi visto no Capítulo I que um dos pilares do pensamento esotérico era a ideia 

de Natureza Vivente. E essa seria a base da Magia natural, que opera por meio das 

chamadas “entidades elementais”, que são as forças vivas dos quatro elementos 

(geralmente denominados Gnomos, Ondinas, Silfos e Salamandras), bem como dos 

seres vivos que compõem o planeta (fadas, elfos),
41

 assim como de locais e acidentes 

geográficos (espíritos dos lugares, correntes astrais etc.). Mas a capacidade de operar 

nos campos esotérico e místico é, em muitos casos, inconstante. Diz o poema: 

Já repeti o antigo encantamento, 

E a grande Deusa aos olhos se negou. 

Já repeti, nas pausas do amplo vento, 

As orações cuja alma é um ser fecundo. 

Nada me o abismo deu ou o céu mostrou. 

Só o vento volta onde estou toda e só, 

E tudo dorme no confuso mundo. 

A Deusa, aqui, pode ser interpretada em termos neoplatônicos como Anima 

Mundi, da qual, conforme visto, deriva o Cosmos (Capítulo I, item 1.3.2). É a Grande 

Mãe. O poema nos traz um exemplo de uma tentativa de “sintonização” por meio de 

orações, de fórmulas mágicas e “encantamentos”, que falhou, onde nada ocorre, nem no 

plano celeste nem no mundo abissal. E o sono, do mundo material, refletiria a ausência 

da força psíquica que deveria despertá-lo: 

Outrora meu condão fadava as sarças, 

E a minha evocação do solo erguia 

Presenças concentradas das que esparsas 

Dormem nas formas naturais das coisas. 

Outrora minha voz acontecia, 

Fadas e elfos, se eu chamasse, via, 

E as folhas das florestas eram lustrosas. 
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 Ibidem, p. 46. 
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As faculdades psíquicas humanas são inconstantes. Nem sempre em nosso 

mundo o artista está inspirado, como Pessoa muitas vezes admite, e nos outros planos o 

fenômeno se repete. O mago nem sempre tem em si o poder. A Noite Negra vai e vem, 

em cada nível de realidade. O que em certos períodos parece simples e o ser humano se 

sente impulsionado por forças que parecem sobre-humanas, torna-se tarefa fatigante e 

inviável em outros tempos: 

Minha varinha, com que da vontade 

Falava às existências essenciais, 

Já não conhece minha realidade, 

Já, se o círculo traço, não há nada, 

murmura o vento alheio extintos ais, 

E ao luar que sobe além dos matagais 

Não sou mais do que os bosques ou a estrada. 

Nada parece funcionar, e a energia dos outros planos, que acende o entusiasmo e 

alimenta a força de vontade, energia fundamental em qualquer operação mágica, para 

submeter as essências espirituais dos elementos ao controle do mago, falta. E todo o 

ritual e o encantamento se transformam numa fórmula vazia. Uma paródia onde o mago 

é apenas mais um elemento do cenário composto de natureza. E o poeta conclui: 

Já me falece o dom com que me amavam. 

Já me não torno a forma e o fim da vida 

A quantos que, buscando-os, me buscavam. 

Já, praia, o mar dos braços não me inunda, 

Nem já me vejo ao sol saudado erguida... 

Seria essa inconstância dos poderes mágicos uma prova da dependência da 

presença ou não de outras entidades astrais ou espirituais? Ou apenas a incapacidade de 

atingir níveis de consciência ou percepção adequados? Poderia ser também que, para 

Pessoa, a Magia natural tivesse perdido seu fascínio e que ele intimamente estivesse 

buscando algo maior, como a Magia iniciática, aquela que transmuta o próprio 
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indivíduo. Note-se que, para Pessoa, a Magia era apenas um dos caminhos do 

Esoterismo. Diz ele, na carta a Casais Monteiro, cotada no Capítulo V: 

Ha três caminhos para o oculto: o caminho mágico (incluindo pratas como as do 

espiritismo, intelectualmente o nível da Bruxaria é Magia também), caminho esse 

extremamente perigoso, em todos os sentidos; o caminho místico que não tem 

propriamente perigos, mas é incerto e lento; e o que se chama o caminho alquímico, o 

mais difícil e o mais perfeito de todos porque envolve uma transmutação da própria 

personalidade que a prepara sem grandes riscos, antes com defesas que os outros 

caminhos não têm (item 5.4.2). 

Parece ser que é ao “caminho alquímico” que Pessoa passa a dar preferência. 

Teresa Rita Lopes observa que, 

rejeitada a via mediúnica, a via alquímica é a que definitivamente (Pessoa) identifica 

como sua […]. Num texto inédito, dir-se-ia que estabelece uma gradação entre o que 

chama “os graus mysticos, mágicos e alchymicos”, sendo este, provavelmente, o último, 

o estádio da creacao artística (Capítulo IV, 4.4.3.2). 

Como esclarece Manoel Anes, “para Pessoa, a Alquimia é a ‘transmutação do 

próprio ser humano por meio do contacto com os símbolos magicamente carregados’” 

(item 4.4.3.2). E essa busca pela transmutação aparece nas suas poesias dos últimos 

anos. 

No poema Oscila o incensório antigo (Anexo 24), Pessoa descreve o efeito de 

um ritual: 

Oscila o incensário antigo, 

Em fendas e ouro ornamental. 

Sem atenção absorto sigo 

Os passos do ritual. 

Seguir um ritual não é assisti-lo, é participar dele passo a passo, como se ele se 

desenvolvesse no próprio participante e fora dele ao mesmo tempo: 
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Mas são os braços invisíveis 

E são os cantos que não são 

E os incensórios de outros níveis 

Que vê e ouve o coração. 

Os cantos que não são podem ser, na realidade, invocações, mantras e palavras 

de poder. Assim para o poeta, é com a linguagem que o coração entende, que se podem 

alcançar outros níveis de realidade, onde o ritual também acontece, pela lei da 

correspondência, se for bem executado: 

Ah, sempre que o ritual acerta 

Seus passos e seu ritmo bem, 

O ritual que não há desperta 

E a alma é o que é, não o que tem. 

E a Alma se apresenta como ela é e não como parece pelos atributos, que são 

percebidos em função das suas manifestações neste plano material: 

Oscila o incensório visto, 

Ouvidos cantos ’stão no ar, 

Mas o ritual que eu assisto 

É um ritual de relembrar. 

O ritual transporta a outros níveis de realidade, no caso a níveis primordiais, 

antes da criação, antes do Deus manifesto, até os níveis apofáticos só atingidos em 

estado de êxtase: 

No grande Templo antenatal, 

Antes de vida e alma e Deus… 

E o xadrez do chão ritual 
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É o que é hoje a terra e os céus…
42

 

Os rituais iniciáticos seguem muitas vezes a simbologia alquímica e se baseiam 

em mitos e lendas. Pessoa transformou em poesia um ritual da tradição templária 

portuguesa e a denominou Eros e Psiquê (Anexo 23), um dos mais conhecidos e citados 

de Pessoa, onde ele mesmo escreveu sob o título do poema: 

E assim vedes, meus irmãos, que as verdades que vos foram dadas no grau de Neófito, e 

aquelas que vos foram dadas no grau de Adepto Menor, são, ainda que opostas, a 

mesma verdade. 

DO RITUAL DO GRAU DE MESTRE DO ÁTRIO NA ORDEM TEMPLÁRIA DE 

PORTUGAL. 

Portanto, a inspiração “iniciática” do poema é expressa pelo próprio autor. No 

entanto, ele se baseia num conhecido conto de fada, popularizado pelos irmãos Grimm: 

“A Bela Adormecida”. 

Logo na segunda estrofe, o poema diz do Infante que deverá despertar a Princesa 

Adormecida: 

Ele tinha que, tentado, 

Vencer o mal e o bem, 

Antes que, já libertado, 

Deixasse o caminho errado 

Pelo que à Princesa vem. 

Ou seja, o Infante passou por um processo de purificação antes de poder 

empreender a busca…, que ele desconhece. Portanto, em termos iniciáticos, já se 

encaminha para sua ressurreição e ascensão (vide discussão sobre as etapas da iniciação 

em 1.2, nota de rodapé). 

                                                           
42

 Nos templos maçônicos em geral e nos de algumas outras correntes esotéricas, o chão é composto de 

um quadriculado xadrez, geralmente preto e branco, que indica o princípio da dualidade em que se 

baseia a criação (vide o chão da Figura 1). 
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O poema segue descrevendo o estado de sono da Princesa. Como visto, esse 

estado corresponde a uma ausência de consciência da realidade objetiva: 

A Princesa adormecida, 

Se espera, dormindo espera, 

Sonha em morte a sua vida, 

E orna-lhe a fronte esquecida, 

Verde, uma grinalda de hera. 

Sono e esquecimento, a maldição do plano objetivo. Ela está em outro plano, 

além da vida, pois “Sonha em morte a sua vida…”. 

Mas um não sabe da existência do outro, nem da razão da busca do Infante: 

Longe o Infante, esforçado, 

Sem saber que intuito tem, 

Rompe o caminho fadado. 

Ele dela é ignorado. 

Ela para ele é ninguém. 

No entanto, o caminho está traçado pelo destino, pelo carma ou por “superiores 

incógnitos”: 

Mas cada um cumpre o Destino, 

Ela dormindo encantada, 

Ele buscando-a sem tino, 

Pelo processo divino 

Que faz existir a estrada. 

Neste mundo objetivo tudo é obscuro e falso, mas o Infante segue firme em sua 

busca: 

E, se bem que seja obscuro 

Tudo pela estrada afora, 

E falso, ele vem seguro, 
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E, vencendo estrada e muro, 

Chega onde em sono ela mora. 

 

E, inda tonto do que houvera, 

À cabeça, em maresia, 

Ergue a mão, e encontra a hera, 

E vê que ele mesmo era 

A Princesa que dormia. 

Eis, portanto, a descrição de uma viagem interior, esotérica, da consciência 

objetiva em direção à descoberta da própria Alma. Viagem essa guiada pelas forças 

cósmicas (destino, carma, anjos, mestres, superiores incógnitos…). 

Ela demonstra bem um princípio que é uma chave dessa busca: o indivíduo deve 

tomar a iniciativa, ter o élan (desejo) necessário para vencer “estrada e muro”, para 

alcançar sua alma, a Princesa adormecida, mesmo a desconhecendo. O mesmo desejo, a 

mesma determinação dos cavaleiros que, segundo as lendas, partiram em busca do 

Santo Graal sem saber bem o que era. Em outras palavras, deve tornar-se um “Homem 

de Desejo”, na acepção de Saint-Martin. Como apontado por Anes, Pessoa descreve as 

etapas alquímicas da seguinte forma: 

Os quatro processos da Obra (são): (1) Putrefacção […]. (2) Branqueamento, a 

purificação do eu inferior que se segue à putrefacção […] branqueamento (que) 

significa a emergência do eu superior e verdadeiro depois de se ter afastado pela 

putrefacção o eu inferior e falso; (3) gradação […], conhecimento gradual do eu 

superior. Esta é a verdadeira Iniciação, a obtenção gradual do Conhecimento e da 

Conversação do Santo Anjo da Guarda;(4) Rubificação, realização completa (item 

4.4.3.2). 

Assim, em termos alquímicos, na visão de Pessoa, esse encontro com a princesa 

pode ser interpretado como a “obra em branco”, o albedo. Eis que o diálogo com a obra 

de Pessoa nos transporta do âmbito da Magia ritual para o da simbologia alquímica e 

esotérica. 
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6.1.7. A simbologia esotérica: a Rosa-cruz 

Para o Esoterismo de matiz rosacruciano, o símbolo da Rosa-cruz ocupa uma 

posição de destaque, e, como visto no item 5.4.2.11, Pessoa fez diversas reflexões sobre 

esse símbolo que de forma direta ou indireta é relacionado a diversos poemas. 

O poema O Encoberto (Anexo 6), dedicado ao símbolo da Rosa-cruz, está 

incluído na terceira parte da obra Mensagem de Fernando Pessoa, parte essa que se 

chama justamente “O Encoberto”, o que demonstra a importância que Pessoa atribuiu a 

este mito. Como já comentado, Mensagem tem uma leitura esotérica e esse poema 

incluído no conjunto ressalta ainda mais o caráter oculto que Pessoa quis atribuir a sua 

obra. 

A Rosa-cruz, como já discutido, é um símbolo complexo (vide o exemplo de 

interpretação, pelo autor do presente trabalho, desse símbolo no Capítulo V, item 5.1.1, 

rodapé, e os fragmentos de Pessoa no item 5.4.2.11), e Pessoa o descreveu nesse poema 

O Encoberto. Nele, a Cruz é descrita tanto como matéria (“A Cruz morta do Mundo”) 

quanto como destino (“Na Cruz, que é o destino”), ou como morte (“Na cruz, morta e 

fatal”). Já a Rosa aparece como vida (“A vida, que é a Rosa”), como Cristo (“A Rosa 

que é o Cristo”) e como atributo do “Encoberto”. Conforme visto (item 5.4.2.11), a 

“Rosa Crucificada” pode também ser o símbolo do martírio, da morte das emoções (a 

apathea estoica) para o triunfo do Logos, mas não é esse o sentido nesse poema. Como 

Pessoa mesmo afirma, “o que num schema symbolico significa uma coisa pode 

significar outra num outro schema symbolico” (item 5.4.2.11). 

O simbolismo do “Encoberto” é variado. Dentro da tradição xiita que foi descrita 

por Corbin (Capítulo III, item 3.6), por exemplo, ele pode ser associado ao Imã Oculto. 

No Ocidente ele geralmente representa a ideia de um Rei, um herói, ou de um santo, ou 

mesmo de um messias, que desapareceu sem deixar vestígio na Terra e que voltará 

algum dia para salvar seu povo, como Henoc ou Melquisedec, ou o profeta Elias (que 

foram arrebatados ao céu). Em Portugal, essa ideia esteve muito associada ao Rei Dom 

Sebastião, criando o termo “sebastianismo”, como uma crença no retorno desse rei. Foi 

também associada ao mito do “Preste João”, soberano de um reino riquíssimo e perfeito 

em algum lugar do Oriente (Índia?, Etiópia?), que viria trazer paz e prosperidade. O 
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Preste João chegou a ser associado ao apóstolo João, sobre cuja morte existe 

controvérsia, cujo túmulo é desconhecido, e cujo mito é muito difundido em Portugal.
43

 

Na Sociedade Teosófica e em outras escolas fala-se dos Mestres Ascensos, 

ocultos, que controlam a evolução da humanidade neste plano, e desconhecidos pela 

maioria dos seres humanos. Ou ainda no Mestre Interior de cada indivíduo, ou de seu 

Anjo da Guarda, que só ele percebe. Alguns associam a estas entidades a ideia de 

“Encoberto”. Assim, este traz a conotação de Oculto, de Mistério e também de 

Salvação. Portanto, a “Rosa do Encoberto” pode ser tanto entendida como a “Rosa do 

Mistério” quanto como a “Rosa da Salvação”. 

Pessoa coloca o sebastianismo como um traço fundante da grande alma 

portuguesa; vide, por exemplo, a importância que ele atribui à morte de Dom Sebastião, 

na Carta a von Keyserling (item 4.3). 

Dentro do princípio esotérico das correspondências, a Rosa-cruz também pode 

ser interpretada como representação do próprio ser humano: a Cruz como sendo seu 

corpo e a Rosa, sua Alma, ou sua Consciência. Vide, também, nesse caso, as 

observações de Pessoa sobre o sentido cristão desse símbolo, inclusive sua associação 

com o “Sinal da Cruz”, que deixa o coração do crente, como a Rosa, no centro da Cruz 

(item 5.4.2.11). Outra leitura sobre a correspondência desse símbolo com o ser humano 

é encontrada no fragmento 53B-27, trazido pelo autor deste trabalho, onde Pessoa, ao 

comentar a reencarnação, escreve: 

A Rosa Crucificada é o symbolo da incarnação; ou dizendo melhor, é esse um dos 

factos de que é symbolo. No fundo rígido e morto (em certo sentido) da Cruz, que é a 

individualidade, coloca-se martyrizada a flor, isto é, a realidade viva da Rosa, que é a 

personalidade (vide item 4.4.5). 

Ainda sobre o tema da Rosa-cruz, Pessoa tem um breve texto inacabado, que 

ressalta a personalização desse símbolo: Segredo visível (Anexo 7): 

Segredo Visível. Rosa Crucificada. Mistério e nome do Mundo. 

                                                           
43

 Sobre a importância do mito do Preste João em Portugal, vide, entre outros, FREITAS, Porto do 

Graal, p. 27-41. Umberto Eco também trata desse mito de forma romanceada em seu livro Baudolino. 
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Olha-me para que te veja. Crucifique-me para que te colha. 

Torna-me Mundo, para que te ouça e desconheça. 

 

Silêncio da flor desencantada, nasce pela morte em mim. 

Mistério da flor desabrochada, cresce pela morte em mim. 

Segredo da Rosa Crucificada, morre pela morte em mim. 

Rosa sê eu, cruz sê minha, Rosa-cruz sê…… sê eu! 

Note-se aqui a ideia de viver a Rosa-cruz em si mesmo. No entanto, nesse texto 

a ênfase é na Rosa. E na procura de anular o ego pela cruz, para viver o silêncio, o 

mistério e por fim desvendar o segredo da Rosa, para desvendar esse segredo visível, 

que está diante de nós, não se pode ser Mundo. Mas a Rosa Crucificada é o mistério e o 

próprio nome deste, ou seja, a essência (definida pelo nome) do Mundo. Aí está 

implícito o aspecto imanente do sagrado na ontologia esotérica, e, assim, voltamos à 

questão posta ao alquimista: conhecer o mundo, sem se tornar mundo. Note-se que 

nesse contexto a Rosa representa o martírio, em contraste com seu significado na poesia 

O Encoberto, exemplificando a flexibilidade do símbolo apontada acima. 

A ideia de Rosa como essência do mundo é reforçada pelo texto que se encontra 

no item 5.4.2.11, que explica: 

A rosa crucificada é de cinco pétalas, que representam os cinco sentidos – não, porém, 

os cinco sentidos como elles commummente se entendem, mas os verdadeiros cinco 

sentidos determinados da seguinte maneira: os pés (a agua, Pisces, Jupiter), os joelhos 

(a terra, Capricórnio, Saturno), o peito (o fogo, Leo, Sol), a face (o fogo novo, Aries, 

Marte), a ligação (o ar Gemeos, Mercúrio). 

De fato, a rosa de cinco pétalas é muitas vezes associada ao pentagrama, que por 

sua vez representa, entre outras coisas, a quinta essência que se situa acima dos quatro 

elementos da matéria. A quinta essência pode então ser entendida como o “mistério e 

nome do mundo”. 

Outro poema que incorpora o sentido da Rosa-cruz, numa linguagem mais 

mística, é Porque choras o que existe (Anexo 8). 
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A primeira estrofe reforça a percepção de que a Terra é ilusão, pois a alma aqui 

não é reconhecida: 

Tudo aqui é fictício e só persiste 

Porque a Alma aqui não é ninguém. 

Isso para, nas estrofes seguintes, afirmar que, apesar de tudo, este mundo é um 

caminho a ser percorrido, como os santos fizeram, e que nele encontraremos a “Palavra” 

o Nome Interno de Deus: 

Toma este mundo por ‘strada 

E vae como os Santos vão. 

------------------------------------------------------------------ 

Encontrarás a Palavra, 

O nome interno de Deus. 

Assim, é pela estrada do mundo que encontraremos o nome interno, ou a 

manifestação interna, de Deus. Mas nesse caso a Rosa da Consciência desabrocha na 

Cruz do mundo pela experiência da santidade. Essa interpretação é reforçada pela 

última estrofe: 

Porque limpo do Universo, 

Em Christo nosso Senhor, 

Por sua verdade e amor, 

Reunirás o disperso, 

e a Cruz mostrará a Flor (E a Cruz abrirá em Flor). 

“Limpo do Universo” pode ser entendido como livre dos laços que nos mantêm 

ligados ao mundo e “reunirás o disperso” remete à ideia de reunir a multiplicidade na 

unidade. Com estas conotações pode-se fazer uma analogia com o caminho 

neoplatônico (Capítulo I, item 1.3). Neste sentido a Rosa pode ser entendida como o 

êxtase proveniente da Cruz do caminho ascético. 

O símbolo da Rosa-cruz, no entanto, quando foi divulgado esteve associado ao 

mito de Christian Rosencreutz, que, assim como toda a simbologia Rosa-cruz, parece 
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ter causado profunda impressão em Pessoa, que dedicou a ele um poema denominado 

No túmulo de Christian Rosencreutz (Anexo 22), onde parece se inspirar tanto no mito 

quanto no símbolo. Esse mito, sintetizado no Capítulo II do presente trabalho (vide item 

2.1.2), descreve inicialmente uma viagem que Rosencreutz empreendeu e os 

conhecimentos que adquiriu. Fala de sua iluminação e da criação da Fraternidade; de 

sua missão e da construção da “Casa do Espírito Santo”. Por fim, conta a história da 

abertura do túmulo do mestre, onde seu corpo foi encontrado incorrupto, cento e vinte 

anos depois de sua morte, segurando sobre o peito o valiosíssimo Livro T, “O Livro 

Ocluso”. O túmulo estava construído de acordo com um profundo simbolismo numérico 

e vários objetos, também de caráter simbólico, foram encontrados nele. E havia 

inscrições de caráter místico numa linguagem essencialmente cristã. 

O poema trata da incapacidade de conhecer a realidade, que só podemos ver de 

forma imperfeita através da Alma, em função da queda adâmica. Essa queda é um tema 

recorrente na tradição esotérica. Ela foi, por exemplo, tratada no texto de Saint-Martin, 

já mencionado, sobre o “Homem de Desejo”, relembrando: “Antes que o homem 

comesse a maçã, sem esforço nós podíamos realizar a obra. Depois a obra não se 

concretiza, a não ser no fogo puro de um ardente suspiro. A Chave do Homem de 

Desejo deve nascer do desejo do homem” (item 1.2). 

O poema de Pessoa começa assim: 

Quando, despertos desse sono, a vida, 

Soubermos o que somos, e o que foi 

Essa queda até Corpo, essa descida 

Até a noite que nos a Alma obstrui, 

 

Conheceremos, pois, toda a escondida 

Verdade do que é tudo o que há ou flui? 

Não: nem na Alma livre é conhecida… 

Nem Deus que nos criou em Si a inclui. 

Novamente aqui se encontra o simbolismo do sono para representar a vida 

terrena. E a queda como uma descida de um nível de realidade luminoso até a obscura 

realidade do mundo material: uma noite que impede a visão da Alma. Mas afirma o 
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poema que, mesmo depois de despertos, a verdade última sobre a criação (tudo que há 

ou flui) ainda não será revelada. Ou seja, o despertar é progressivo e sem limites, pois 

na visão de Pessoa, como visto: “Há mais Deuses que Deus. Há mais Realidades do que 

a Realidade natural ou sobrenatural” (item 5.4.2.14). 

E o poema prossegue: 

Deus é o Homem de outro Deus maior: 

Adam Supremo também teve Queda; 

Também, como foi nosso Criador; 

 

Foi criado, e a Verdade lhe morreu… 

De além o Abismo, Spírito Seu, Lha veda; 

Aquém não a há no Mundo, Corpo Seu. 

Nesse verso, Pessoa parece adotar a visão gnóstica de algumas linhas esotéricas. 

O Criador deste mundo seria um “Demiurgo”. 

Outra possibilidade de interpretação é ele se referir aos diferentes níveis de 

realidade em que Deus se manifesta como distintos deuses. Assim, os distintos níveis de 

realidade refletiriam Deus de formas diferentes em função de suas características 

próprias. Portanto, se a experiência mística ocorrer num determinado nível, a verdade só 

poderá ser compreendida até determinado limite, após o qual é preciso conhecer o nível 

de realidade acima e assim por diante, até chegar ao “abismo” além do qual só se pode 

prosseguir pelo caminho apofático. Na Cabala isso fica claro ao se imaginar subindo 

pela Árvore da Vida, passando por diferentes mundos, cada um correspondendo a níveis 

de realidade distintos, com sua visão própria de Deus, até o mundo de Atziluth, além do 

qual só existem os véus da negatividade do Eyn Soph. 

A segunda parte do poema é menos clara; aparentemente era um poema ainda 

em gestação. Na segunda estrofe ele coloca uma aporia: 

Mas se a Alma sente a sua forma errada, 

Em si, que é Sombra, vê enfim luzido 

O Verbo deste Mundo, humano e ungido, 

Rosa Perfeita, em Deus crucificada. 
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Se a alma inicialmente não reconhece em si o Verbo, o Cristo, “Rosa Perfeita” (a 

forma errada, ela se vê apenas como sombra), no fim ela vê a luz, o filho que se 

sacrifica em nome do Pai. 

Reencontramos aqui a ideia da alma como sendo emanação do Nous, o Logos, 

que na linguagem cristã do mito é o Verbo, o Cristo. O sentido de “em Deus 

crucificada” pode se referir à encarnação como sacrifício pelo amor a Deus. Nesse 

sentido, é possível fazer um paralelismo com o poema anterior (Segredo visível), onde a 

Rosa Crucificada é o mistério e o nome do Mundo. 

Na terceira parte ele conclui descrevendo a visão daqueles que abriram o 

túmulo: 

Calmo, na falsa morte a nós exposto, 

O Livro ocluso no peito posto, 

Nosso Pai Rosaecruz conhece e cala. 

O encontro do corpo do “Mestre Incorrupto”, juntamente com o conhecimento 

mais precioso colocado sobre o coração, tem um simbolismo muito rico. Muitas 

analogias podem ser feitas: se o corpo é o túmulo da Alma (imortal), como dizem 

alguns, então é nesse túmulo que se pode encontrar o Mestre, com toda a sua carga de 

sabedoria (pela meditação e ativação das faculdades psíquicas latentes). Se o livro está 

posto sobre o coração, é porque deve ser lido com os olhos cardíacos (lembrando a via 

cardíaca de Saint-Martin). Se “o Mestre conhece e cala”, é porque cabe a cada um 

descobrir a verdade através de sua própria vivência (a Verdade não pode ser conhecida 

através dos ensinamentos de outros, conforme o texto de Stanislas de Guaita, 

apresentado no final do Capítulo II). Se o corpo está incorrupto, é porque ocorreu uma 

transmutação de algum tipo, já que, segundo o mito, Christian Rosencreutz atingiu a 

iluminação; realizou, portanto, o casamento alquímico de seu ser inferior com o 

superior. 

Esta sequência de poemas mostra como Pessoa compreendeu a complexidade do 

símbolo da Rosa-cruz, de aparência tão simples: apenas uma Rosa desabrochando no 

centro de uma Cruz. Mostra que, em sua polissemia, esse símbolo pode acomodar 

conceitos contraditórios, vistos sob diferentes perspectivas e em distintos níveis de 
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realidade. Mas de modo geral mostra sempre a relação entre dois elementos situados em 

níveis de realidade distintos, que interagem. No fragmento 53B-30, já apresentado, por 

exemplo, Pessoa escreve: 

O mundo é composto inorganicamente de matéria e movimento. A matéria como é 

espacial, é passiva, é feminina; o movimento é temporal, é activo e masculino. 

A cruz representa o mundo elementar, physico ou inorgânico. No encontro das 

duas linhas – matéria e movimento –, surge como coisa estranha a Rosa, pois que é a 

vida, a flor (vide item 4.4.5). 

Assim, o simbolismo esotérico da Rosa-cruz leva para o âmbito da dualidade. 

6.1.8. A dualidade 

Uma forma de expressar a dualidade do ser humano, composto de corpo e alma, 

é pela figura do Cavaleiro. O homem consciente, que comanda um animal forte e 

instintivo, expressão de nosso corpo, é um símbolo muito usado para representar a 

estrutura humana. A mente, atributo da alma, define a direção, impõe a sua vontade, e o 

corpo obedece. Assim como o ser humano pode agir no mundo por meio de seu corpo, o 

cavaleiro age utilizando seu cavalo. Um cavaleiro sem cavalo deixa de ser cavaleiro. 

Como um ser humano sem corpo, deixa de ser. O corpo é o veículo da alma, assim 

como o cavalo é o veículo do cavaleiro. Ai do cavaleiro que deixar definhar o seu 

cavalo! Não irá a lugar nenhum. Ai do homem que enfraquecer seu corpo! Não poderá 

cumprir sua missão. Pobre do cavaleiro que aceite as baldas de seu cavalo, ou que o 

deixe tomar o freio nos dentes: será arrastado para sua própria morte. Pobre do ser 

humano que se deixar vencer pelos desejos do corpo. Será arrastado para sua própria 

destruição. Por isso no esoterismo fala-se tanto em cavaleiros, nos mitos, nas lendas e 

nos símbolos. Os Cavaleiros do Graal, os Cavaleiros Templários, os Hospitalários 

(depois Cavaleiros de Malta), os Cavaleiros Teutônicos, os Cavaleiros da Ordem de 

Cristo, de Santiago, de Calatrava, de Aviz e de tantas outras ordens de cavalaria, 

povoaram o imaginário da Alta Idade Média e estiveram, de uma forma ou outra, 

ligados a lendas, mitos e simbologia esotérica. Principalmente aquelas ordens que 
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tinham como objetivo (em tese) defender ideais elevados, como os Templários, os 

cavaleiros monges.
44

 

Pessoa sempre manifestou interesse pelo Templarismo e algumas de suas 

poesias foram inspiradas por rituais de organizações neotemplárias.
45

 Sua admiração 

pelos Templários pode ser observada no fragmento mencionado no Capítulo V (item 

5.4.2.6), em que chega a identificar no Movimento Rosacruciano a continuidade do 

ideal templário. 

Uma poesia intrigante, já mencionada pelo seu efeito mântrico no Capítulo III, é 

Do vale à montanha (Anexo 9), sobre o cavaleiro monge. Esta, de certa maneira, ilustra 

bem o sentido do símbolo do cavaleiro templário. O primeiro verso nos diz: 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por casas, por prados, 

por quinta e fonte, 

Caminhais aliados. 

Assim, o percurso tem sempre pontos altos e baixos, picos masculinos e vales 

femininos, mostrando a dualidade do caminho. O cavalo é de sombra, e, portanto, está-

se falando de um cavalo imaginário, ou pertencente a outro nível de realidade. O 

percurso é variado: casas, prados, quintas e fontes: é o mundo material. O cavaleiro 

monge é ao mesmo tempo ativo e reflexivo: voltado para esse mundo como cavaleiro e 

voltado para o mundo interior como monge. Nos versos seguintes, o caminho se torna 

ameaçador, penhascos pretos, plainos desertos, ínvios caminhos, rios sem pontes. Os 

cavaleiros são postos à prova e vão se transformando conforme o desafio. Ora 

caminham aliados, ora secretos, libertos ou sozinhos. Mas todos esses aspectos dizem 

                                                           
44

 Vide o livro de Alain DEMURGER, Os Cavaleiros de Cristo, que conta os feitos e os malfeitos das 

diversas Ordens de Cavalaria da Idade Média e as relações tensas entre si, com os estados e com a 

própria Igreja. E mostra como a aura de heroísmo e de outras virtudes deram origem a confrarias e a 

títulos de cavaleiros puramente honoríficos. 
45

 Pessoa dá a entender que seu poema Eros e Psiquê foi baseado num ritual da ordem Templária de 

Portugal. Outros poemas, como a própria Iniciação, têm inspiração em algum ritual esotérico. 
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respeito a um mesmo processo iniciático de um grupo secreto, esotérico. Pois, mesmo 

que uma cerimônia seja organizada em grupo, como diz Pessoa no já referido fragmento 

“toda a iniciação é solitária” (item 5.4.2.15). 

Mas o que dá ao poema um sentido nitidamente esotérico é que tudo se passa no 

interior de cada um, sem que ninguém mais o saiba, num caminho sem fim: 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por quanto é sem fim, 

Sem ninguém que o conte, 

Caminhais em mim. 

A saga do cavaleiro representa bem o caminho iniciático pela vontade e pela 

ação, já mencionado, de que Pessoa fala no item 5.4.2.15. Mas, nesse caso, a ação é 

simbólica e se passa no mundo da imaginação, no interior de cada um. 

Essa dupla atuação como monges e cavaleiros, ou seja, de ação e reflexão, de 

exteriorização e de interiorização, relembrando o dito monástico ora et labora, é 

simbolizada pelo trabalho do alquimista, representado no livro Símbolos Secretos dos 

Rosa-cruzes do Século XVI e XVII, que, como vemos na Figura 1, tem junto à sua mesa 

de trabalho um oratório. Essa ideia é ressaltada também na ilustração de Heinrich 

Kunrath, em seu Anfitheatrum Sapiaentiae Aeternae (Figura 2), onde também aparece o 

laboratório e o oratório. 

Se o discípulo do Esoterismo permanecer consciente daquilo que estiver fazendo 

dentro dessa dupla perspectiva, cada passo será um desafio, como nas lendas de 

cavalaria, até que um dia possa enxergar um vislumbre de outra realidade: o Santo 

Graal, quem sabe num episódio banal, quem sabe numa experiência mais forte, numa 

iluminação. 

6.1.9. Experiências  unitivas 

Pessoa, como visto no Capítulo IV, tem diversos poemas que podem ser 

relacionados com experiências unitivas, em diferentes momentos de sua vida, como 
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aquele descrito por Pessoa em seu poema Além Deus (Anexo 25), já mencionado, 

escrito em 1913. 

Na primeira parte, denominada Abismo, Pessoa descreve o seu estado psíquico e 

o início de sua experiência: 

Olho o Tejo, e de tal arte 

Que me esquece olhar olhando, 

E súbito isso me bate 

De encontro ao devaneando –  

O que é ser-rio, e correr? 

[...] 

Tudo de repente é oco –  

Mesmo o meu estar a pensar, 

Tudo – eu e o mundo em redor –  

Fica mais do que exterior. 

 

Perde tudo o ser, ficar, 

E do pensar se me some. 

Fico sem poder ligar 

Ser, ideia, alma de nome 

A mim, à terra e aos céus… 

 

E súbito encontro Deus. 

Nessas estrofes, já comentadas no Capítulo V (item 5.1), encontra-se a descrição 

de um processo espontâneo análogo ao da meditação: o esvaziar dos pensamentos, 

ideias e sensações. E, a partir desse estado, o encontro. 

Na segunda parte, denominada Passou, o poeta tenta descrever o que vislumbrou 

e sentiu: 

Passou fora de Quando, 

De Porquê, e de passando..., 

Turbilhão de Ignorado, 

Sem ter turbilhonado…, 
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Vasto por fora do Vasto, 

Sem ser, que a si se assombra... 

 

O universo é seu rasto... 

Deus é a sua sombra… 

Eis o modelo esotérico do Deus impessoal, fora do tempo e do espaço, além do 

Universo: “Vasto por fora do Vasto”, além do Ser, e que se manifesta como se fora uma 

sombra, ou seja, de forma negativa, poder-se-ia dizer do Eyn Soph cabalístico. 

A terceira parte, denominada A Voz de Deus, se inicia com: 

Brilha uma voz na noute… 

De dentro de fora ouvi-a… 

Ó Universo, eu sou-te... 

E termina com: 

Cinzas de ideia e de nome 

Em mim, e a voz Ó mundo 

Sermente em ti eu sou-me... 

Mero eco de mim, me inundo 

De ondas de negro lume 

Em que para Deus me afundo. 

Esta estrofe mostra a dupla percepção de ser, ao mesmo tempo, parte e todo, 

indivíduo e universo, micro e macrocosmo. Uma situação contraditória que só pode ser 

entendida num outro nível de consciência, onde os contraditórios se completam, e num 

nível de realidade em que o místico se projeta: “Para Deus me afundo”. 

A quarta parte, denominada A Queda, começa com: 

Da minha ideia do mundo 

Caí… 
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E se encerra com: 

Escada Absoluta sem degraus… 

Visão que não se pode ver… 

 

Além-Deus! Além-Deus! Negra calma… 

Clarão de Desconhecido… 

Tudo tem outro sentido, ó alma, 

Mesmo o ter-um-sentido… 

A visão de mundo fica completamente modificada, numa dissonância cognitiva 

total em que tudo tem outro sentido, mesmo se não se sabe bem o que seja “ter sentido”. 

Então, a quinta parte é composta de uma série de perguntas aparentemente sem sentido, 

que lembram os Koans da prática Zen. 

Essa experiência mística ocorrida na juventude do poeta, transmitida de forma 

espontânea, aparenta ser uma experiência unitiva do tipo daquelas relatadas mais tarde, 

já no fim de sua vida. 

Pessoa, em seu heterônimo Álvaro de Campos, relata no poema Magnificat 

(Anexo 10) um vislumbre do divino nos olhos de um gato. Como observa Dalila 

Pereira, no Capítulo IV (item 4.4.1), ele teve um período de sua juventude muito rico 

em experiências psíquicas e espirituais. Depois sobrevieram anos de “noite escura da 

alma”, onde os contatos com os outros planos pareciam estar cortados. Suas poesias 

passaram a refletir a angústia de quem sabe ser este plano material um nível de sombras 

e anseia pela luz que já não vê. Esse é o sentido dos primeiros versos do Magnificat: 

Quando é que passará essa noite interna, o universo, 

E eu, a minha alma, terei o meu dia? 

Quando é que despertarei de estar acordado? 

Durante a “Noite Negra”, parece que se fica à mercê do cotidiano, num estado 

de consciência em que, quanto mais despertos para esse plano material, menos 

consciência se tem dos outros níveis de realidade. Nada desperta o entusiasmo, mas, 
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muitas vezes, esse vazio da alma aguça o desejo e torna a pessoa mais sensível às 

experiências do cotidiano. Diz o poema: 

Quando é que passará esse drama sem teatro, 

Ou esse teatro sem drama. 

É difícil explicar a ocorrência da Noite Negra. Pode ser devido a uma ênfase no 

personagem “cavaleiro”, na exteriorização, em detrimento do personagem “monge”, da 

interiorização, em nós. Envolvidos na luta do dia a dia, esquecemos quem somos e 

deixamos de compreender o sentido dessa luta. Como vimos no poema Antemanhã, o 

“Guardião” está sempre presente, mas nós caímos no sono, não ouvimos seu chamado. 

A imagem do “sono” é recorrente nos textos esotéricos. Dante, por exemplo, no início 

de sua Divina Comédia, diz que perdeu “a reta via” por estar cheio de sono.
46

 

Mas não é o “sono” a única razão por essa perda de contato; muitas vezes, 

procuramos ativamente o contato divino e nada acontece, ou estamos em plena “Noite 

Negra da Alma”, como descrito no início do Magnificat, e nesse caso só nos resta 

aceitar o fato e aguardar.
47

 

Existem, ainda, outras possíveis raízes da “Noite Negra”: como a nossa própria 

preguiça, por exemplo, ou o medo. Não é fácil ser Cavaleiro Monge; isso exige 

trabalho, disciplina, força de vontade, postura ética, compromisso com a verdade, 

estudo, reflexão, meditação e, principalmente, coragem e entusiasmo. Esses traços são 

                                                           
46

 Nel mezzo del cammin di nostra vita 

Mi ritrovai per una selva oscura 

che la retta via era smarrita […] 

Io non so bem ridir com’io vi entrai 

tant’era pieno di sonno a quel punto 

che la verace via abandonai 

(ALIGHIERI, op. cit., p. 4). 

Numa tradução livre: 

No meio do caminho de nossa vida 

me encontrei numa selva escura 

que a reta estrada era perdida […] 

Eu não sei bem dizer como ali entrei 

tão cheio de sono estava quando a verdadeira via abandonei. 
47

 O poeta místico bengali Rabindranath Tagore (1861-1941) tem um texto que ilustra bem este estado: 

“Se não falardes, encherei meu coração com Vosso silêncio e o suportarei. Ficarei quieto e esperarei 

como a noite em vigília estrelada, e sua cabeça abaixada com paciência. A manhã por certo virá e as 

trevas se dissiparão, e Vossa voz cairá em cascatas douradas, rompendo os céus” (Rabindranath 

TAGORE, apud CIHLAR, Místico em oração, p. 57). 
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exaltados nas diferentes escolas esotéricas desde as suas antigas raízes herméticas, 

gregas e judaico-cristãs. Na Figura 5, por exemplo, extraída dos Símbolos secretos, 

encontramos os dizeres: Deus vendit sua dona pro labore. Na Figura 4, ao redor da 

Rosa-cruz atribuída a Robert Fludd, encontram-se os dizeres Dat Rosa Mel Apibus (“A 

rosa dá mel às abelhas”), conotando o trabalho da abelha como fonte do mel da Rosa. 

Ou seja, nesse caminho esotérico o trabalho é um elemento essencial. E então pode 

acontecer o imprevisível a partir de um fato corriqueiro, como no Magnificat: 

Gato que me fitas como olhos de vida, 

Quem tens lá no fundo? 

É esse! É esse! 

Esse mandará como Josué 

Parar o Sol e eu acordarei; 

E então será dia. 

Sorri, dormindo minha alma! 

Sorri, minha alma, será dia! 

Mas, para aqueles que persistem na busca e não se deixam levar pela preguiça 

nem pelo medo, a Noite Negra pode ser seguida de um Áureo Alvorecer. Como no 

Magnificat, pode surgir repentinamente um vislumbre de verdade e de outros níveis de 

realidade. Como aponta Pessoa nos poemas seguintes, escritos já na fase final de sua 

vida. Mas nestes a linguagem é outra, mais pensada, como se Pessoa tentasse através 

desses poemas expor seu pensamento esotérico e encaixar sua experiência na sua visão 

de mundo. Tanto ele burilou esses seus textos que, embora tivesse começado em 1933, 

faleceu antes de completá-los. 

Os dois primeiros poemas, que serão vistos a seguir, são extraídos do livro 

Rosea Cruz. O primeiro leva a data de 24 de agosto de 1933 e o segundo aparenta ser 

posterior, em função de seu conteúdo. Portanto, foram escritos nos anos finais da vida 

do autor e corresponderiam a uma fase mais madura, aparentemente posterior à Noite 

Negra vivida por Pessoa, segundo Dalila Pereira da Costa. Ambos são inacabados, com 

possíveis variações nos títulos e no seu final. O segundo inclui uma sequência do 

primeiro em sua parte final. Aliás, como visto, Pedro T. da Mota observa que nos 

poemas esotéricos de Pessoa “está retratado um caminho evolutivo, uma iniciação, pela 
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qual se comprova mais uma vez ter Fernando Pessoa não só viajado, mas também 

evoluído” (item 5.5). 

O primeiro poema, aqui denominado Morning Star (Anexo 26), tem uma 

estrutura iniciática bem marcada, mostrando uma evolução de consciência que passa 

pelas fases de Despertar, Morte, Purificação e Ressurreição (conforme os comentários 

sobre a iniciação no Capítulo I, item 1.2). 

Na primeira estrofe: 

Depuz, cheio de sombra e de cansaço, 

As armas da Magia entre onde estão 

Os livros sacros com quem tive o laço, 

Que dá à alma a Força e a Visão. 

Aí, não pude depor meu coração! 

Vê-se aqui o despertar do poeta para o fato de que não se consegue atingir os 

mundos divinos apenas pelos sistemas mágicos, baseados na vontade. Pode-se associar 

essa estrofe ao fato de que, segundo os cabalistas, é difícil atingir a “Coroa” de Atziluth 

pelos pilares laterais da Árvore da Vida: Força e Forma (visão). É preciso cruzar o 

abismo do conhecimento (Daath), nesta última etapa, pelo pilar do meio: o pilar da 

beleza, do coração.
48

 Ou, como diz o próprio Pessoa, voltando ao fragmento do item 

5.4.2.15, pela “emoção”. O poema prossegue: 

Quam alto fui para o que todos são! 

Quam baixo para quanto quis em mim! 

Vi e toquei o que a outros é visão 

Em sombras ou desejos, vaga e escura, 

Na confusão da confusão sem fim. 

Sou hoje minha própria sepultura. 

Tenho deserto e alheio o coração. 

                                                           
48

 Vide, por exemplo, FORTUNE, A cabala mística, p. 44: “Se recordarmos que Daath está situada no 

ponto em que o Abismo corta o pilar medial e que no Pilar Medial se localiza o Caminho da Flecha, o 

caminho que a consciência trilha quando o sensitivo se eleva para os planos”. 
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Pessoa aqui demonstra que se dedicou ao tema da Magia com afinco, tendo 

alcançado níveis de realização mais altos do que os da maioria, mas, ainda assim, 

abaixo de suas expectativas. E sente que através dessas práticas acabou sepultando as 

palavras e os sentimentos de seu coração. Como já mencionado, é no coração que se 

consegue viver os outros níveis de realidade, inatingíveis pelo mero trabalho racional. 

Em seus “fragmentos” sobre Magia, Pessoa comenta que esta é apenas forma; 

quem dá vida à Magia é o operador com a sua própria energia vital (item 5.4.2.17). 

Continuando o poema: 

Quantos, com longo estudo e fiel vontade, 

Tentam pisar as sendas do Poder, 

Sem que sintam uma única verdade, 

Sem que invocado espírito apareça, 

Sem que o dominem, se é aparecido, 

Sem que sintam, como eu, sobre a cabeça, 

A coroa dos magos – ah, mas essa, 

Se é de glória no nítido esplendor, 

É de espinhos no íntimo sentido.  

Aqui o poema deixa claro que não é só com longos estudos (conhecimento 

intelectivo) que se consegue “sentir” a verdade, que é a base do conhecimento esotérico. 

Pessoa observa que mesmo alcançando o tão cobiçado grau de Mago, que, como visto, 

opera pela vontade, não se obtém a felicidade, muito pelo contrário. Ele aponta os 

perigos desta operação, pois sem uma vontade firme o mago pode falhar em seu intento 

ou, pior, ser dominado pelos espíritos. Um fragmento ajuda, em parte, a explicar essa 

posição: “Os anjos são de diversas ordens. Eles são Inteligências provindas da Vontade. 

Os anjos rebeldes reverteram o processo, tornando-se vontade (revolta, ‘acção 

contrária’) através da Inteligência” (item 5.4.2.9). Note-se também que, na Cabala, a 

Sefira mais utilizada nas operações mágicas é Hod,
49

 a Glória, e o trabalho se realiza 

                                                           
49

 Vide FORTUNE, A cabala mística, p. 203: “Hod é especialmente a esfera da Magia, porquanto é a 

esfera da formulação das formas e é por conseguinte a esfera em que o mago realmente opera”. 
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principalmente no mundo astral, de Yetzirah, o mundo do Esplendor. Portanto, as 

referências à glória e ao esplendor não parecem gratuitas. 

A explicação do desencanto com a Magia vem a seguir: 

Por mais alto que o mago suba e atinja 

O comércio como os anjos que há no além, 

E da cor lívida do além se tinja, 

Que mais que os outros que aqui dormem têm? 

Se a ilusão, os símbolos e a sombra 

São o que tudo rege, 

Regerão o mesmo além 

Que o nosso esforço empana 

Com que de ilusão a si se ensombra? 

Se tudo o que nos fala nos engana, 

Porque é que os Anjos não enganarão? 

A operação mágica, como foi visto, se baseia no imaginário e nos símbolos. 

Mas, se a imaginação nesse plano sensorial corresponder a uma ilusão, o que garante 

que no plano angélico também não o seja? Como mencionado por Pessoa no item 

5.4.2.17, “a Magia e a Alchimia são caminhos da ilusão”. Daí a dúvida de Pessoa, e a 

dúvida é a pior inimiga do mago, pois, se ele duvidar dos resultados de sua operação, 

ela não se realiza, pois sua vontade fraqueja e sua imaginação se turva. Assim, a dúvida 

se comprova a si mesma. E surge a percepção de que a Magia no fundo é fútil. 

Na estrofe seguinte essa dúvida é reforçada: 

Vi anjos, toquei anjos, mas não sei 

Se anjos existem. Tal me achei ao fim 

Desse caminho de que regressei 

E vi que nunca sairei de mim. 

Num fragmento do item 5.4.2.17, Pessoa escreve: 

A Magia e a Alchimia teem ilusões como a sciencia e a sexualidade, que são suas 

figurações no baixo mundo. Construímos ficções com a nossa imaginação, tanto na terra 
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como no céu. O mago que evoca determinado demónio, e vê aparecer materialmente 

esse demónio, póde crer que esse demónio existe; mas não está provado que elle existe. 

Existe, porventura, só porque foi creado; e ser creado não é existir, no sentido real da 

palavra. 

Surge assim a dúvida da própria experiência dos sentidos. A percepção de que 

esse processo mágico é somente interior. Essa ideia da inconfiabilidade dos sentidos é 

mencionada também no item 5.4.2.7: “Não esqueçamos a advertência de um Mestre da 

Magia: ‘Já vi Ísis’, disse, ‘já toquei em Ísis: mas não sei comtudo se ella existe’”. E 

segue o poema: 

Vã ciência! Inda que aqui, no rito certo, 

Os Anjos certos viessem à chamada, 

Servos da invocação que os trouxe perto, 

Mestres do templo que lhes foi a estrada. 

Arte vã, pois tudo, ainda que obtido, 

Deixa as névoas que somos tais quais são, 

Sem mais que uma presença sem sentido, 

Passando como um cheiro, ou um ruído, 

Nas câmaras rituais de ilusão. 

Aqui o poema chega ao cerne da questão. Foi visto que um dos temas básicos do 

Esoterismo Ocidental, relacionado por Faivre no Capítulo I (item 1.2), é a 

transformação, ou a transmutação do sujeito. Se esta Magia abordada por Pessoa não 

obtiver isto, se ela não transformar também o mago, então, do ponto de vista esotérico, é 

inútil, ou, pelo menos, não faz parte da definição proposta. Reduz-se apenas a um 

punhado de fenômenos que não alteram “as névoas que somos”, os outros corpos não 

materiais (psíquico, mental e espiritual, por exemplo) que nos compõem. Esta questão é 

dramatizada a seguir: 

Annos e annos de confusa sciencia, 

Lida e relida até ser meu ser, 

Me ergueram a submersa consciência 

À superfície clara do querer. 
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Tracei os signos certos, invoquei. 

Obedeceram Anjos ao que eu quiz... 

Nada sou, nada fiz e nada sei. 

Quantos se orgulhariam do que eu fiz! 

Depois de muitos anos de estudos, o poeta diz ter se elevado à consciência, bem 

como ao nível de vontade; que fez todas as operações corretas e obteve os resultados 

previstos. Mas nenhuma transformação ocorreu nele mesmo, nem no plano da ação, 

nem no plano da sabedoria, nem no plano do ser. 

Essa primeira tomada de consciência de sua própria situação poderia ser 

considerada a conclusão da etapa iniciática de “despertar”. A percepção de que é 

necessária uma mudança de rumo. O perceber que se encontra enredado numa “floresta 

escura”, como na Divina Comédia. 

No poema apresentado no livro Rosea Cruz, há uma linha pontilhada a indicar 

que havia no original várias palavras não decifradas, mas a estrofe seguinte faz sentido, 

embora mude de tom: 

Quem me diz que não há um Senhor do Mundo, 

Um Spírito que illude? Quem me diz que, 

Quanto mais o incógnito aprofundo, 

Mais de ilusão e erro não me innundo? 

Sei que, quanto maior, mais infeliz. 

O poeta ouve outras vozes internas, que ajudam a destruir seu universo mágico. 

E chega, afinal, a um estado de total desolação: 

Não há mais fé, nem sciencia nem certeza 

No que sou eu para mim. Vermes me minam 

De outra pior, bem mais negra natureza 

Dos que ao Mestre destroem na outra valla. 

Tudo me é escuro, inda que com destreza 

Os caminhos da sombra me iluminam 

As dez luzes divinas da Kabbalah. 
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A quebra de paradigmas é total. Os vermes (ou as larvas) do plano astral se 

manifestam afetando seu corpo psíquico;
50

 por isso, são de outra, bem mais negra, 

natureza, do que aqueles que destroem o corpo do Mestre Exumado (Hiram Abiff) na 

outra vala, apenas vermes terrestres. Por mais que as dez Sefirot da Cabala iluminem 

seu caminho, tudo para ele ficou escuro. Em termos simbólicos, essa seria uma morte 

iniciática. 

Mas eis, então, que começa o processo de purificação: 

Meus pés pisam a câmara do meio, 

Minhas mãos tocam o que os Anjos são. 

Já de onde estou, branqueja o Limiar 

Do Íntimo Sacrário. Sinto o ar 

Do silêncio ulterior tocar meu seio, 

E rasgam-se olhos no meu coração. 

O poeta aqui descreve o que poderia ser uma parte de uma cerimônia iniciática 

esotérica. O sopro do inefável toca o peito do neófito e, então, o coração começa a 

enxergar. Eis uma simbologia perfeita para uma nova visão de mundo a partir de outra 

perspectiva, não mais baseada apenas na razão, mas agora também no coração. Nesta 

nova perspectiva a falsidade da visão anterior salta à vista: 

Mas o que é tudo isso, se isso não é nada? 

Que sei eu disso, que bem pode ser 

Aquella aérea, falsa e linda estrada, 

Que dos desertos se consegue ver? 

Venci? Perdi-me? Não sei dizer. 

“Os desertos” significam os caminhos áridos, onde não há a participação do 

coração. Seriam, portanto, as construções no ar, lindas e falsas, produtos somente da 

imaginação e da especulação mágica. E finalmente a verdadeira razão do mal: 

Poder! Poder! Ah, sempre a eterna maldição 

                                                           
50

 Vide, sobre a questão das larvas astrais, por exemplo, LEADBEATER, O plano astral, passim. 
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Da substância do mundo! 

Quem me dera que me nascera no ermo coração 

Antes a ânsia de ser só mesquinho, 

Antes um sono cheio de perdão, 

E ser agora qual menino eu era, 

Da verdade mais fiel vizinho 

(ou Dos mesmos anjos mais fiel vizinho). 

Assim, para Pessoa, a humildade, a “ânsia de ser só mesquinho”, a simplicidade, 

a inocência são as atitudes que permitem conviver com os anjos, e a busca do poder 

egoísta do mago é o grande mal da Magia. No Capítulo V vê-se que Pessoa define um 

tipo de mal como “o mal que quer destruir os outros para existir, ou destruir-se para que 

outros existam” (item 5.4.2.4).
51

 O poema aprofunda essa questão: 

Caminhei como os homens; sou como esse 

Que viajou países por achar, 

E não achou mais neles do que houvesse 

Na Pátria de onde se houve de apartar. 

Tudo é aqui, mais mar ou menos mar. 

A busca por mais conhecimento é inútil. Tudo de que se precisa já está à nossa 

frente, qualquer que seja a cultura ou tradição. Um pouco mais dos aspectos psíquicos, 

simbolizados pelo mar, ou um pouco menos, é indiferente. E prossegue: 

Ah, não é essa, a Outra Coisa da alma. 

Que ella, do fundo incógnito que tem 

Anceia – a grande e verdadeira calma, 

Sem querer nem poder, o Summo Bem. 

                                                           
51

 Essa afirmação pode ser interpretada como a “Vertigem” citada por Quintás na descrição de seu 

processo, que é o oposto do “Êxtase”. 
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O Fundo Incógnito da Alma pode ser entendido como aquilo que foi chamado de 

“Mônada Divina”, que busca a Paz. Então ocorre a verdadeira purificação, por um ato 

de vontade: 

Com o escopro e o malhete do alcançar, 

Quebrei a Pedra Cúbica do Altar 

E a Pedra Cúbica se abriu em cruz. 

Aqui reencontramos uma linguagem iniciática de Templo, com um simbolismo 

nitidamente maçônico: o altar em forma de pedra cúbica e as ferramentas do pedreiro. E 

o poeta se dá conta de que 

Quebrara o altar, então a mim quebrei, 

Então em sangue, no centro da cruz me derramei. 

Eis o verdadeiro sacrifício, a quebra do ego, para poder receber o influxo da 

Alma. Como Pessoa diz, “acima da ânsia de fusão com os productos de Deus, está, com 

effeito, a ansia mystica de fusão com Deus, que é a base do occultismo (quasi) todo” 

(item 5.4.2.4). E o Poema conclui: 

Alli, sacrificado ou sacrifício, 

Exausto, nullo, senti meu enfim, 

Aquelle coração que era fictício! 

…………… 

Consegui. Paz profunda meu irmão. 

Os pontos mostram a existência de palavras indecifráveis no poema. Mas a nova 

consciência do coração, o sentir que ele é seu, como forma de expressar que ele está no 

Ser, e é a vida do Ser, assim como o Ser está nele, é o símbolo da Ressurreição, a 

transformação buscada pelo esoterista, a meta da iniciação. 

Esse sangue derramado no centro da cruz remete ao conceito de “Rosea Cruz” 

mencionado no Capítulo IV (item 4.3): o sangue do Cristo (ou daquele que alcançou a 

iluminação) que tinge a cruz de vermelho e passa a fazer parte da Fraternidade da Rosea 
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Cruz. O termo “paz profunda” é uma saudação bastante usada nas sociedades esotéricas 

(na AMORC, por exemplo), como representando um estado superior de ser, a quem as 

mazelas deste mundo material não atingem. A paz almejada pela Alma. 

O poema prossegue, mas com palavras indecifráveis, e espaços em branco 

(assinalados com _ _ _). No livro Rosea Cruz, esta sequência está marcada da seguinte 

forma: 

Prezas (_ _ _) as mãos 

Minha extraordinária liberdade 

Corajosa (_ _ _) 

………………………… 

Assim, podemos distinguir nesse poema quatro fases do processo iniciático: o 

despertar (“Depus, cheio de sombra e de cansaço, as armas da Magia…”), a morte 

(“Não há mais fé, nem ciência nem certeza no que sou eu para mim…), a purificação 

(“E rasgam-se olhos no meu coração…) e a ressurreição (senti meu enfim, aquele 

coração que era fictício…). No entanto, como foi observado, trata-se de um poema 

inacabado e incompleto, e, do ponto de vista iniciático, sem aquilo que geralmente 

representa a última fase da iniciação: a ascensão final, a vivência de um novo estado. 

Em termos alquímicos, poder-se-ia afirmar que o poema descreve o nigredo, atinge o 

albedo, mas falta alcançar o rubedo. Mas, mesmo incompleto, esse poema representa 

bem a passagem do “caminho teúrgico” para a “via cardíaca”, tão bem ilustrado pela 

própria trajetória de Saint-Martin, por exemplo, que, conforme descrito no Capítulo II, 

abandonou parcialmente os complexos rituais teúrgicos de seu primeiro mestre Martinés 

de Pasqually para, inspirado em Jacob Boehme, deixar-se levar pelo caminho do 

coração. Consta que teria dito: “Sou uma Alma, existe Deus, de que mais eu preciso?”. 

Mas existe outro poema, também com título tentativo, que aparenta concluir 

aquele. Trata-se de Ieschua Ben Pandira ou Isaac Loria (Anexo 27).
52

 Como o próprio 

Pessoa deixa em dúvida que título iria utilizar e o poema aparentemente não foi 

completado, fica difícil saber qual a relação do poema com esses títulos. A relação com 
                                                           
52

 Isaac Luria (1534-1572) foi um famoso rabino da Renascença que iniciou uma nova visão da Cabala 

hebraica, também chamada Cabala Luriânica (vide HANEGRAAFF (org.), Dictionary of Gnosis and 

Western Esotericism, p. 466). 
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Isaac Loria (ou Luria) é possível, uma vez que a Cabala Luriânica se aproxima bastante 

do Esoterismo Ocidental em certos aspectos. E Isaac Loria é o título pelo qual o poema 

é citado no presente trabalho. O poema inicia-se com uma reflexão sobre o poder de 

purificação do Fogo:  

Em nós o Fogo reina, que primeiro 

É desejo e depois, ardendo mais, 

Desse mesmo desejo se purifica. 

Consume aquillo de que se alimenta, 

Os diversos desejos queima eguaes, 

E quer ser fogo universal e inteiro, 

Chama sem lume, de si mesma rica. 

Essa visão do Fogo universal e inteiro tem semelhança com a posição de 

Hargrave Jennings, para quem o fogo simboliza o divino: 

Para indicar a existência do divino os antigos sábios da Ásia e também muitos da Grécia 

adotaram o emblema do puro Fogo ou Aether […]. Demócrito denominou Deus: “a 

razão ou alma numa esfera de fogo”.
53

 

O fogo na alma, para Pessoa, portanto, primeiro se manifesta como desejo e, 

depois, alimentando-se desses mesmos desejos, os destrói, purificando-se. Na segunda 

estrofe, Pessoa descreve como o fogo, que era escuro (sem lume), uma vez purificado, 

se transforma em luz: 

Ah, mas depois que tudo é consumado 

Que o fogo, por ser fogo, pode arder; 

Depois que é em si mesmo sublimado; 

Com tal ardência exacerbado dura 

Que a si mesmo se queima e faz não ser, 

Seu ardor para dentro vira anciado, 

E a chama pura, torna-se luz pura. 
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 JENNINGS, op. cit., p. 167. 
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A sublimação em química é a ocorrência de uma mudança de estado da matéria 

que passa do estado sólido diretamente ao gasoso. Em Alquimia o termo tem um sentido 

análogo. No Esoterismo ele é geralmente o símbolo de uma passagem de um estado do 

ser baseado no mundo material para outro estado baseado no mundo espiritual. No caso 

do fogo, é representado pela passagem da chama escura para a luz. Mostra também o 

desejo físico como combustível, gerador do Élan para a busca da iluminação, quando 

propriamente direcionado. O poema continua e diz: 

Assim, tornado o ser que sou comigo, 

Vi que quando cercara o que quisera 

– Altar ou vara, livro e templo – 

Nunca fora de mim estivera, 

Só por julgá-lo tal fora inimigo. 

O poeta aparentemente se dá conta de que, quando se autoanalisa (ou medita), 

percebe que o templo, o altar, a vara e o livro são elementos simbólicos que se referem a 

algo que sempre estivera dentro dele, como parte de seu mundo interior. E que os julgou 

“inimigos” somente por não ter se dado conta desse fato: 

E então vi que essa cruz em que converso 

Jazia o altar outrora meu 

Era, em Cruz de Luz, todo o universo 

E que essa Cruz era quem fora eu. 

Sobre ella, a Luz Perfeita em mim erguida 

Cahira numa inteira identidade, 

Pois essa Pedra Cúbica partida 

E a minha alma em luz pura resolvida / 

Eram a mesma coisa, Era a Verdade 

(ou, “eram a Vida e a Verdade”).
54

 

Aqui se percebe a continuação e finalização do tema de Morning Star: a Pedra 

Cúbica que se converteu em Cruz de Luz, que é ao mesmo tempo o próprio poeta e a 
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 Pessoa deixou a segunda opção para o final do poema anotada a lápis. 
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Luz do Universo. E eram a vida e a verdade. Com isso se concluiu o processo iniciático 

com a ascensão, pela consciência da identidade da parte com o Todo. A respeito desse 

processo completo, é interessante relembrar um texto de Pessoa apresentada no item 

5.4.2.9: 

A verdade está só no instincto direto (representado nos symbolos pelos cornos) e na 

linha directa da sua ascensão ao instincto supremo; no instincto directo, cuja fórma 

activa é a sexualidade, cuja forma intermédia é a imaginação, fantasia e creação pelo 

espírito, cuja forma final é a creação de Deus, a união com Deus, a identificação 

abstracta e absoluta comsigo mesmo, a verdade. 

Há outro pequeno poema de Pessoa a esse respeito que pode complementar o 

sentido dos dois poemas anteriores. Ele começa com Jesus sem Nazaré na terra (Anexo 

28): 

Jesus sem Nazaré na terra, 

Cristo de Gloria além da (de) altura. 

À Sua imagem de elevado, 

Quando em seu sangue e corpo dado, 

Serei enfim divinizado? 

Depois com as iniciais J. B. M. (referência a Jacques de Molay, último Grão-

Mestre Templário, que morreu na fogueira em 1314), segue: 

À Sua imagem de imolado, 

Quando serei martyrizado? 

E termina com: 

O Cristo que foi a alma 

Da vida que foi Jesus. 
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Ou seja, pode-se entender que a crucificação representa a sublimação de Jesus 

em Cristo. Ou do ser humano material em sua alma. Ou a difusão do sangue de Cristo 

na Cruz da vida, transmutando essa na “Rosea Cruz”. 

Essa mudança da natureza material para a espiritual operada, como mencionado 

no poema anterior, no fogo e pelo fogo, é simbolizada muitas vezes pelo tetragrama 

INRI, que, entre várias versões esotéricas, contém as iniciais de Igne Natura Renovatur 

Integra (“A Natureza se Renova Integralmente pelo Fogo”).
55

 Esse tetragrama colocado 

no alto da cruz, quando da crucificação de Jesus de Nazaré, segundo os evangelhos, 

ganha assim para o pensamento esotérico um novo sentido, expresso por essa breve 

poesia, que associa a morte pelo fogo de Jacques de Molay à crucificação de Jesus, e 

esse martírio, à Transmutação total. Pois o Espírito Santo é representado pelo Fogo. A 

morte de Jesus traz por associação a ideia da Virgem Mãe, e do lado feminino da 

divindade, sobre o qual Pessoa tem diversos poemas, dos quais alguns são comentados a 

seguir. 

6.1.10. A Deusa 

Pessoa sempre teve uma grande reverência pela “Deusa”, conforme visto por 

exemplo em O último sortilégio (item 6.1.12). Esse sentimento se manifestou ao longo 

de toda a sua vida, expresso em diversas poesias. Já em 1913, Pessoa escreveu 

Abdicação (Anexo 31). E nos dias anteriores a sua morte, em agosto de 1935, escreveu 

dois pequenos poemas, que Pedro Teixeira da Mota reproduz
56

 e que ilustram essa sua 

devoção: À Virgem (Anexo 29) (inacabado) e Virgem Maria (Anexo 30). O primeiro se 

inicia com um apelo à Mãe Universal: 
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 Essa interpretação é comum a várias correntes esotéricas, inclusive maçônicas (vide AMBELAIN, op. 

cit., p. 98). A ela também podem ser atribuídos outros significados. O próprio Pessoa assinala outras 

possíveis leituras, que reforçam o significado dessa poesia: 

 In Nobis Ressurrexit Iesus Em nós Ressuscita Jesus 

 In Nobis Ressurget Ille Em nós Ressurge Ele 

 In Nobis Regnat Ignis Em Nós Reina o Fogo 

 In Nobis Regnat Iesus Em Nós Reina Jesus 

 Ille Nomen Regis Igne Ele é o Nome do Rei do Fogo 

 In Nomen Regis Immortalis Em Nome do Rei Imortal 

 Iesus Nazarenus Rex Ignis Jesus Nazareno Rei do Fogo 

 Iesus Nazarenus Rex Immortalitatis Jesus Nazareno Rei da Imortalidade 

 (MOTA, Fernando Pessoa, Rosea Cruz, p. 159). 
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 MOTA, Fernando Pessoa; poesia profética, mágica e espiritual, p. 70. 
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Ninguém, nem eu, tem de minha alma dó, neste momento, 

Ó mãe universal, sê minha só! 

E o segundo com: 

Virgem Maria, 

Mãe de quem não tem mãe, no teu regaço 

Poisa a cabeça a dor universal 

E dorme, ébria do fim de seu cansaço… 

E tens na mão, usado, e nunca imundo, 

O pequenino lenço maternal 

Com que enxugas as lágrimas do mundo. 

Em ambos ele fala da característica universal da Deusa em sua dimensão 

celestial. Deve-se ter em conta, entretanto, que, como já visto no Capítulo IV, Pessoa se 

autodefine como 

cristão gnóstico, e, portanto, inteiramente oposto a todas as igrejas organizadas e 

sobretudo à igreja de Roma, fiel à tradição secreta do Cristianismo.
57

 

E, portanto, a sua veneração a Maria tem a sustentá-la provavelmente uma visão 

pagã, neoplatônica, cabalística ou mesmo a visão gnóstica de Sophia, sob o simbolismo 

da mãe consoladora cristã. 

Na visão Neoplatônica, a Grande Mãe corresponde à Anima Mundi, de quem as 

almas individuais seriam emanações. Conforme Giovanni Reale, para Plotino “na 

verdade a tarefa da Alma é a de criar todas as coisas, pois ela tem a natureza do 

princípio”.
58

 E Reale comenta: 

Concluindo, podemos dizer que, como o Uno devia tornar-se Espírito para poder 

pensar, devia tornar-se alma para gerar todas as coisas do mundo visível. A Alma 

constitui o momento extremo no processo de expansão da infinita potência do Uno, a 
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 PESSOA, As origens e essência da Maçonaria, p. 17. 
58

 Plotino, apud REALE, op. cit., v. IV, p. 476. 
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hipóstase cosmogônica, que coincide com o momento no qual, como último dom de si, 

o incorpóreo gera o corpóreo, manifestando-se na dimensão do sensível.
59

 

Portanto, ela exprime o criador. 

Nessa linha neoplatônica, compare-se a célebre oração à Virgem Maria de São 

Bernardo, na Divina Comédia: 

Virgem mãe, filha de teu filho, 

Humilde e alta mais que criatura, 

Meta fixada por eterno concílio. 

Tu és aquela que a humana figura (natureza) 

Enobreceu ao ponto de seu Criador 

Se dignar fazer-se sua feitura…
60

 

Eis os paradoxos da Grande Mãe (virgem e mãe; filha de seu filho; humilde e 

elevada), pois, no modelo neoplatônico, em parte ela é voltada para o Logos e, em parte, 

para sua própria criação, que ela ampara e enobrece. Virgem porque emana de si 

mesma. Humilde porque nada pede em troca de seu Amor. 

Na Cabala, a sephira Binah é chamada de Aima, que é ao mesmo tempo a 

Grande Mãe de toda a vida, fértil e brilhante; a Prima Materia dos alquimistas; a Mãe 

escura que acolhe os filhos mortos e é regida por Saturno, que devora seus filhos. É a 

terceira sephirot da tríade superior da manifestação divina, também chamada de Marah, 

o Grande Mar. Ela representa a potência feminina pura do universo. Sua visão espiritual 

é a visão da dor.
61

 Mas tudo que fornece uma força para servir à vida como um veículo 

provém dela.
62

 Ela se situa no topo do Pilar da Forma e do Rigor na árvore sefirótica e, 

portanto, é o princípio ordenador do Cosmos e representa também sua Lei: a vida, que 

ela gera, e a morte, que ela acolhe. 
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 REALE, op. cit., v. IV, p. 477. 
60

 Tradução livre do autor de: 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile ed alta più che creatura, 

termine fisso d’etterno consiglio 

Tu sé colei che l’umana natura 

nobilitasti sì che’l su fattore non disdegnò di farsi sua fattura… (ALIGHIERI, op. cit., p. 913). 
61

 FORTUNE, A cabala mística, p. 118. 
62

 Ibidem, p. 121. 



Capítulo VI 
Os poemas de Pessoa, sua leitura em chave esotérica e o caminho para participar de sua vivência  

555 

 

Já a Sophia dos Gnósticos é uma figura mais trágica, é mãe do Demiurgo que 

criou o mundo imperfeito e, depois de muitos sofrimentos, conseguiu se desvencilhar 

desse mundo e retornar à “Plenitude” de onde veio. É, assim, fonte de inspiração para os 

seres humanos, cuja alma pode seguir o mesmo caminho.
63

 De qualquer forma essas 

diversas representações simbólicas são utilizadas na cosmovisão esotérica e representam 

de formas complementares a provável figura da Mãe Universal de Pessoa. 

O poema Abdicação trata da Deusa numa linguagem completamente diferente, 

escrita numa fase do poeta mais voltada para o Simbolismo, o Pauísmo e o 

Neopaganismo, como visto no Capítulo IV (item 4.2.2): 

Toma-me noite eterna em teus braços, 

E chama-me teu filho… Eu sou um Rei 

Que voluntariamente abandonei 

O meu trono de sonhos e cansaço. 

Note-se a noite como a Grande Mãe e a simbologia cavalheiresca utilizada para 

descrever a cena: 

Minha espada, pesada a braços laços. 

Em mãos viris e calmas entreguei 

E meu ceptro e corôa – eu os deixei 

Na antecâmara, feitos em pedaços. 

Minha cota de malha, tão inútil, 

Minhas esporas dum tinir tão fútil, 

Deixei-as pela fria escadaria. 

Pessoa utiliza aqui a linguagem tipicamente de abandono e decadência desse seu 

período. Mas, apesar desta diferença de linguagem, podem-se fazer analogias com o 

despir dos corpos do poema Iniciação, aqui comentado no item 6.1.3. E a estrofe final: 

Despi a Realeza, corpo e alma, 

E regressei à Noite antiga e calma 
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 Vide HOELLER, Gnosticismo, passim. 
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Como a paisagem a morrer no fim do dia. 

Pode ser associada à quebra do altar do final de Morning Star (item 6.1.16). Ou 

seja, esta poesia pode também ser lida no âmbito da iniciação. Contudo, ela é de um 

período em que o poeta aparentemente ainda não demonstrava interesse pelo Esoterismo 

como campo e estudo. Assim, é interessante observar que a intuição recebida na 

juventude de forma espontânea antecipou a visão que o poeta manifestava no final da 

vida de uma forma intelectualizada e profunda do seu próprio processo iniciático. Teria 

sido Morning Star baseada numa nova experiência esotérica? Ou apenas a 

racionalização de experiências anteriores? Qualquer que seja a resposta é inegável que 

esta evolução, tanto na forma como na contextualização da experiência, pode ser vista 

como uma evolução de sua consciência objetiva. 

6.2.  A  CONTEMPLAÇÃO ATIVA :  O ENCONTRO E O TRABALHO DA 

IMAGINAÇÃO  

A segunda parte do processo é uma interação lúdica com os poemas. Trata-se 

não só de responder à pergunta: “o que dizem os poemas para mim?”, mas também de 

imaginar o que posso eu perguntar ou dizer a eles? Esta interação visa focar a 

consciência nos âmbitos formulados a partir da relação estabelecida com os textos, para 

na etapa seguinte direcioná-la para o silêncio e a meditação, gerando novas percepções e 

insights. É importante, para melhor compreender o embasamento desta parte do método 

proposto, rever o item 3.6 do presente trabalho, sobre o imaginário e o imaginal. 

Em termos práticos, após a contextualização realizada acima, o próximo passo é 

reler esses poemas, desfrutar do deleite estético que proporcionam e imaginá-los como 

formando um interlocutor, num jogo onde a imaginação predomina. Trata-se então de 

dialogar com os textos, como num encontro com um amigo. Um amigo fascinante, 

complexo, às vezes confuso, emotivo e sincero, mas dotado de um profundo 

conhecimento e de uma vivência ímpar, a relatar experiências inefáveis. E, a partir de 

suas palavras, recriar essas experiências nos âmbitos que forem sendo criados, por 

analogia com a própria vivência do leitor. Nesse diálogo, além de sua componente 

racional, não se pode perder seu conteúdo emocional, que é a própria razão de ser da 

escolha dos poemas no presente trabalho. Portanto, é necessária a interação da 
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inteligência emocional e a empatia com a simbologia apresentada, pois, como diz 

Gershom Scholem, “o símbolo transmite alguma coisa da vida emocional cristalizada 

dentro dele para a consciência daqueles que o observam” (item 3.4.1). 

Segundo Wunenburger, em seu artigo “Le tiers état symbolique” (Cahiers de 

l'imaginaire, n. 5-6 passim, L’Harmattan, 1990), para G. Durand, o símbolo possui uma 

inteligência específica baseada numa receptividade emocional, numa intuição dos 

significados e numa penetração reflexiva e meditativa das imagens dentro de um 

psiquismo expandido às zonas inconscientes. A compreensão simbólica se torna 

subjetiva, no sentido de que cada um acolhe segundo um filtro próprio a revelação de 

seus sentidos. Assim, a luz que esclarece o espírito não é nunca a luz plena; ela é 

captada segundo o estado da consciência que é iluminada. Isso explica o caráter 

esotérico do conhecimento simbólico no sentido de um conhecimento interior e 

progressivo. 

Assim, Durand reconhece uma inteligência específica dos símbolos, fundada 

sobre uma intuição não raciocinada dos seus significados, sobre uma “penetração 

reflexiva e meditativa” das imagens num psiquismo ampliado até o inconsciente. 

Note-se que no item 6.1, onde os diferentes poemas foram contextualizados, as 

associações de ideias foram surgindo a partir de determinados “âmbitos”, que brotaram 

das reflexões sobre os mesmos. As associações de ideias que motivaram o inter-

relacionamento dos poemas, portanto, já são um fator subjetivo, parte do processo. Em 

outro momento, numa nova rodada de leituras e reflexões, surgirão outros âmbitos e 

esses mesmos poemas serão vistos sob uma luz diferente, levando a outras associações. 

Essa é uma característica deste jogo: mesmo a contextualização racional dos textos parte 

de um impulso intuitivo. Na segunda etapa o jogo prossegue, com o uso da imaginação. 

Assim, esse encontro do leitor com o texto é individual. E cada um irá 

desenvolver o jogo a seu modo e de acordo com o momento. Para ressaltar esse aspecto, 

são apresentadas no “Apêndice” a este capítulo três leituras da obra a partir de 

personagens fictícios, com diferentes perfis e interesses, e que extraem dela analogias, 

associações de ideias e conclusões diferentes. Isto não significa que suas conclusões 

estejam certas ou erradas, mas somente que elas são formas distintas de vivenciar uma 

realidade complexa. Esses personagens são, naturalmente, “personas” do próprio autor 

deste trabalho, que integram seu universo psicocultural e compartilham parte de seu 
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entendimento da realidade, de seus questionamentos e preconceitos contraditórios. 

Estão sendo introduzidos apenas para ilustrar as possibilidades que o método proposto 

encerra. Estes personagens seguem a prática sugerida: partem da contextualização 

elaborada acima, como primeira etapa, e, depois, fundem seu próprio horizonte cultural 

com o dos textos, criando âmbitos a partir dos quais se produz o jogo. E no jogo, usando 

sua imaginação, recriam os textos, inserindo-se neles, vivenciando sua nova história. A 

partir dessa vivência, deixam que a imaginação prossiga, autônoma e às vezes 

desconexa e irracional, como num sonho, produzindo imagens, ideias, símbolos, e 

depois entre no silêncio. 

Note-se o papel da imaginação criadora nesse processo. Ela não visa alcançar 

um objetivo predeterminado, ao contrário, somente pretende compreender por analogia 

com experiências vividas. Seu uso sugere a capacidade do ser humano de se pôr em 

“sintonia com determinado universo” e assim se predispor a receber insights num 

posterior estado de silêncio ou meditação, embora esses insights possam ocorrer a 

qualquer momento. 

O importante é não “falsear o jogo”, partindo de resultados preestabelecidos. O 

jogo tem que se desenvolver a partir dos relacionamentos que vão surgindo ao longo do 

mesmo. E os insights obtidos podem ser relativos aos temas mais diversos, inclusive 

temas que aparentemente não têm relação imediata com o texto. O jogo é um processo 

de descobertas. 

À medida que diferentes estudantes dialogarem com a obra de Pessoa, com a 

recriação dessas experiências em termos de sua própria vivência e que a comuniquem 

uns aos outros, pouco a pouco poderá lançar-se uma luz tanto sobre o sentido dos 

poemas de Pessoa quanto sobre o “Mistério” que eles apontam, como num jogo de 

quebra-cabeça, em que cada um contribui com suas peças para levantar uma ponta do 

“Véu de Ísis”. 

Deve-se levar em conta que, do ponto de vista do pensamento esotérico, sendo 

as almas humanas segmentos da alma universal, a infinidade de experiências e vivências 

que ocorrem no plano objetivo individual, contrastantes e até contraditórias, podem ser 

compreendidas como manifestações da vida e da Gnose que animam esta alma 

universal. E, a partir desta multiplicidade, pode-se chegar através de insights à 

compreensão intuitiva da unidade de conhecimento subjacente inerente a todas elas. 
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Mesmo fora do campo do Esoterismo, em termos transdisciplinares, isto 

equivale a dizer que se pode alcançar o “terceiro incluído” num outro nível de realidade 

que integra os contraditórios e explica os paradoxos, desde que seja desenvolvido o 

nível de percepção correspondente. E é justamente este nível de percepção ou de 

consciência que os métodos das diferentes correntes esotéricas procuram atingir, através 

de suas práticas, símbolos, iniciações, mitos e ritos. Em termos hermenêuticos, o 

próprio Gadamer afirma, sobre a experiência estética (Capítulo III, item 3.2), que 

na vivência da arte se faz presente uma riqueza de significados que não pertence 

somente a esse conteúdo específico, ou a esse objeto, mas que representa antes o todo 

do sentido da vida. Uma vivência estética contém sempre a experiência de um todo 

infinito. E seu significado é infinito justamente porque não se conecta com outras coisas 

na unidade de um processo aberto de experiência, mas representa imediatamente o 

todo.
64

 

Em termos da teoria do imaginário, como descrito por Wunenburger e Araújo, 

“o imaginário prolonga-se a montante e a jusante, vindo a imiscuir-se na percepção e a 

prolongar-se nas atividades conceptuais”,
65

 ou seja, o exercício no campo do imaginário 

pode levar a abrir o mundo imaginal e ir além. 

Como exemplo, as três histórias apresentadas no Apêndice a este capítulo, 

embora muito diferentes no nível da manifestação, ou dos fatos, apresentam estruturas 

iniciáticas e apontam para “esquemas” (no sentido de schèmes, conforme sugerido por 

Durand) e símbolos arquetípicos similares. Assim, essas histórias ilustram a preservação 

da essência de um conhecimento iniciático, através de uma multiplicidade de 

manifestações desse conhecimento. 

Adotando a terminologia de Wunenburger, no artigo acima mencionado, o 

trajeto simbólico partiu da metáfora para um transporte centrífugo das imagens, mas 

existe também um transporte centrípeto em direção a um “meta-plano”. 

Pode-se fazer uma analogia com a própria história das correntes esotéricas, que, 

através de uma multiplicidade de correntes em constante mutação, conseguiram manter 
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relativamente intacta a essência do seu conhecimento: sua Tradição Primordial. Peter 

Kingsley sintetiza essa situação ao afirmar que 

a tradição Hermética por definição perpetuamente mudando, se alterando, se refinando, 

movendo-se para além de si mesma, foi uma tradição que conseguiu reter o seu 

potencial em um nível, e num outro permanecer num fluxo perpétuo: adaptando-se, 

atualizando-se, apresentando uma face diferente a cada nova geração e em resposta a 

cada nova situação.
66

 

Kingsley ressalta a importância da contradição nesse processo, como uma forma 

de ensinamento em si mesmo, pois, segundo ele, a contradição é a única forma de 

apontar para o Divino, que está além das limitações da lógica humana e da própria 

razão. 

Note-se que o próprio Pessoa também escreveu poemas (Iniciação, Eros e 

Psiquê, Morning Star e Isaac Loria e outros) que, embora num contexto literário 

totalmente diferente das três histórias do Apêndice, apontam para as mesmas estruturas 

iniciáticas e para os mesmos símbolos arquetípicos, referentes ao caminho do retorno da 

alma. Assim, o processo aqui apresentado, apesar da diversidade da contextualização, 

onde a poesia é vista de acordo com o horizonte cultural de cada um, pode levar a uma 

síntese intuitiva que contenha elementos comuns a diferentes leitores, apresentados 

numa simbologia e numa linguagem adequada à visão de mundo de cada leitor. 

S ÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este capítulo visa exemplificar a aplicação da prática metodológica apresentada 

no Capítulo V a alguns poemas de Pessoa. A primeira etapa, item 6.1, é a 

contextualização dessa poesia. Para tanto, os poemas são inicialmente lidos em seu 

conjunto e, depois, tendo sido escolhido um âmbito por onde começar o processo, vão 

sendo destacados e comentados em função dos âmbitos que vão se criando, e, ao mesmo 

tempo, contextualizados dentro do pensamento de Pessoa e do pensamento esotérico 

rosacruciano como um todo. Em seguida, no item 6.2, é explicado o jogo, com a 

recriação dos poemas ou de alguns de seus versos pelos leitores, exercendo sua 
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imaginação e preparando-se assim para a terceira etapa: o silêncio. A título de exemplo 

desta segunda parte são apresentados, no apêndice do final do capítulo, três jogos feitos 

por personagens diferentes, que evidentemente ficam restritos ao o horizonte cultural do 

autor deste trabalho. 

As poesias esotéricas de inspiração rosacruciana de Fernando Pessoa formam 

uma teia.
67

 O sentido de uma é reforçado e complementado por outras, e, às vezes, 

apresentam contradições entre si, estimulando o leitor a refletir. Essas diferenças podem 

ser atribuídas, entre outras razões, ao fato de terem sido escritas em situações e 

momentos distintos. Vistas em perspectiva, no entanto, parecem compor um drama 

iniciático que se desenrola ao longo da vida de Pessoa, passando por uma revelação, 

seguida de uma “Noite Negra”, conforme apontado por Costa e por Centeno, e, 

diferentemente da observação dessas autoras, aparentemente culminando com o “áureo 

alvorecer” do poeta, no final de sua vida, como sugerem seus poemas inconclusos 

descobertos mais recentemente, como Morning Star e Isaac Loria. 

Os textos de seus “fragmentos” esotéricos são também reveladores e ajudam a 

esclarecer sua visão referente a distintos temas e a interpretar suas poesias. Certamente 

seriam mais úteis se eles fossem datados, para poder associá-los mais facilmente a 

poemas do mesmo período. Como a maioria deles, porém, não está claramente datada, 

sua origem temporal deve ser deduzida, na medida do possível, como fez Marco Pasi, 

mencionado no item 4.4.3.4. No entanto, a visão geral do “filósofo” Pessoa que esses 

“fragmentos” revelam parece ser bastante coerente com as premissas do pensamento 

esotérico rosacruciano em geral, apesar de ela se expressar muitas vezes numa 

linguagem simbólica e, portanto, polissêmica, e esses “fragmentos” não chegarem a 

compor um todo orgânico e conclusivo. 
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Do ponto de vista da expressão do matiz rosacruciano do pensamento esotérico 

de Pessoa, as poesias escritas entre 1931 e 1935 são as mais importantes. Isso pode ser 

fruto da evolução de seu entendimento, talvez influenciado por um maior contato com a 

obra de Crowley, conforme apontado por Pasi. A própria Mensagem foi publicada em 

dezembro de 1934, embora O mostrengo tenha sido escrito anteriormente. 

Note-se que nesse conjunto de textos, “fragmentos” e poemas encontram-se 

expressos todos os elementos do “Paradigma de Faivre”. Especificamente nos poemas, 

podem-se apontar: as correspondências entre os diversos planos (em, por exemplo: 

Neste mundo em que esquecemos, Iniciação etc.); a mediação de seres de outros planos 

(Superiores incógnitos, Não meu é o que escrevo, Anjos e deuses nós sempre tivemos 

etc.); a Natureza Vivente (O último sortilégio); a transmutação (Morning Star, Isaac 

Loria); além da iniciação (Oscila o incensário antigo, Iniciação); a concordância, com a 

utilização de simbolismos de diferentes tradições para representar suas ideias (por 

exemplo, a Virgem Maria e a Deusa pagã, o Cristo e o Encoberto). Outros elementos 

encontrados, também muito comuns nas diversas correntes esotéricas, são: a 

reencarnação (Passos da cruz, Em outro mundo, onde a vontade é lei); bem como a 

iluminação (Além Deus, Magnificat, Isaac Loria). Note-se também que os âmbitos 

criados formam também uma rede entranhada na teia de poemas, aparecendo em maior 

ou menor grau, de forma explícita ou implícita na maioria deles. Assim, de modo geral, 

esses escritos expressam claramente as raízes esotéricas ocidentais rosacrucianas do 

pensamento de Fernando Pessoa (ortônimo), e fica evidente a importância desse 

pensamento para compreender sua obra, bem como a importância dessa obra para 

compreender melhor as experiências que embasam esse pensamento. Nesse sentido, os 

poemas que foram apresentados no âmbito da experiência unitiva (item 6.1.9) são os 

que mereceram maior atenção, pois esta experiência é a meta final do trabalho esotérico 

rosacruciano. 

Os poemas inacabados Morning Star e Isaac Loria parecem reeditar no final de 

sua vida as experiências espontâneas de sua juventude, expressas em Abdicação e Além 

Deus, revistas à luz da vivência, do conhecimento e da sabedoria acumulados no 

período entre uma fase e outra. Parecem também desenhar uma biografia que revela um 

processo iniciático que teria ocorrido espontaneamente ao longo dos anos. 
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O apêndice, no final do capítulo onde são apresentados exemplos do jogo 

proposto, é acrescentado para que cada estudante possa se inspirar neles e criar o 

próprio jogo, tirando suas conclusões. Por esses exemplos, percebe-se que os passos 

sugeridos por Perissé,
68

 descritos no Capítulo V, integrados ao método CIS, não são 

necessariamente sequenciais, mas ocorrem à medida que o leitor começa a jogar com o 

texto. Como o próprio Perissé alerta, 

o objetivo é levar (elevar) o leitor a estabelecer um vínculo com o texto, pôr em jogo 

sua capacidade criativa, fazer uma leitura recriadora, assumindo a obra como se ele 

mesmo a estivesse criando pela primeira vez e não como algo fechado e definido […]. 

A experiência do leitor, por mais incipiente que seja, desempenha papel fundamental.
69

 

Um período final de silêncio e o não pensar nos textos lidos por um tempo, em 

geral, é suficiente para que as ideias e as emoções decantem, possivelmente produzindo 

uma nova consciência e alargando o horizonte do leitor, trazendo uma nova percepção 

da obra de Pessoa e uma maior compreensão do Esoterismo Ocidental em si, pelo 

menos da forma como Pessoa a define: “Comprehender tudo, é tornar-se o Spirito de 

tudo. Comprehender é ser pela inteligência aquillo que se contempla, crear de novo o 

que se experimenta” (Capítulo V, item 5.4.2.10). O uso da meditação, no sentido estrito 

da palavra, de esvaziar completamente a mente, para outros insights, é um complemento 

desejável do processo, mas depende da familiaridade do leitor com essa técnica. 

Após o período de silêncio, convém refletir sobre o jogo realizado, rever as 

análises iniciais e as associações de ideias efetuadas, à luz dos novos insights. E após 

um tempo fazer outra rodada, onde possivelmente ocorrerão outras associações de 

ideias, novos âmbitos, outras imagens e insights etc. Assim, com o tempo o sentido dos 

poemas irá se tornando mais nítido. 

As reflexões e analogias do autor do presente trabalho no item 6.1., e mesmo nos 

jogos do apêndice, podem ser úteis para a reflexão dos demais leitores, pois reúnem 

dados e analogias que podem ser pontos de partida para suas próprias análises. Por ser a 

realidade complexa, e multifacetada, na visão do Esoterismo, quanto mais observações 
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diferentes forem feitas a respeito dos múltiplos âmbitos em que se manifesta, mais 

aspectos distintos dessa realidade serão trazidos à luz, compondo um quadro cada vez 

mais completo. E, à medida que os jogadores avaliarem o conjunto de suas experiências 

e conseguirem transmiti-las uns aos outros, mais o quadro irá se modificando e 

adquirindo contornos mais nítidos. Como afirma Perissé, 

o âmbito, campo de possibilidades para o jogo da vida, para os lances da vida, da 

convivência. Não tem limites rígidos, não pode ser dominado e delimitado como uma 

coisa qualquer. É mais atmosférico do que cósico (cf. LÓPEZ QUINTÁS, p. 207). O 

âmbito abarca tudo quanto pode, e tal “poder” se realiza em consonância com a 

ampliação de nosso discernimento. E de nossa criatividade. A arte faz o seu chamado. 

Posso ouvi-lo, posso corresponder. Ou rechaçá-lo. Ser criativo é corresponder (e ser 

responsável!), criando, com o chamado, novos chamados, e daí novos campos de jogo, e 

novos encontros.
70

 

Convêm lembrar, no entanto, que, para o Esoterismo rosacruciano, mais do que 

a interpretação intelectual momentânea dos poemas, o importante é a evolução da 

consciência individual, em direção a uma “Consciência Cósmica”. 

Portanto, do ponto de vista do estudo do Esoterismo, a finalidade desse jogo é a 

expansão do horizonte cultural do indivíduo, conforme explicado no Capítulo III, item 

3.2, ou seja, a compreensão pela reexperiência. Ou, numa linguagem transdisciplinar, a 

abertura da própria consciência a outros níveis de percepção. 

O processo, da forma como foi apresentado, permite uma ampliação do 

horizonte de cada praticante Neste processo, a análise racional dos textos leva à 

percepção da multiplicidade das experiências humanas relativas a um determinado 

âmbito, no plano das manifestações, dividindo a realidade numa infinidade de 

experiências. Por outro lado, a compreensão intuitiva, sintética, daquilo que estas 

manifestações refletem, propiciada pela arte, e que se expressa pela imaginação, tende a 

produzir uma síntese num nível superior de realidade e no limite levar à compreensão da 

unidade da alma, que anima a vida e a consciência de todos. Temos assim um processo 
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de análise e de síntese, que vão se sucedendo ao longo do tempo. Ou, numa analogia 

alquímica, a representação da fórmula Solve et Coagula. 

APÊNDICE:  EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO MÉTODO P ROPOSTO  

Aqui são apresentados três exemplos de jogo imaginados pelo autor deste 

trabalho, para ilustrar a prática metodológica proposta. Essas histórias surgiram 

espontaneamente, e não foram criadas visando a algum objetivo preestabelecido, além 

daquele de exemplificar o processo. Elas mostram como, a partir de um mesmo 

contexto, podem ser extraídas observações diferentes, em função dos perfis e dos 

horizontes dos personagens envolvidos, cada um deles percebendo no conjunto aqueles 

elementos que mais lhe dizem respeito. Note-se que, em geral, todas as reflexões desses 

personagens são válidas para a compreensão do conteúdo da obra e, de certa forma, 

complementares. Além disso, note-se como o processo da imaginação ativa pode 

construir histórias fantásticas, impelido pelos versos da poesia, que, no entanto, em 

função da simbologia utilizada, apontam para um mundo metaempírico similar. 

Primeiro personagem 

Vamos imaginar um primeiro personagem. Podemos chamá-lo de Fausto dos 

Anjos. Ele é um autor de livros infantis, gosta de filosofar nas horas vagas, é interessado 

em Esoterismo, teve algumas experiências psíquicas no nível Astral e tem por “hobby” 

estudar Magia. Atualmente está numa fase que poderia ser descrita de “niilista”, cheio 

de dúvidas, e não consegue dar um sentido às suas experiências psíquicas. Observemos 

ele dialogar com a obra: 

Pois é, Pessoa, como um moderno Dr. Fausto sinto que, como você diz, “O mistério 

ruiu sobre minha alma. E soterrou-a”. E me pergunto: de que adiantaram todos esses 

anos de estudos? É bem como você coloca: “Anos e anos de confusa ciência lida e 

relida até ser meu ser, me ergueram a submersa consciência à superfície clara do 

querer”. Mas o que consegui eu com isso? Eu quero, eu tenho força de vontade, mas no 

fundo não sei o que é que quero. Serei eu mais feliz do que os outros? Não me parece. 

Não seria melhor gastar meu tempo interagindo com outros, com o mundo, festas, 

mulheres…? Em verdade já tentei, mas os outros em geral são chatos, as festas e as 
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mulheres me cansam e o desencanto acaba tomando o lugar da paixão inicial. Mas, 

então, qual a finalidade da vida? Será ela apenas uma grande perda de tempo? 

Eu sei que você, meu caro Pessoa, me compreende, e também se pergunta: “Quando é 

que passará esta noite interna, o universo, e eu a minha Alma, terei meu dia? Quando é 

que despertarei de estar acordado? […]. Quando é que passará esse drama sem teatro 

ou esse teatro sem drama?”. Também não sei… Mas é exatamente nesse o estado que 

me encontro. Talvez ache um refúgio em outros planos, em outros níveis de realidade. 

Eu também já tentei, sei lá o quê, com a Magia, mas é bem como você diz: “Por mais 

alto que o mago suba e atinja o comércio com os anjos que há no além e da cor lívida 

do além se tinja, que mais que os outros que aqui dormem têm?”. Será que têm algum 

poder real? Ah, se eu fosse todo-poderoso e conseguisse exercer todas as minhas 

vontades… riqueza, fama, poder, mulheres etc., seria feliz? Desconfio que não, pois o 

que dá prazer mesmo é a conquista em si, não importa o que é obtido. É como você diz: 

“Tracei os signos certos, invoquei, obedeceram anjos ao que quis. Nada sou, nada fiz e 

nada sei. Quantos se orgulhariam do que eu fiz”. E bem que você alerta: “Poder, 

Poder, a eterna maldição da substância do mundo”. 

Nos outros planos, talvez eu encontre espíritos iluminados que possam me mostrar o 

caminho e dar um sentido a isso tudo. Mas o que será que eles são? Pois, assim como 

você, eu já “Vi anjos, toquei anjos, mas não sei se anjos existem”. Serão entidades 

externas à minha psique, ou projeções de minhas próprias imagens arquetípicas 

personificadas por minha imaginação? Ou alucinações alimentadas por meus desejos? 

Por outro lado, eu já fiz algumas viagens astrais e sinto também que há elementos 

estranhos nesses planos. Algo que dá um forte arrepio… Algo que talvez seja melhor 

não ver, quem sabe seja preferível, como você falou: “Deixai-me viver sem saber nada, 

e morrer sem ir saber nada! A razão de haver ser. A razão de haver seres, de haver 

tudo, deve trazer uma loucura maior que os espaços entre as almas e entre as estrelas”. 

Na verdade tenho medo desses outros planos… 

Por outro lado, se tenho medo de algo fora de mim, diferente de mim, é porque me 

reconheço como algo separado: um indivíduo. Será que poderíamos afirmar: “tenho 

medo, logo existo”? Mas se tenho receio de outros planos de existência, por que então 

essa atração fatal, esse impulso de projetar-me neles? Será apenas curiosidade ou, como 

dizem, é a busca da alma pelo caminho de volta? E o que se projeta afinal: a psique, a 

alma, uma parte dela, a consciência? E o que é a alma, senão o verdadeiro Eu? É isso, 

meu caro Pessoa, que você quer dizer com “Neste mundo em que esquecemos somos 

sombra de quem somos e os gestos reais que temos e no outro, em que, almas, vivemos, 
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são aqui esgares e assomos”? Mas o que é que esquecemos? As outras vidas que você 

afirma que tivemos, ou os superiores incógnitos que nos guiam, pois, como você diz: 

“Nossa vontade e o nosso pensamento são as mãos pelas quais outros nos guiam para 

onde eles querem e nós não desejamos”. Mas, Pessoa, será que não há mesmo uma 

vontade própria? Sinceramente, prefiro acreditar que não é bem assim. Essas 

influências: superiores incógnitos, anjos, espíritos, carma, produzem apenas sugestões e 

não imposições. Senão caímos naquela esdrúxula situação que você mesmo descreve: 

“Não meu, não meu é quanto escrevo. A quem o devo? De quem sou o arauto nado? 

Por que fui enganado, julguei ser meu o que era meu? Que outro mo deu?”. Se a Alma 

vive em outro plano e contém o Eu verdadeiro, ela é quem nos guia, não podemos ser 

apenas arautos de outras entidades. É como na Astrologia que você tão bem conhece: 

Astra inclinant, non necessitant (os astros inclinam, não obrigam), e isso vale para todo 

o resto. Nós somos os responsáveis por nossa vida, apesar dos astros, do carma e de 

todas as entidades que nos influenciam. Prefiro pensar que temos uma boa margem de 

livre-arbítrio! Afinal você mesmo coloca: “Quem, quando eu era infante, me guiava, 

senão a vera Alma que em mim estava?”, concordando, portanto, que a Alma é a 

verdadeira guia. 

Quero me imaginar como o Cavaleiro Monge, que você tão bem descreve: o cavaleiro 

ativo e empreendedor que incorpora o monge, reflexivo e ético, e que domina e orienta 

o cavalo de seu corpo, com seus instintos e seus desejos. Sim, sou um cavaleiro que, 

como você disse, percorre “Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de 

sombra, cavaleiro monge, por quanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais 

em mim”. A alma é o cavaleiro interior, o cavalo sua corporalidade. 

Eu imagino esse cavaleiro, andando por um vale. Vejo ao longe um alto Castelo, no alto 

de uma montanha, o Monte Abiegno, que me tapa os raios do sol. O frescor da sombra 

me convida ao repouso… Eis o perigo: “Olho o Castelo de longe, mas não olho o meu 

querer. Da sombra do Monte Abiegno quem virá me desprender?”. Nesse momento à 

minha frente surge um enorme dragão, que, rugindo, diz que Demogorgon é seu nome. 

Sei o que isso significa: um demônio que surge da sombra. Por um momento fico 

paralisado. Mas o monge dentro de mim intui a vontade da alma, que fala mais alto do 

que o medo do corpo, e resolutamente o cavaleiro parte para o ataque. De lança em 

riste, se lança contra o monstro, que ao contato com a arma se transforma em fumaça, 

dissolvendo-se no ar. Pois é assim que se evaporam os medos quando se avança em 

direção à verdade. O impulso da luta me leva para fora do cone de sombra do Monte 

Abiegno e diante de mim se abre um caminho. Enfrentar o desafio me tornou mais 



Capítulo VI 
Os poemas de Pessoa, sua leitura em chave esotérica e o caminho para participar de sua vivência  

568 

 

forte. Como você diz, Pessoa: “Talvez um dia mais forte da força ou da abdicação / 

Tentarei o alto caminho por onde ao Castelo vão”. E agora o meu dia chegou. Sinto que 

fui lançado para fora da perigosa sombra do Monte Abiegno, “é a hora”. 

O Castelo no alto, iluminado pelo sol, parece me chamar, e inicio a longa viagem. Num 

dado momento, percebo que o ambiente ao redor é outro: parece que passei para outro 

nível de realidade, o mundo da Alma. Um mundo de luz e de cores. Olho para trás, para 

o vale de onde vim, e vejo que lá tudo é escuro e indistinto, mal delineado. É como você 

diz, Pessoa: “Tudo é noturno e confuso no que entre nós aqui há. Projeções, fumo 

difuso, do lume que brilha ocluso ao olhar que a vida dá”. 

Neste novo nível, me deparo com seres estranhos: gnomos, fadas, elfos, silfos e 

ondinas. São os seres elementais locais, que você menciona em seu Último Sortilégio, 

que respeitosamente abrem passagem. O chamado do Castelo fica cada vez mais forte. 

Depois de um tempo de viajem, uma nova mudança na paisagem, um novo nível de 

realidade: adentro uma parte da encosta coberta de prados floridos, entremeados de 

enormes pedras de diferentes tons, que criam um jogo de sombras, volumes e cores de 

grande beleza. Subitamente sou envolvido por uma multidão de anjos esvoaçantes ao 

meu redor. Extasiado com sua beleza faço uma pausa para viver essa experiência. 

Percebo então a possibilidade de me comunicar com eles. Formulo perguntas e eles 

respondem, com inteligência e sabedoria. Mais que ouvi-los, sinto suas respostas. 

Muitas das questões referentes à minha própria vida são respondidas e, cada vez mais, 

fico desejoso de aprofundar o diálogo. Que perigo! Tão perigosa como a sombra do 

monte que alimenta a preguiça, é a curiosidade que distrai a mente, faz perder o foco e 

retarda o progresso. Com isso, nem percebo o entardecer. Subitamente surge diante de 

mim um poderoso arcanjo brandindo uma espada de fogo. Fico paralisado. O cavalo 

retrocede e mal consigo controlá-lo. E ele repete as tuas palavras: “Em nós o Fogo 

reina que primeiro é desejo e depois ardendo mais desse mesmo desejo se purifica. 

Consome aquilo de que se alimenta”. E, fazendo um gesto com sua espada, cria uma 

barreira de chamas, que me cerca por todos os lados. “Coragem”, diz o monge. O 

cavalo assustado empina, mas a mão firme do cavaleiro o faz abaixar e partir ao galope 

atravessando a barreira. Sinto as labaredas fora e dentro de mim e alcanço o outro lado 

das chamas: intacto por fora, mas profundamente ferido por dentro. É como se o mundo 

interior tivesse sofrido um cataclismo, nada mais parece estar em seu lugar. Minha 

mente é uma tabula rasa. Só sei que não há mais caminho de volta, e que já está 

escurecendo e não há nenhum caminho traçado à frente. E o castelo no alto a chamar 

mais forte. Então o Arcanjo se posta à frente, continuando a tua fala: “Ah, mas depois 
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que tudo é consumado, que o fogo por ser fogo, pode arder. Depois que é em si mesmo 

sublimado com tal ardência exacerbado dura, que a si mesmo se queima e faz não ser, 

seu ardor para dentro vira ansiado e a chama pura torna-se luz pura”. A espada de 

fogo se tornara uma espada de luz e o arcanjo vai me guiando até o castelo, iluminando 

o caminho. E eis que chegamos ao alto Castelo. Sua imponência parece esmagar-me. 

Mas, para minha surpresa, diante da entrada está postado um terrível Mostrengo. É 

assim, caro Pessoa, que me encontro hoje; atrás de mim há um grande Arcanjo, que me 

impele a seguir em frente, à minha frente um Mostrengo que me barra a passagem. E 

adiante o Castelo a chamar. Mas sei que, se for da vontade d’el Rei, não sei como e não 

sei quando chegarei lá. Pois é essa a minha escolha. Relembro as minhas vitórias 

durante a vida e todas as ajudas que recebi de algum superior incógnito, intuições, 

premonições, inspirações, e o quanto elas me ajudaram a vencer. E sei que o Castelo à 

minha frente incorpora o Mistério. Não mais o Mistério que esmaga, mas o Mistério que 

salva. 

Projeto-me na cena e permaneço em contemplação, deixando que ela se desenvolva de 

acordo com os impulsos do subconsciente. Medito. 

Eis a estória de Fausto dos Anjos. 

Essa estória apresenta uma estrutura que exemplifica o processo. Após a 

contextualização e as reflexões genéricas feitas anteriormente (no item 6.1), ela segue 

num tom reflexivo, mais ligada à experiência específica desse leitor e a imaginação vai 

tomando conta dela, até que ela incorpora e recria partes da obra de Pessoa dentro do 

universo cognitivo do leitor, fazendo analogias, associações de ideias e, abrindo espaço 

para a intuição, prepara a mente para a meditação. 

Como diz Perissé, 

jogando com o texto, dialogando com ele, abrindo-me para ele e, assim – e por isso –, 

vendo-o abrir-se para mim, crio com ele um espaço novo, espaço de colaboração e 

liberdade, fundamos um ámbito, no qual viveremos um encontro único e inesquecível 

[…]. No âmbito da leitura, o texto tem uma palavra para mim que só depende de mim 
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suscitá-la, ouvi-la e entendê-la como palavra destinada, como palavra especial. O texto 

é inspirador e educador nesta medida e graças a esta leitura recriadora.
71

 

Conforme foi dito, esse leitor fictício, escritor de livros infantis, tem interesse 

teórico e prático em Magia e viveu várias experiências psíquicas, que o levam a 

ressaltar nos poemas os temas e argumentos relacionados a suas vivências, usando a 

forma à qual está acostumado. E assim, ao jogar com a obra, cria âmbitos a partir da 

alma, do caminho, da Magia, da transformação. E os poemas fornecem as metáforas e 

os símbolos necessários para que o leitor ative sua imaginação, se transporte para o 

Mundus Imaginalis dos arquétipos e, dentro de sua linguagem de escritor de contos 

infantis, reviva a experiência, a partir da qual poderá meditar. 

Esse encontro gera experiências reversíveis, onde o texto enriquece a vivência 

do leitor e este último enriquece o texto com suas reflexões, para o benefício de outros 

leitores que poderão aproveitar (ou não) suas considerações em sua vivência com o 

texto. Sua experiência contemplativa e a meditação poderão proporcionar insights 

posteriores que irão influenciar, talvez numa outra ocasião, um novo jogo. E, assim, de 

jogo em jogo o leitor vai enriquecendo sua experiência através da obra de Pessoa, que 

serve de parâmetro para suas próprias experiências e de complemento de seus estudos. 

Segundo personagem 

Conforme mencionado, o texto é sempre lido de forma diferente por distintos 

leitores, que irão escolher o tema e o argumento de acordo com seu horizonte cultural. 

Continuando os exemplos, imagine-se agora um leitor com um perfil racional, mas que 

ao mesmo tempo tem uma tendência ao misticismo, a qual sua racionalidade tenta 

abafar. Chamemo-lo… Vasco da Cruz. Ele é um advogado, racional e reflexivo, embora 

sensível; tem uma sólida formação humanista e uma ampla cultura geral. A ideia da 

morte o angustia. Rebelde por temperamento, tem prazer em esgrimir com ideias, gosta 

de polemizar, mas no fundo anseia por encontrar um caminho que o leve a compreender 

o sentido da vida. Vamos ouvi-lo: 
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Mas, Pessoa, “o que é esse morrer?”, que Leopardi chama de “este supremo descolorir 

do semblante, e o partir da Terra, e o faltar a toda usual e amante companhia”?
72

 Como 

posso continuar a ser “eu”, como dizem os reencarnacionistas, mesmo depois de perder 

as características que me definem como indivíduo. Se, como você diz, ó Pessoa, que 

após a morte: “Na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa, segues sem capa 

no ombro com o pouco que te tapa, então arcanjos da estrada despem-te e deixam-te 

nu, não tens vestes, não tens nada, tens só teu corpo, que és tu”. Como posso ser “eu”, 

se perdi, além do corpo, as outras “vestes” que me identificavam? Além do mais, se, 

continuando o teu texto: “Por fim, na funda caverna os deuses despem-te mais, teu 

corpo cessa, alma externa, mas vês, eles são teus iguais”, esse “tu” deixa de existir, e o 

que sobra é igual aos deuses… Bem, esse certamente não sou eu, este indivíduo que vos 

fala. Se depois da morte me torno igual a um deus, viro “totalmente outro”, como diria 

Kierkegaard. A não ser que admita que esse que é igual aos deuses sempre foi parte de 

mim e que ele é o meu verdadeiro “eu”, e o que eu chamo de personalidade que acredito 

que seja “eu” é pura usurpação. Mas, assim mesmo, existe, na hora daquilo que 

chamamos morte, uma enorme transformação, e não me parece que seja o caso de dizer 

não há morte, pois algo muito importante efetivamente ocorre. A natureza desse algo é 

que pode ser discutida, se é uma mudança de estado ou de consciência, ou se é mesmo 

uma aniquilação. Não é à toa que, pelo que eu li, em certos círculos esotéricos a morte é 

chamada de “a Grande Iniciação”. Razão a mais para afirmar que ela existe, sim! 

Por outro lado as manifestações de pessoas mortas, cujas descrições encontramos em 

diferentes culturas, e que você mesmo afirma que vivenciou, como por exemplo as 

mensagens que transcreveu de Henry More, fazem pensar que elas continuam parecidas 

ao que eram em vida. Talvez a morte que você descreve seja na realidade um processo 

evolutivo, uma estrada, que tem um ponto de inflexão num momento de passagem e 

depois, vai se desenrolando aos poucos, onde o “eu” passa por sucessivas mudanças até 

voltar a ser a sua essência. Assim, sua afirmação de que “a morte é a curva da estrada, 

/ morrer é só não ser visto, / se te escuto, eu te oiço a passada / existir como eu existo”, 

faz algum sentido… Pensando bem, o que é a vida senão transformação? Se me 

comparo ao que fui vinte anos atrás, o que é que sobrou? As células do corpo são 

outras, os sentimentos, os pensamentos, os valores mudaram. Se, como dizes, “O corpo 

é a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo”, já mudou o corpo e mudaram as 

vestes nestes vinte anos. O que sobrou afinal que me permite dizer que o “eu” de hoje é 
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o mesmo “eu” que fui? O “Ser Profundo”, que tem consciência e conhece minha 

história?… Sim, talvez a vida seja apenas uma história, a história de um processo 

contínuo de transformação, uma viagem que continua após a morte, e tem início antes 

do nascimento. Talvez esse “Ser Profundo” seja o passageiro de uma embarcação, e, 

como dizes, “busca um porto ao longe uma nau desconhecida e esse é todo o sentido 

dessa vida”, mas esse “Ser Profundo” não pertence a essa vida, pois, “por um mar azul 

nocturno, estrelado ao fundo segue sua rota a nau exterior ao mundo”, e assim 

ocorrem “súbitas confissões de outro que fui outrora, antes da vida e viu Deus e não o 

sou agora”. Portanto, o “Ser Profundo” vive num plano “exterior ao mundo”, fora de 

nosso tempo e espaço, poderíamos dizer num outro nível de realidade, de onde se vê 

Deus, mas que de alguma forma se interliga com este nível do aqui e agora. 

Levado por tuas palavras, Pessoa, imagino-me numa nau, uma antiga caravela, viajando 

numa noite estrelada. Sinto-me envolto pelo abraço da noite e repito contigo: “Toma-

me noite eterna nos teus braços / E chama-me teu filho”. A lua no início do quarto 

crescente desenha no céu um sorriso luminoso: um sorriso de mulher. Em minha 

imaginação se forma o restante do semblante dessa mulher celeste. Ela é linda! E 

subitamente percebo que todas as mulheres que amei tinham algo dessa que eu 

desenhara no céu. A suave brisa da noite, acariciando minha face, e o murmúrio das 

ondas me transportam para minha infância e à figura de minha mãe, que rezava comigo 

a “Ave-Maria” ao lado de minha cama antes de dormir. E sinto um amor profundo por 

essa mulher celeste, que sintetiza o feminino no mundo, e clamo contigo Ó mãe 

universal, sê minha só! 

Sei que entre as estrelas, exterior ao mundo, outra nau segue a minha rota, e eu estou 

aqui e estou lá ao mesmo tempo. Sinto-me perdido nessa dualidade paradoxal: aqui sou 

um indivíduo, definido, separado do restante, e ali sou parte de um todo 

supraconsciente. Mas sempre eu mesmo. Pouco a pouco vejo a aurora surgir e vejo no 

horizonte erguer-se uma cruz dourada com uma rosa desabrochada em seu centro, e, 

como você, pergunto: “Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa?”, e uma voz 

interior responde: “Na cruz morta do mundo, a vida que é a rosa”. Percebo então que a 

dualidade paradoxal é o cerne de toda a nossa existência. Pode haver maior paradoxo do 

que a vida consciente, que brota da matéria inerte, inconsciente? Novamente parece que 

são dois níveis de realidade distintos, que seguem leis diferentes. Continuo então teus 

versos: “Que símbolo divino traz o dia já visto?”. E a voz interior: “Na cruz que é o 

destino, a rosa que é o Cristo”. Destino e Providência, que contradição! E, no entanto, 

olhando para a história, apesar do vaticínio de seu destino trágico, bradado pelos 
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profetas de todas as gerações, e de todas as guerras e catástrofes, a humanidade continua 

a se desenvolver, como que guiada por mãos salvadoras… Continuo pensando em tuas 

palavras: “Que símbolo final traz o Sol já desperto?”, e vem a resposta: “Na cruz 

morta e fatal a rosa do Encoberto”. O “Encoberto”, aquele que nos levará à vitória 

final, o salvador, o messias, o mistério. Contemplo o símbolo à minha frente e pouco a 

pouco mergulho nele. Sinto meu corpo transformando-se numa rígida cruz e no meu 

coração desabrochar uma rosa perfumada. Lembro que o coração traz a vida, não só no 

plano físico, mas em seu sentido mais amplo, pois é nele que nascem os impulsos, as 

aspirações, as inspirações e o amor que motivam as ações. Relembro minha vida, os 

medos e as conquistas, os erros e acertos, o quanto aprendi e o quanto fui guiado pelos 

impulsos que vêm do coração. É no coração que posso sentir, ou escutar, o Cristo e os 

mestres, os anjos e demais “encobertos”. Ou ouvir a voz da minha própria consciência. 

Imagino o futuro, a morte que me aguarda com o enrijecimento do corpo, como sinto 

agora esta cruz. Mas no coração, na rosa, brilha um sentimento de esperança de uma 

“salvação”, qualquer que ela seja ainda oculta, mas que virá, trazida por um messias, 

um salvador, um mestre ou, quiçá, pelo próprio mistério da existência. Sinto a Rosa 

interior crescendo em mim, vejo a Rosa exterior me envolvendo… Diante desse 

mistério me calo. Ajoelhado no tombadilho da nau, oro e medito. 

Esse novo leitor, em função de seu horizonte cultural diferente do anterior, 

renovou os âmbitos do jogo: a morte, a transformação, a alma, a dualidade. Alguns 

desses âmbitos se entrecruzam com os do leitor anterior, ampliando suas possibilidades 

de compreensão, que é exatamente o que se busca. 

Terceiro personagem 

Pessoa afirma que, para compreender um símbolo, é preciso ter empatia com ele. 

Assim, um agnóstico para o qual o símbolo esotérico intelectualmente nada diz, reagiria 

aos símbolos usados por Pessoa com indiferença. Mas a poesia não é apenas um 

conjunto de símbolos; como visto, ela expressa uma vivência que, querendo ou não, 

afeta quem a lê, ou ouve, independentemente das barreiras intelectuais erguidas contra 

ela. 

Vamos imaginar, por exemplo, a história de certo Curzio Malatesta, um 

engenheiro bem-sucedido, agnóstico e prático, que se recusa a pensar para além deste 

plano material. Quando provocado a fazê-lo, sua atitude é de desinteresse, pois afirma 
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que não dá para entender o que ocorre para além da percepção dos sentidos e do mundo 

descrito pela ciência. “Então para que perder tempo com especulações que não levam a 

nada?” O sucesso material de Curzio fez com que ele criasse uma autoimagem muito 

positiva e sempre se comportasse de acordo com um modelo de cidadão ideal, bondoso 

e altruísta, com forte autoestima e consciente de sua importância para seu grupo. 

Instado pela namorada a ler as poesias esotéricas de Pessoa, Curzio resolveu 

fazê-lo com o intuito de poder criticá-las. De modo geral, achou o exercício uma perda 

de tempo, mas alguns versos acabaram ficando gravados em sua mente e não lhe saíam 

da cabeça. Entre eles, os versos de Demogorgon: 

Não, não, isso não! Tudo menos saber o que é o Mistério! 

………………………………………………………………… 

Deixai-me viver sem saber nada, e morrer sem ir saber nada! 

A razão de haver ser, a razão de haver seres, de haver tudo, 

Deve trazer uma loucura maior que os espaços 

Entre as almas e entre as estrelas. 

Não, não, a Verdade não!… 

Refletindo sobre esses versos, Curzio iniciou um diálogo com Pessoa: 

Até que nessa você acertou em cheio, Pessoa! É exatamente isso que eu digo: para que 

ficar se preocupando com essas loucuras das religiões, do Esoterismo e coisas do 

gênero; é melhor morrer sem saber nada disso. Só não gostei de você dar a entender que 

essa é uma recusa. Na realidade, a questão não é não querer conhecer a tal Verdade, 

mas simplesmente não se poder conhecê-la. Então para que tentar? Até que eu gosto de 

conhecer as verdades que a ciência traz, mas mesmo essas chegam a um ponto em que 

são só especulações, hipóteses… Para mim, a verdade é o que se prova na prática. Se 

uma teoria funciona, então é verdadeira. Ponto. Aliás, acho ridícula essa sua fixação por 

seres intermediários, almas, superiores incógnitos, anjos e coisas do gênero. Você 

mesmo diz: “Vi anjos, toquei anjos, mas não sei se anjos existem”, e depois fica aí, anos 

a fio escrevendo sobre eles. Afinal, qual é a base experimental que você tem para suas 

afirmações? Se você mesmo afirma que “Não tenho hoje memória, neste sonho / Que 

sou de mim, de quanto quis ser eu”, então, baseado em que você pode escrever em 

outro momento “Quem sou é quem me ignoro e vive / Através desta névoa que sou eu / 
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Todas as vidas que eu outrora tive / Numa só vida…”? Será que é só porque você quer 

acreditar que não morre e que existe uma continuidade de consciência entre uma vida e 

outra? E você ainda insiste nesse ponto: “Hoje sou a saudade imperial / Do que já na 

distância de mim vi… / Eu próprio sou aquilo que perdi…”. Saudade do quê, Pessoa? 

Ou então você fica falando desses seres superiores que nos controlam: 

Emissário de um rei desconhecido, 

Eu cumpro informes instruções de além, 

E as bruscas frases que aos meus lábios vêm 

Soam-me a um outro e anómalo sentido… 

Que sentido anômalo é esse, Pessoa? O que você sentiu que eu não sinto? O pior é que, 

apesar desses paradoxos e incoerências, muito a contragosto você me faz pensar sobre 

essas coisas do tal “além”. Os pensamentos parece que me perseguem; não consigo me 

livrar dessa sua maldição… Afinal, para onde vai esse meu magnífico EU, com todo o 

seu brilho, que tanto fez neste mundo… Raios! Nunca gostei de refletir sobre isto; no 

entanto, agora que você me colocou esse pensamento na cabeça, não consigo me livrar 

dele… Será que tudo termina em nada?… NADA… mas isso é assustador! Afinal, o 

Nada não existe no Universo, tudo é preenchido com alguma coisa, sejam partículas, 

energias, campos de todos os tipos, forças incríveis. O Nada não existe, não pode 

existir… Mas e então como fica o Eu, ou melhor, o “não eu”, após a morte? Apenas vira 

pó junto com o corpo? Mas como pode esse magnífico EU simplesmente se transformar 

em pó, e toda a minha conduta exemplar, meus pensamentos, emoções, as coisas que 

criei, os auxílios que prestei ficarem sem sentido…? Não, não, isso não!… Tudo menos 

o Nada. Isso é mais assustador do que o mistério… É como você diz, Pessoa: “Onde 

está Deus, mesmo que não exista? Quero rezar e chorar, arrepender-me de crimes que 

não cometti, gosar ser perdoado, como numa carícia, não propriamente materna…” 

Não consigo imaginar que a vida não tenha sentido algum. Acho que você deve ter 

razão, Pessoa, deve ter experimentado algo que não conheço. Mas quero acreditar como 

você que a morte não existe… Ou será que apenas estou com medo dela? 

Quero me imaginar amparado por seres invisíveis que me guiam, mesmo se, como você 

diz, Pessoa, “Nossa vontade e o nosso pensamento / São as mãos pelas quais outros nos 

guiam / Para onde eles querem / E nós não desejamos”. 

Afinal, qualquer coisa é melhor do que o Nada! Quero me imaginar no regaço da 

Grande Mãe, de que você fala, Maria, com seu “pequenino lenço maternal / Com que 

enxuga as lágrimas do mundo”, mesmo que ela não exista. Quero sentir o calor de sua 

presença, a proteção de sua aura, a calma confiança do infante que aderiu à mãe… 
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Estranho, ao me entregar a essa imagem; um súbito lampejo me diz, sem sombra de 

dúvida, que ela é real! Que Maria existe… Será? 

Aninhado em seus braços, não quero pensar em nada…; só assim poderei, quem sabe, 

alcançar essa resposta. Acho que é pelo nada que se alcança o Nada… 

Qualquer que seja o final que se quiser dar a essa história, ela visa ilustrar que 

dificilmente se passa impune por essas poesias de Pessoa. Note-se que, segundo 

Wunenburger e Araújo, 

Durand defende que o imaginário deve sua eficácia a uma ligação indissolúvel entre, 

por um lado, estruturas que permitem reduzir a diversidade das produções singulares de 

imagens a alguns conjuntos isomórficos e, por outro lado, significações simbólicas, 

reguladas por um número finito de schèmes (segundo o Durand, uma generalização 

dinâmica e afetiva da imagem), de arquétipos e de símbolos.
73

 

De fato, as três histórias aqui apresentadas como exemplos podem ser lidas, em 

outro nível de realidade, como histórias muito similares, contadas de forma diferente. 

Todas apresentam os elementos de uma estrutura iniciática, passando de alguma forma 

pelo despertar, morte, purificação e ressurreição, em busca da ascensão. Todas partem 

do mundo objetivo e racional, o mundo dos quatro elementos (na visão alquímica, terra, 

água, ar e fogo), para, através da imaginação, alcançar o plano astral (geralmente 

representado em termos alquímicos, pela composição de enxofre, mercúrio e sal), e, por 

fim, renascerem no mundo espiritual onde enfrentam a dualidade (representada nesses 

contos por: arcanjo versus mostrengo; Rosa versus Cruz; intuição versus razão), a fim 

de tentar integrá-la e alcançar a unidade. Assim, passam do quatro para o três, para 

superar o dois e alcançar o um, seguindo os níveis de uma Tetraktys pitagórica. São, na 

realidade, representações simbólicas do caminho de volta, do retorno da Alma, que está 

na base da visão de mundo esotérica, preconizada, entre outros, por Pitágoras, Plotino e 

pela Cabala Cristã. 
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SÍNTESE E COMENTÁRIOS FINAIS  

1.  S ÍNTESE  

O presente trabalho propôs-se a compreender a obra de Pessoa através de um 

círculo hermenêutico: a partir do estudo do Esoterismo Ocidental, compreender melhor 

a obra de Fernando Pessoa; e, a partir da vivência de suas poesias, compreender melhor 

as experiências esotéricas que estão na base desse pensamento. 

Assim, os dois capítulos iniciais foram dedicados à apresentação do Esoterismo 

Ocidental. Foi visto que, impulsionada pela tendência ao sincretismo da Renascença, 

surgiu, por volta do século XV, uma forma de pensar esotérica, baseada principalmente 

em conceitos neoplatônicos, pitagóricos, estoicos, herméticos e cabalísticos, que 

perdura até os dias de hoje, adaptando-se às mudanças culturais dos séculos sem perder 

os traços e os elementos básicos que a distinguiram. Esse modo de pensar pode ser 

reconhecido através de alguns componentes do chamado “paradigma de Faivre” e 

através da ideia da existência de um conhecimento que só pode ser alcançado pela 

Gnose, o qual brota no interior dos praticantes. Ele alimentou diferentes correntes, onde 

esses elementos podem ser encontrados às vezes com linguagem e simbologia distintas. 

Foi observado que Esoterismo Ocidental em si não possui mitos, ritos e práticas 

unificadas, mas essas suas diferentes correntes desenvolveram mitologias, simbologias e 

práticas próprias ao longo da história. Algumas delas chegaram a apresentar inclusive 

métodos contrastantes, fruto de suas diferentes formas de interpretar e hierarquizar os 

elementos que compõem o pensamento esotérico original. Por exemplo, algumas 

enfatizam a transformação do mundo, dando preferência à prática da Magia cerimonial; 

outras se concentram na transformação subjetiva do praticante, ressaltando o processo 

iniciático; outras, ainda, pressupõem que os dois processos estão interligados, e que, 

para conseguir bons resultados em um, é necessário trabalhar também o outro.
1
 Ainda 

assim, principalmente aquelas correntes de “matiz rosacruciano”, têm diversos 

elementos comuns, além daqueles definidos no “Paradigma de Faivre” e dos que 

                                                           
1
 Um bom exemplo dessa diferença de interpretação é a própria divisão do Martinismo, entre os que 

dizem seguir Saint-Martin e os Martinesistas, adeptos de Martinês de Pasqually, mencionado no 

Capítulo II. 
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surgem naturalmente de suas raízes ontológicas. Esse matiz rosacruciano, como se 

depreende da história e dos mitos apresentados no Capítulo II, tem um caráter utópico, 

que visa à transformação do mundo em direção a uma sociedade considerada mais 

fraterna, livre e justa, ao lado de uma transformação dos indivíduos nos níveis psíquico 

e espiritual, em busca da atualização de seu potencial, através da obtenção de uma 

Gnose a ser desencadeada por práticas e rituais iniciáticos. Para esses movimentos, 

alcançar a transcendência passa pela descoberta da imanência do sagrado, da Natureza 

Vivente, das correspondências entre os níveis de realidade, e pela interação entre as 

polaridades que constituem os alicerces de sua cosmologia, tão bem expressos no 

simbolismo da Rosa-cruz. 

Portanto, embora seja difícil caracterizar o Esoterismo Ocidental como uma 

religião, é possível distingui-lo como objeto de estudo de caráter religioso, 

principalmente se ele for delimitado, como no presente trabalho, a seu matiz 

rosacruciano, onde as correntes tendem a ser mais claramente definidas, representadas 

por movimentos bem estabelecidos e conhecidos, mesmo que discrepantes em alguns 

pontos, como, por exemplo, a Maçonaria Esotérica, a Sociedade Teosófica, as diferentes 

organizações rosacrucianas e martinistas, a respeito das quais existe uma ampla 

literatura. 

Como, na época em que o Esoterismo renascentista surgiu, as escolas e as 

bibliotecas estavam, em sua maioria, nas mãos das Igrejas cristãs, a linguagem e a 

simbologia usadas para expressar essas ideias eram, muitas vezes, as mesmas usadas 

pelo Cristianismo, mas nem sempre com os mesmos significados. Por outro lado, 

devido às perseguições a que foram submetidas, essas correntes esotéricas utilizavam 

representações cuidadosamente veladas. Tudo isso levou a uma produção literária e 

simbólica de difícil compreensão aos não iniciados.
2
 Mesmo assim, o pensamento 

esotérico se difundiu na cultura europeia, junto com a ideia de que ele deriva de uma 

“Tradição Primordial”, ou “Filosofia Perene”, ou “Prisca Teologia”, e continua a 

influenciar a cultura ocidental até os dias de hoje. 

O Esoterismo Ocidental rosacruciano não é puramente especulativo. Busca uma 

evolução da consciência na forma de uma transmutação, uma experiência interior, uma 

                                                           
2
 O que levou ao uso do termo “hermético” também como sinônimo de incompreensível, enigmático ou 

obscuro. 
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revelação, uma Gnose, e tem, além de uma práxis que inclui rituais e outras atividades, 

uma literatura que apela tanto à razão quanto à imaginação e à emoção. 

A possibilidade de transmissão dessas experiências interiores foi discutida no 

Capítulo III. Como visto, Dilthey afirma que “é com base na experiência vivida, e na 

autocompreensão, que emerge a compreensão dos outros e de suas manifestações da 

vida” (vide item 3.2). Ainda para Dilthey, a reexperiência pode ser criada através da 

imaginação. Schmidt complementa essa ideia ao afirmar que, para entender outra pessoa 

e suas manifestações de vida, deve ocorrer uma transposição, a recriação ou a 

reexperiência. Ele diz que “a transposição pode ocorrer através de manifestações de 

uma pessoa em particular, ou através de uma obra de arte, como um poema”. 

Ainda no Capítulo III, foi visto que, baseado na ideia de Heidegger de que a 

compreensão não pode fugir das estruturas prévias, que provocativamente chama de 

“preconceitos”, Gadamer traz à baila a “tradição” como fonte possível de preconceitos 

legítimos. Ele usa o termo “horizonte” para indicar o “conjunto herdado de 

preconceitos”, que compõe o limite além do qual é impossível ver. Portanto, a 

compreensão de um texto depende da projeção do horizonte do texto dentro daquele do 

leitor, gerando um novo horizonte de significado expandido, fruto da fusão desses dois. 

Para Gadamer, a compreensão é associada à aplicação da Hermenêutica: “A aplicação 

de um texto significa fazer o texto falar novamente no horizonte expandido do 

intérprete”. Gadamer também enfatiza a importância da experiência estética como 

forma de recriar uma vivência. A Arte vivencial, para ele, é uma expressão simbólica da 

vida e expressa uma vivência da qual se origina, e que não poderá ser entendida em seu 

significado, a não ser através de uma vivência no observador. 

Essa consideração de Gadamer sugere que, pela analogia das experiências 

interiores, no campo suprassensível, com experiências de vida mais próximas e 

conhecidas pela maioria das pessoas, seja possível, especialmente através da arte, fazer 

com que estas entendam o sentido das experiências suprassensíveis vividas por outras. 

Assim, para quem não vivenciou essas experiências, o modo de pensar esotérico só 

poderá ser efetivamente compreendido a partir da transmissão ou “transignificação” de 

seus fundamentos metaempíricos por meio de elementos simbólicos. Esta transmissão 

envolve, além do raciocínio, os sentimentos e as intuições que estes símbolos produzem. 

Portanto, os textos descritivos e reflexivos destinados à análise racional representam 
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apenas uma parte do processo de transmissão do conhecimento; as intuições 

desencadeadas pelas poesias, por exemplo, podem ajudar a compreender o restante. 

Neste mesmo capítulo, é feita ainda uma reflexão sobre o fenômeno do sagrado 

e as diferentes formas de interpretá-lo e representá-lo, pondo em diálogo distintos 

autores nacionais e internacionais, como Katz, Philips, Fitzgerald, Taves e Josgrilberg. 

Foi mencionada a “hipótese pluralista do tipo kantiana” de John Hick, de que o “Real” 

presente em nós toma a forma daquilo que denominamos de experiência religiosa, 

segundo a representação de nossa consciência, em função de sua vivência e concepção 

religiosa. Esta hipótese se adapta bem à visão esotérica de que as diferentes experiências 

religiosas/místicas/esotéricas genuínas são todas formas individualizadas de expressar 

uma verdade transcendente, de outro nível de realidade, ponto de partida para justificar 

a prática hermenêutica proposta no Capítulo V. É analisada, ainda, a linguagem usada 

para se referir ao sagrado e a possibilidade ou não de comunicar a experiência mística, 

tendo como suporte, entre outras, as obras de Paul Tillich, Augusto Nogueira, Etienne 

Higuet, Henry Corbin e Ken Wilber. É abordada, ainda, a importância do imaginário a 

partir de Gilbert Durand, Jean-Jacques Wunenburger e outros, nesse processo, bem 

como da arte em geral, e da poesia em particular, como forma de representar 

experiências desconhecidas pela maioria, através da analogia com outras mais próximas 

da realidade de cada um. 

Essa discussão sobre a aplicação da Hermenêutica fenomenológica e o uso da 

linguagem, que originalmente se referem a experiências, fenômenos e textos 

considerados religiosos, é válida também para o Esoterismo como manifestação 

religiosa. E, a partir da Hermenêutica fenomenológica de Gadamer e dos métodos 

largamente usados nas religiões, como a contemplação e a meditação, associadas ao 

Método Lúdico-Ambital de Quintás, foi proposta uma prática metodológica nos 

Capítulos V e VI para vivenciar as experiências esotéricas descritas por Pessoa. 

No Capítulo IV, a partir da análise de autores como Dalila Pereira da Costa, 

António Quadros, Yvette Centeno, Teresa Rita Lopes, Pedro Teixeira da Mota, João 

Alves das Neves, Manuel Gandra, Marco Pasi e outros, foram apresentadas as 

características do pensamento de Fernando Pessoa, principalmente as esotéricas em que 

os elementos rosacrucianos são mais evidentes. Foram examinadas as pesquisas de 

diversos autores que contêm anotações esparsas do próprio Pessoa e poemas, alguns 
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inacabados, que tratam especificamente de temas esotéricos. São reflexões de Pessoa 

sobre o Esoterismo Ocidental e sua manifestação, que mostram o quanto ele o estudou, 

entendeu e incorporou em sua obra. Essas reflexões mostram uma forte coincidência 

entre, de um lado, as ideias e experiências apresentadas por Pessoa em suas anotações, 

e, do outro, os conceitos amplamente aceitos para definir o Esoterismo Ocidental. Mas, 

dada a generalidade desses conceitos e a variedade de correntes esotéricas mencionadas, 

a visão intelectual de Pessoa será sempre uma visão específica, que, embora possa ser 

considerada como uma linha pertencente à tradição esotérica ocidental, de matiz 

rosacruciano, não pode ser generalizada e apresentada como paradigmática de toda essa 

forma de pensamento esotérico; ela será sempre uma “Visão Pessoana”. Por outro lado, 

as vivências apontadas em seus poemas têm um caráter transcendente, que ultrapassa a 

simples compreensão objetiva expressa nas anotações de Pessoa. Pela sua recriação 

dentro de seu horizonte cultural, conforme demonstrado no Capítulo VI, o leitor tem 

acesso a uma vivência do sentido do tipo de experiências que embasam o Esoterismo 

Ocidental e pode interpretá-lo à luz de sua própria experiência com os meios de que 

dispõe, de acordo tanto com os textos de Pessoa quanto de outras fontes esotéricas. 

Portanto, pode-se concluir que intelectualmente a visão esotérica apresentada por 

Pessoa é específica, mas vivencialmente é aberta. 

A recriação dessa vivência à luz da análise intelectual de Pessoa é a essência da 

prática metodológica proposta no Capítulo VI deste trabalho. Nesta, após a 

contextualização intelectual dos poemas, o imaginário funciona como uma ponte entre a 

poesia e a meditação. Mas quem não está afeito à meditação pode utilizar apenas o 

imaginário, direcionado pelo Método Lúdico-Ambital de Quintás, como um ponto de 

partida, seguido apenas pelo “Silêncio”, que, por si só, ajuda a trazer as experiências de 

Pessoa ao “horizonte cultural” do leitor. 

Os poemas escolhidos no Capítulo VI, apresentados de forma mais completa no 

Anexo, representam facetas distintas do pensamento e da experiência esotérica, 

expressas em diferentes momentos psicológicos de Pessoa. Como essas facetas são 

complementares, é conveniente que esses poemas sejam estudados em seu conjunto. 

Algumas recriações ilustrativas da metodologia proposta foram feitas no 

Apêndice do Capítulo VI, produzindo novos âmbitos a partir do conjunto dos poemas. 

Para essas recriações foram utilizados três personagens fictícios interagindo com os 
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textos de Pessoa, a fim de mostrar a diversidade de interpretações que essa obra pode 

gerar, a partir do horizonte cultural e do viés psicológico de seus intérpretes. De outro 

lado, pretendeu-se mostrar como essa variedade de interpretações é importante para ter 

uma compreensão mais completa da realidade complexa e multiforme abrangida pelo 

pensamento esotérico. A aplicação do método, com a criação desses personagens, é 

evidentemente uma interpretação muito parcial do pensamento esotérico de Pessoa, pois 

se baseia nos estudos, reflexões e compreensão do poeta, interpretados a partir da 

experiência e dos conhecimentos do autor deste trabalho, confrontados com as linhas 

gerais observadas pelos estudiosos desse tema e com as anotações do próprio Pessoa. 

Mas a interpretação do autor é paradigmática e foi introduzida para ilustrar o processo 

proposto e seu potencial para levar cada um a compreender esse conteúdo conforme seu 

“horizonte cultural”, na expressão de Gadamer. E, a partir dessa compreensão 

individual, estimular a reflexão de outros leitores, aumentando o entendimento geral, 

pelo alargamento do horizonte de cada um. 

Esse alargamento do horizonte, propiciado pela interação com o texto e pelas 

interpretações de outros leitores, estimula a intuição. E pode levar à percepção dos 

elementos estruturantes do pensamento esotérico ocidental e à compreensão das 

diferentes experiências como representações distintas de manifestações arquetípicas 

comuns. 

2.  SOBRE AS HIPÓTESES DO TRABALHO  

A partir desta breve síntese, convém ressaltar que, para delimitar o campo de 

estudos do “Esoterismo pessoano de matiz rosacruciano”, objeto do presente trabalho, o 

primeiro filtro usado foi o “Paradigma de Faivre”, apresentado no Capítulo I, bem como 

a historiografia apresentada no Capítulo II, a fim de demarcar o Esoterismo Ocidental 

como um todo e indicar as correntes de matiz rosacruciano existentes no final do século 

XIX e início do século XX, bem como algumas de suas características. Embora a 

definição de Faivre do Esoterismo Ocidental em geral seja sujeita a críticas, sua 

aplicação especificamente às correntes de matiz rosacruciano é coerente com aquilo que 

se conhece das ideias e ideais dos principais movimentos que as representaram desde a 

Renascença. 
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O segundo filtro foi feito a partir dos estudos do pensamento de Fernando 

Pessoa, comparados com os livros esotéricos de sua biblioteca particular, e os livros 

teosóficos que ele traduziu, que, como apontado no Capítulo IV, têm forte presença de 

autores que participaram ou estiveram associados aos movimentos rosa-cruzes, 

maçônicos e teosóficos ingleses, do século XIX e XX, como A. E. Waite, A. Crowley, 

H. Jennings, S. Liddell, W. Westcott, C. Leadbeater, A. Besant e F. Hartmann, entre 

outros, que ele tão bem conhecia. Esses autores estiveram ligados a diferentes correntes, 

como: SRIA, Golden Dawn, A.A., Sociedade Teosófica (inglesa), OTO, entre outras, 

cujos conceitos, embora expressos numa simbologia e linguagem próprias, são em geral 

fiéis às suas raízes comuns. Assim, o objeto do presente estudo fica mais bem 

delimitado no tempo e no espaço, e, no modelo analítico proposto por Egil Asprem, 

apresentado no Capítulo I, se posiciona no quadrante “homológico-sincrônico”, pois a 

análise parte de correntes que nascem da mesma matriz cultural no mesmo período. 

O terceiro filtro é proporcionado pelos próprios textos e “fragmentos” de Pessoa 

e das experiências, vividas ou imaginadas, expressas em seus poemas (Capítulos IV, V e 

VI). Esses textos, como já comentado, delimitam ainda mais o objeto, estabelecendo 

parâmetros para a compreensão do que seja esse pensamento em suas distintas 

manifestações na visão do poeta. 

Assim, a presente pesquisa sugere a viabilidade da primeira hipótese proposta na 

introdução deste trabalho, ou seja, de que é possível descrever e delimitar em certa 

medida o objeto de estudo proposto, a saber, o pensamento esotérico de matiz 

rosacruciano na visão de Fernando Pessoa. 

A elaboração da prática metodológica CIS, apresentada nos Capítulos V e VI, 

mostra a viabilidade da segunda hipótese, qual seja, da possibilidade de aplicação de 

uma Hermenêutica fenomenológica ao objeto em estudo. Este processo hermenêutico 

tem sua base teórica alicerçada principalmente nos conceitos expostos no Capítulo III. 

Ele parte das noções de Dilthey, expressos no item 3.2, como “visão de mundo” 

(Weltanschauung), “vivência”, “conhecer” (Verstehen) e “esclarecer” (Erklären), e da 

possibilidade de uma “reexperiência” por um indivíduo da experiência de outra pessoa. 

Esses conceitos ampliados e complementados por Gadamer levam à ideia de arte como 

processo de interpretação que dá o sentido da vida, ou, no dizer desse autor, como 

“representação simbólica da vida”. Outro suporte teórico importante para o 
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desenvolvimento do processo sugerido é a afirmação de Stephen Phillips de que é 

possível a um não místico entender, pelo menos em parte, a experiência mística, a partir 

de analogias com experiências vividas. 

O método proposto utilizou alguns elementos básicos que facilitam sua 

aplicação, como, por exemplo, a prática da contemplação para estimular a compreensão 

intuitiva, conforme o uso em diferentes religiões e correntes esotéricas no mundo todo, 

e a imaginação como parte desse processo. Têm papel importante também as ideias de 

“níveis de realidade” e de “níveis de percepção”, expressas de diferentes maneiras, que 

permitem integrar intelectualmente experiências e conceitos conflitantes. Note-se que 

essas ideias de “níveis”, “planos” ou “mundos” são encontradas em diversos sistemas e 

escolas de pensamento, como no Hermetismo, no Neoplatonismo e na Cabala, e 

inclusive são fundamentais na visão epistêmica e ontológica transdisciplinar. Ken 

Wilber também fala em “Estágios de Espiritualidade”, e Hanegraaff, baseado no estudo 

de textos herméticos, aponta para “níveis de conhecimentos”, a partir dos quais se 

podem admitir experiências que geram conhecimentos não racionais em distintos níveis: 

o da razão, o da fé ou o da gnosis. 

Como visto, a prática metodológica proposta leva a interpretações subjetivas e a 

representações individuais diferentes no tempo, que, no entanto, principalmente quando 

observadas em seu conjunto, podem gerar intuições sintéticas num nível superior de 

realidade, deixando aflorar os arquétipos e os esquemas que estruturam o pensamento 

esotérico, expandindo assim o horizonte do praticante ou, em outros termos mais do 

gosto das correntes esotéricas, expandindo a consciência. No limite, podem levar, num 

lampejo intuitivo, à compreensão da unidade da alma, que anima a vida e a consciência 

de todos: a chamada Consciência Cósmica. Temos assim um processo de análises e de 

possíveis sínteses, que vão se sucedendo ao longo do tempo, numa crescente ampliação 

de consciência. Ou, do ponto de vista esotérico, numa analogia alquímica, a 

representação da fórmula Solve et Coagula até, quem sabe, a obtenção da “Pedra 

Filosofal”. 

3.  PRÓXIMOS PASSOS  

Hanegraaff lembra que os chamados “priscos teólogos” foram muitas vezes 

“priscos poetas” que falaram em versos das coisas divinas sob o manto de uma fábula 
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mitológica.
3
 Esta observação ilustra a capacidade da poesia de transmitir muito mais do 

que o simples texto em prosa, pois transmite a emoção e, a partir desta, produz intuições 

que parecem surgir de uma mente “cardíaca”. E, considerando o imenso mistério da 

Rosa, o presente trabalho apenas levantou a ponta de um dos véus que a encobre. Ele 

apontou para alguns aspectos da obra pessoana como uma possível fonte de vivência 

esotérica, indicando um caminho para tentar compreender essa experiência. Muitos 

estudos complementares faltam para obter uma visão mais nítida. É necessário explorar 

mais o enorme potencial da poesia pessoana para expressar o inefável, seja repetindo o 

círculo hermenêutico proposto, seja sugerindo outras maneiras de interação. Além disso, 

a pesquisa sobre poemas de autores diferentes ligados ao Esoterismo, que tratam dos 

mesmos temas, usando o método proposto e a contextualização oferecida pela presente 

pesquisa, possivelmente amplie ainda mais o horizonte cultural de cada leitor, podendo 

levar a novas revelações sobre esses temas. Escritos de autores como W. B. Yeats, W. 

Whitman, W. Shakespeare, W. Blake, entre outros, admirados por Pessoa, poderiam 

complementar este trabalho. Teria, por exemplo, a “Rosa” cantada por Yeats, membro 

ativo do Golden Dawn, em To the Rose upon the Rood of Time (“À Rosa sobre a Cruz 

do Tempo”)
4
 relação com a Rosa do Encoberto de Pessoa? Poderiam as intuições 

desencadeadas pela leitura de Yeats ajudar a compreender Pessoa e vice-versa? 

Na realidade, as opções de pesquisa sobre o Esoterismo Ocidental, a partir da 

poesia, são incontáveis, sobretudo porque agora, como visto, ele se globalizou, 

incorporando elementos do Oriente, do Norte e do Sul, retroagindo sobre outras 

culturas. Mesmo delimitando-se à visão de Pessoa, os pontos de partida para esse campo 

de estudos são tão numerosos quanto as múltiplas facetas da realidade que contempla. 

Além do mais, como observa Kingsley, o Esoterismo está sempre evoluindo, 

transformando-se, adaptando-se à mudança para garantir a permanência da mensagem 

de sua “Tradição Primordial”, apresentando novas questões que alimentam a sede de 

conhecimento dos estudiosos, para dar as respostas veladas e simbólicas de sempre, 

numa nova linguagem. Na realidade, como todo processo hermenêutico, este é um 

                                                           
3
 HANEGRAAFF, Esotericism and the Academy, p. 45. 

4
 Red rose, proud rose, sad rose of all my days 

come near me while I sing the ancient ways… 

Numa tradução livre do autor deste trabalho: 

“Rubra rosa, rosa orgulhosa, rosa triste de todos meus dias, 

vem junto a mim, enquanto canto as antigas vias”…(William Butler Yeats Selected Poems, p. 6). 
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estudo contínuo, sem fim. Mas, assim como o fato de o universo ser infinito não inibe o 

estudo das ciências, ou a inconcebível eternidade do tempo não desestimula a 

especulação filosófica, igualmente a busca sem fim do Esoterismo não deve desmotivar 

o estudioso. O Esoterismo afirma que, afinal, o que importa é a evolução da consciência 

humana: é o processo de desenvolvimento, independentemente daquilo que venha a ser 

conhecido. Talvez alguns estudiosos venham a descobrir o objetivo deste labor em 

algum momento de sua vida, e saber, como dizem os iniciados, que essa meta é apenas 

o início de um novo trabalho. 
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ANEXOS  

POEMAS DE FERNANDO PESSOA UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DO PROCESS O 

PROPOSTO NO CAPÍTULO VI 

Estes poemas foram extraídos dos livros: Poesias ocultistas, organizado por João 

Alves das Neves; Rosea Cruz e Poesia Profética, Mágica e Espiritual, organizados por 

Pedro Teixeira da Mota. E a “Prece da abertura”, do livro organizado por António 

Quadros, A procura da verdade oculta, p. 139. 

Os poemas selecionados do livro de João Alves das Neves provieram, segundo o 

autor, de fontes diferentes, embora afirme que “sempre que possível [acompanhou] a 

edição organizada por António Quadros e Dalila Pereira da Costa (editora Lello)”
1
. 

Assim, a grafia utilizada nem sempre é a original, e os poemas que ele selecionou não 

têm data.  

As cronologias usadas por diferentes organizadores da obra de Pessoa muitas 

vezes utilizam critérios distintos. Assim, aquelas datas que são apresentadas neste anexo 

foram pesquisadas em diferentes fontes e devem ser consideradas orientativas, pois não 

obedecem a critérios uniformes. Os poemas cuja data de criação ou publicação não foi 

encontrada estão assinalados como s/d. 

Os Anexos 7, 17, 26, 27, 28, 29 e 30 foram extraídos dos livros de Pedro 

Teixeira da Mota e seguem, segundo esse autor, a grafia original, não revisada, 

conforme as anotações do próprio Pessoa. 

Prece escrita por Fernando Pessoa em 1912  

Senhor que és o céu e a terra, que és vida e morte! 

O sol és tu e o vento és tu! Tu és os nossos corpos e as nossas almas e nosso 

amor és tu também. 

Onde nada está tu habitas e onde tudo está – (o teu templo) – eis teu corpo. 

 

Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre 

no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar 

em teu nome. 

                                                           
1
 NEVES, op. cit., p. 133. 
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Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas 

de meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze 

com que eu saiba amar os outros e servir-te como a um pai. 

 

Minha vida seja digna de tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. 

Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. 

 

Torna-me grande como o Sol, para que eu te possa adorar em mim; torna-me 

puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim; e torna-me claro como o 

dia para que eu possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. 

 

Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me 

de mim! 

Anexo 1: Fausto 

(Iniciado em 1908) 

 

PRIMEIRO TEMA: O MISTÉRIO DO MUNDO 

 

I 

Quero fugir ao mistério 

Para onde fugirei? 

Ele é a vida e a morte 

Ó Dor, aonde me irei? 

 

II 

O mistério de tudo 

Aproxima-se tanto do meu ser, 

Chega aos olhos meus d’alma tão [de] perto, 

Que me dissolvo em trevas e universo… 

Em trevas me apavoro escuramente. 

 

III 

O perene mistério, que atravessa 

Como um suspiro céus e corações… 

 

IV 

O mistério ruiu sobre a minha alma 

E soterrou-a… Morro consciente! 

 

V 

Acorda, eis o mistério ao pé de ti! 

E assim pensando riu amargamente, 

Dentro em mim riu como se chorasse! 

 

VI 

Ah, tudo é símbolo e analogia! 
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O vento que passa, a noite que esfria, 

São outra coisa que a noite e o vento 

Sombras de vida e de pensamento. 

 

Tudo o que vemos é outra coisa. 

A maré vasta, a maré ansiosa, 

É o eco de outra maré que está 

Onde é real o mundo que há. 

 

Tudo o que temos é esquecimento. 

A noite fria, o passar do vento, 

São sombras de mãos, cujos gestos são 

A ilusão madre desta ilusão. 

(Continua…) 

Anexo 2: O mostrengo 

(Publicado pela primeira vez em 1918 com o título “O morcego” e 

posteriormente em “Mensagem” em dezembro de 1934) 

 

O MOSTRENGO que está no fim do mar, 

Na noite de breu ergueu-se a voar; 

À roda da nau rodou trez vezes, 

Voou trez vezes a chiar, 

E disse: “Quem é que ousou entrar 

Nas minhas cavernas que não desvendo, 

Meus tectos negros do fim do mundo?” 

E o homem do leme disse, tremendo: 

“El Rei dom João Segundo!” 

 

“De quem são as velas onde me roço? 

De quem as quilhas que vejo e ouço?” 

Disse o mostrengo, e rodou três vezes, 

Trez vezes rodou, immundo e grosso, 

“Quem vem poder o que só eu posso, 

Que moro onde nunca ninguém me visse 

E escorro os medos do mar sem fundo?” 

E o homem do leme tremeu, e disse: 

“El Rei dom João Segundo!” 

 

Trez vezes do Leme as mãos ergueu 

Trez vezes ao leme as reprendeu, 

E disse no fim de tremer trez vezes, 

“Aqui ao leme sou mais do que eu: 

Sou um Povo que quere o Mar que é teu; 

E mais que o mostrengo, que me a alma teme 

E roda nas trevas do fim do mundo, 

Manda a vontade, que me ata ao leme, 
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D’El Rei dom João Segundo!” 

Anexo 3: Antemanhã 

(Publicada em “Mensagem” em dezembro de 1934) 

 

O MOSTRENGO que está no fim do mar 

Veio das trevas a procurar 

A madrugada do novo dia, 

Do novo dia sem acabar; 

E disse, “Quem desvendou o Segundo Mundo, 

Nem o Terceiro quere desvendar?” 

 

E o som na treva de ele rodar 

Faz mau o sono, triste o sonhar, 

Rodou e foi-se o mostrengo servo 

Que seu senhor veio aqui buscar, 

Que veio aqui seu senhor chamar 

Chamar Aquele que está dormindo 

E foi outrora Senhor do Mar. 

Anexo 4: Iniciação 

(23-05-1932) 

 

Não dormes sob os ciprestes, 

Pois não há sono no mundo. 

. . . . . .….… . .…. . . .…. . . . . . . .…… .… . 

O corpo é a sombra das vestes 

Que encobrem teu ser profundo. 

 

Vem a noite, que é a morte, 

E a sombra acabou sem ser. 

Vais na noite só recorte, 

Igual a ti sem querer. 

 

Mas na Estalagem do Assombro 

Tiram-te os Anjos a capa: 

Segues sem capa no ombro, 

Com o pouco que te tapa. 

 

Então Arcanjos da Estrada 

Despem-te e deixam-te nu. 

Não tens vestes, não tens nada: 

Tens só teu corpo, que és tu. 

 

Por fim, na funda Caverna, 

Os Deuses despem-te mais. 

Teu corpo cessa, alma externa, 
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Mas vês que são teus iguais. 

 

A sombra das tuas vestes 

Ficou entre nós na Sorte: 

Não ’stás morto, entre ciprestes. 

Neófito, não há morte. 

Anexo 5: A morte é a curva da estrada  

(s/d) 

 

A morte é a curva da estrada 

Morrer é só não ser visto. 

Se escuto, eu te oiço a passada 

Existir como eu existo. 

 

A terra é feita de céu. 

A mentira não tem ninho. 

Nunca ninguém se perdeu. 

Tudo é verdade e caminho. 

Anexo 6: O Encoberto  

(Publicada em “Mensagem” em dezembro de 1934) 

 

Que symbolo fecundo 

Vem na aurora anciosa? 

Na Cruz Morta do Mundo 

A Vida, que é a Rosa. 

 

Que symbolo divino 

Traz o dia já visto? 

Na Cruz, que é o Destino, 

A Rosa, que é o Christo. 

 

Que symbolo final 

Mostra o sol já disperto? 

Na Cruz morta e fatal 

A Rosa do Encoberto. 

Anexo 7: Segredo visível  

(s/d, inacabada) 

 

Segredo Visível. Rosa Crucificada. Mistério e nome do Mundo. 

Olha-me para que te veja. Crucifique-me para que te colha. 

Torna-me Mundo, para que te ouça e desconheça. 

 

Silêncio da flor desencantada, nasce pela morte em mim. 
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Mistério da flor desabrochada, cresce pela morte em mim. 

Segredo da Rosa Crucificada, morre pela morte em mim. 

Rosa sê eu, cruz sê minha, Rosa-cruz sê…… sê eu! 

Anexo 8: Porque choras de que existe  

(6 de fevereiro de 1934) 

 

Porque choras de que existe 

A terra e o que a terra tem? 

Tudo nosso mal ou bem 

É ficticio e só persiste 

Porque a alma aqui é ninguém. 

 

Não chores! Tudo é o nada 

Onde os astros luzes (rasgos) são. 

Tudo é lei e confusão. 

Toma este mundo por strada 

E vae como os santos vão. 

 

Levantado de onde lavra 

O inferno em que somos réus 

Sob o silencio dos céus, 

Encontrarás a Palavra, 

O Nome interno de Deus. 

 

E, além da dupla unidade 

Do que em dois sexos mixtura 

A ventura e a desventura, 

O sonho e a realidade, 

Serás quem já não procura. (;) 

 

Porque, limpo de universo, 

Em Christo nosso Senhor, 

Por sua verdade e amor, 

Reunirás o disperso 

E a Cruz mostrará a Flor 

(E a Cruz abrirá em Flor). 

Anexo 9: Do vale à montanha  

(24 de outubro de 1932) 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por casas, por prados, 

Por quinta e por fonte, 
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Caminhais aliados. 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por penhascos pretos, 

Atrás e defronte, 

Caminhais secretos. 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge, 

Por plainos desertos 

Sem ter horizontes, 

Caminhais libertos 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge 

Por ínvios caminhos 

Por rios sem pontes 

Caminhais sozinhos 

 

Do vale à montanha, 

Da montanha ao monte, 

Cavalo de sombra, 

Cavaleiro monge 

Por quanto é sem fim, 

Sem ninguém que o conte, 

Caminhais em mim. 

Anexo 10: Magnificat  

(7 de novembro de 1933) 

 

Quando é que passará esta noite interna, o universo, 

E eu, a minha alma, terei o meu dia? 

Quando é que despertarei de estar acordado? 

Não sei. O sol brilha alto, 

Impossível de fitar. 

As estrelas pestanejam frio, 

Impossíveis de contar. O coração pulsa alheio, 

Impossível de escutar. 

Quando é que passará este drama sem teatro, 

Ou este teatro sem drama, 
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E recolherei a casa? Onde? Como? Quando? 

Gato que me fitas com olhos de vida, quem tens lá no fundo? 

É esse! É esse! 

Esse mandará como Josué parar o sol e eu acordarei; 

E então será dia. 

Sorri, dormindo, minha alma! 

Sorri, minha alma, será dia! 

Anexo 11: Na sombra do Monte Abiegno  

(3 de novembro de 1932) 

 

Na sombra do Monte Abiegno 

Repousei de meditar. 

Vi no alto o alto Castelo 

Onde sonhei de chegar. 

Mas repousei de pensar 

Na sombra do Monte Abiegno. 

 

Quanto fora amor ou vida, 

Atrás de mim o deixei, 

Quanto fora desejá-los, 

Porque esqueci não lembrei. 

À sombra do Monte Abiegno 

Repousei porque abdiquei. 

 

Talvez um dia, mais forte 

Da força ou da abdicação, 

Tentarei o alto caminho 

Por onde ao Castelo vão. 

Na sombra do Monte Abiegno 

Por ora repouso, e não. 

 

Quem pode sentir descanso 

Com o Castelo á chamar? 

Está no alto, sem caminho 

Senão o que há por achar. 

Na sombra do Monte Abiegno 

Meu sonho é de o encontrar. 

 

Mas por ora estou dormindo, 

Porque é sono o não saber. 

Olho o Castelo de longe, 

Mas não olho o meu querer. 

Da sombra do Monte Abiegno 

Quem me virá desprender? 
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Anexo 12: Demogorgon 

(s/d) 

 

Na rua cheia de sol vago há casas paradas e gente que anda. Uma tristeza cheia 

de pavor esfria-me. 

Pressinto um acontecimento do lado de lá das fronteiras e dos movimentos. 

 

Não, não, isso não! 

Tudo menos saber o que é o Mistério! 

Superfície do Universo, ó Pálpebras Descidas, 

Não vos ergais nunca! 

O olhar da Verdade Final não deve poder suportar-se! 

 

Deixai-me viver sem saber nada, e morrer sem ir saber nada! 

A razão de haver ser, a razão de haver seres, de haver tudo, 

Deve trazer uma loucura maior que os espaços 

Entre as almas e entre as estrelas. 

 

Não, não, a verdade não! Deixai-me estas casas e esta gente; 

Assim mesmo, sem mais nada, estas casas e esta gente… 

Que bafo horrível e frio me toca em olhos fechados? 

Não os quero abrir de viver! Ó Verdade, esquece-te de mim! 

Anexo 13: Neste mundo em que esquecemos  

(9 de maio de 1934) 

 

Neste mundo em que esquecemos 

Somos sombras de quem somos, 

E os gestos reais que temos 

No outro em que, almas, vivemos, 

São aqui esgares e assomos. 

 

Tudo é nocturno e confuso 

No que entre nós aqui há. 

Projecções, fumo difuso 

Do lume que brilha ocluso 

Ao olhar que a vida dá. 

 

Mas um ou outro, um momento, 

Olhando bem, pode ver 

Na sombra e seu movimento 

Qual no outro mundo é o intento 

Do gesto que o faz viver. 

 

E então encontra o sentido 

Do que aqui está a esgarar, 

E volve ao seu corpo ido, 
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Imaginado e entendido, 

A intuição de um olhar. 

 

Sombra do corpo saudosa, 

Mentira que sente o laço 

Que a liga à maravilhosa 

Verdade que a lança, ansiosa, 

No chão do tempo e do espaço 

Anexo 14: Em outro mundo, onde a vontade é lei  

(?-1932) 

 

Em outro mundo, onde a vontade é lei, 

Livremente escolhi aquela vida 

Com que primeiro neste mundo entrei. 

 

Livre, a ela fiquei preso e eu a paguei 

Com o preço das vidas subsequentes 

De que ela é a causa, o deus; e esses entes, 

Por ser quem fui, serão o que serei. 

 

Por que pesa em meu corpo e minha mente 

Esta miséria de sofrer? 

Não foi Minha a culpa e a razão do que me dói. 

 

Não tenho hoje memória, neste sonho 

Que sou de mim, de quanto quis ser eu. 

Nada de nada surge do medonho 

Abismo de quem sou em Deus, do meu 

Ser anterior a mim, a me dizer 

Quem sou, esse que fui quando no céu, 

Ou o que chamam céu, pude querer. 

 

Sou entre mim e mim o intervalo 

Eu, o que uso esta forma definida 

De onde para outra ulterior resvalo. 

Em outro mundo […] 

Anexo 15: Nesta vida, em que sou meu sono  

(s/d) 

 

Nesta vida, em que sou meu sono, 

Não sou meu dono, 

Quem sou é quem me ignoro e vive 

Através desta névoa que sou eu 

Todas as vidas que eu outrora tive, 

Numa só vida. 
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Mar sou; baixo marulho ao alto rujo, 

Mas minha cor vem do meu alto céu, 

E só me encontro quando de mim fujo. 

 

Quem quando eu era infante me guiava 

Senão a vera alma que em mim estava? 

Atada pelos braços corporais, 

 

Não podia ser mais. 

Mas, certo, um gesto, olhar ou esquecimento 

Também, aos olhos de quem bem olhasse 

A Presença Real sob o disfarce 

Da minha alma presente sem intento. 

Anexo 16: O mundo rui a meu redor  

(10 de fevereiro de 1917) 

 

O mundo rui a meu redor, escombro a escombro. 

Os meus sentidos oscilam, bandeira rota ao vento. 

Que sombra de que o sol enche de frio e de assombro 

A estrada vazia do conseguimento? 

 

Busca um porto longe uma nau desconhecida 

E esse é todo o sentido da minha vida. 

 

Por um mar azul nocturno, estrelado no fundo, 

Segue a sua rota a nau exterior ao mundo. 

 

Mas o sentido de tudo está fechado no pasmo 

Que exala a chama negra que acende em meu entusiasmo 

 

Súbitas confissões de outro que eu fui outrora 

Antes da vida e viu Deus e eu não o sou agora. 

Anexo 17: Sup. Incognytos  

(9 de maio de 1934) 

 

Nunca os vi nem falei 

E elles me teem guiado 

Segundo a fórma e a lei 

Do que, inda que conhecido, 

Tem que ficar ignorado. 

 

Nunca li o livro occluso 

Nem vi o tumulo aberto, 

Mas, em meu claustro recluso, 
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Vendo o céu só pela luz, 

Senti a verdade perto. 

 

Não foi o Mestre incorrupto 

Nem o que foi exhumado 

Que me fez negar o fruto 

Que guarda em seus quatro gomos 

O segredo do pecado. 

 

Mãos do meu Anjo da Guarda, 

Que bem guiaes, como dois, 

O meu ser que teme e tarda, 

Postas firmes nos meus hombros 

Sem de que eu saiba de quem sois! 

 

Vou pela noite infiel 

Sentindo a aurora raiar 

Por traz de alguem que me impelle; 

Mas já adiante de mim 

Vejo o dia a começar 

Anexo 18: Passos da cruz 

(Trechos selecionados, 1913-1916) 

 

I 

Esqueço-me das horas transviadas… 

O Outono mora mágoas nos outeiros 

E põe um roxo vago nos ribeiros… 

Hóstia de assombro a alma, e toda estradas… 

 

Aconteceu-me esta paisagem, fadas 

De sepulcros a orgíaco… 

Trigueiros - Os céus da tua face, e os derradeiros 

Tons do poente segredam nas arcadas… 

 

No claustro sequestrando a lucidez 

Um espasmo apagado em ódio à ânsia 

Põe dias de ilhas vistas do convés 

 

No meu cansaço perdido entre os gelos, 

E a cor do outono é um funeral de apelos 

Pela estrada da minha dissonância… 
 

II 

Há um poeta em mim que Deus me disse… 

A Primavera esquece nos barrancos 

As grinaldas que trouxe dos arrancos 
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Da sua efémera e espectral ledice… 

 

Pelo prado orvalhado a meninice 

Faz soar a alegria os seus tamancos… 

Pobre de anseios teu ficar nos bancos 

Olhando a hora como quem sorrisse… 

 

Florir do dia a capitéis de Luz… 

Violinos do silêncio enternecidos… 

Tédio onde o só ter tédio nos seduz… 

 

Minha alma beija o quadro que pintou… 

Sento-me ao pé dos séculos perdidos 

E cismo o seu perfil de inércia e voo… 

 

III 

……………………………………….. 
 

VI 

Venho de longe e trago no perfil, 

Em forma nevoenta e afastada, 

O perfil de outro ser que desagrada 

Ao meu actual recorte humano e vil. 

 

Outrora fui talvez, não Boabdiil, 

Mas o seu mero último olhar, da estrada 

Dado ao deixado vulto de Granada, 

Recorte frio sob o unido anil. 

 

Hoje sou a saudade imperial 

Do que já na distância de mim vi… 

Eu próprio sou aquilo que perdi… 

 

E nesta estrada para Desigual 

Florem em esguia glória marginal 

Os girassóis do império que morri… 

 

VII 

Fosse eu apenas, não sei onde ou como, 

Uma cousa existente sem viver, 

Noite de Vida sem amanhecer 

Entre as sirtes do meu dourado assomo… 

 

Fada maliciosa ou incerto gnomo 

Fadado houvesse de não pertencer 

Meu intuito glorfola com ter 

A árvore do meu uso o único pomo… 
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Fosse eu uma metáfora somente 

Escrita nalgum livro insubsistente 

Dum poeta antigo, de alma em outras gamas, 

 

Mas doente, e, num crepúsculo de espadas, 

Morrendo entre bandeiras desfraldadas 

Na última tarde de um império em chamas… 

 

VIII 

………………………………………………… 

 

X 

Aconteceu-me do alto do infinito 

Esta vida. Através de nevoeiros, 

Do meu próprio ermo ser fumos primeiros, 

Vim ganhando, e através estranhos ritos 

 

De sombra e luz ocasional, e gritos 

Vagos ao longe, e assomos passageiros 

De saudade incógnita, luzeiros 

De divino, este ser fosco e proscrito… 

 

Caiu chuva em passados que fui eu. 

Houve planícies de céu baixo e neve 

Nalguma causa de alma do que é meu. 

Narrei-me à sombra e não me achei sentido. 

 

Hoje sei-me o deserto onde Deus teve 

Outrora a sua capital de olvido… 

 

XI 

Não sou eu quem descrevo. 

Eu sou a tela e oculta mão colora alguém em mim. 

Pus a alma no nexo de perdê-la 

E o meu princípio floresceu em Fim. 

 

Que importa o tédio que dentro em mim gela, 

E o leve Outono, e as galas, e o marfim, 

E a congruência da alma que se vela 

Com os sonhados pálios de cetim? 

 

Disperso… E a hora como um leque fecha-se… 

Minha alma é um arco tendo ao fundo o mar… 

O tédio? A mágoa? A vida? O sonho? Deixa-se. 

 

E, abrindo as asas sobre Renovar, 

A erma sombra do voo começado 

Pestaneja no campo abandonado… 
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XII 

…………………………………………………… 

 

XIII 

Emissário de um rei desconhecido, 

Eu cumpro informes instruções de além, 

E as bruscas frases que aos meus lábios vêm 

Soam-me a um outro e anómalo sentido… 

 

Inconscientemente me divido 

Entre mim e a missão que o meu ser tem, 

E a glória do meu Rei dá-me o desdém 

Por este humano povo entre quem lido… 

 

Não sei se existe o Rei que me mandou, 

Minha missão será eu a esquecer, 

Meu orgulho o deserto em que em mim estou… 

Mas ah, eu sinto-me altas tradições 

De antes de tempo e espaço e vida e ser… 

Já viram Deus as minhas sensações… 

 

XIV 

Como uma voz de fonte que cessasse 

(E uns pra os outros nossos vãos olhares 

Se admiraram), p’ra além dos meus palmares 

De sonho, a voz que do meu tédio nasce 

 

Parou… Apareceu já sem disfarce 

De música longínqua, asas nos ares, 

O mistério silente como os mares, 

Quando morreu o vento e a calma pasce. 

 

A paisagem longínqua só existe 

Para haver nela um silêncio em descida 

P'ra o mistério, silêncio a que a hora assiste 

 

E, perto ou longe, grande lago mudo, 

O mundo, o informe mundo onde há a vida… 

E Deus, a Grande Ogiva ao fim de tudo… 

Anexo 19: Anjos ou deuses,  sempre nós tivemos  

(s/d) 

 

Anjos ou deuses, sempre nós tivemos 

A visão perturbada de que acima 

De nós e compelindo-nos 
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Agem outras presenças. 

 

Como acima dos gados que há nos campos 

O nosso esforço, que eles não compreendem, 

Os coage e obriga 

E eles não nos percebem; 

 

Nossa vontade e o nosso pensamento 

São as mãos pelas quais outros nos guiam. 

Para onde eles querem 

E nós não desejamos. 

Anexo 20: Não meu, não meu é quanto escrevo  

(9 de novembro de 1932) 

 

Não meu, não meu é quanto escrevo. 

A quem o devo? 

De quem sou o arauto nado? 

Por que, enganado, 

Julguei ser meu o que era meu? 

Que outro mo deu? 

 

Mas, seja como for, se a sorte 

For eu ser morte 

De uma outra vida que em mim vive, 

Eu, o que estive 

Em ilusão toda esta vida 

Aparecida, 

Sou grato Ao que do pó que sou 

Me levantou. 

 

(E me fez nuvem um momento 

De pensamento.) 

(Ao de quem sou, erguido pó, 

Símbolo só.) 

Anexo 21: O último sortilégio  

(15 de outubro de 1930) 

 

Já repeti o antigo encantamento, 

E a grande Deusa aos olhos se negou, 

Já repeti, nas pausas do amplo vento, 

As orações cuja alma é um ser fecundo. 

Nada me o abismo deu ou o céu mostrou. 

Só o vento volta onde estou toda e só, 

E tudo dorme no confuso mundo 

. 
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Outrora meu condão fadava as sarças 

E a minha evocação do solo erguia 

Presenças concentradas das que esparsas 

Dormem nas formas naturais das coisas. 

Outrora a minha voz acontecia. 

Fadas e elfos, se eu chamasse, via, 

E as folhas da floresta eram lustrosas. 

 

Minha varinha, com que da vontade 

Falava às existências essenciais, 

Já não conhece a minha realidade. 

Já, se o círculo traço, não há nada, 

Murmura o vento alheio extintos ais, 

E ao luar que sobe além dos matagais 

Não sou mais do que os bosques ou a estrada. 

 

Já me falece o dom com que me amavam. 

Já me não torno a forma e o fim da vida 

A quantos que, buscando-os me buscavam. 

Já, praia, o mar dos braços não me inunda. 

Nem-já me vejo ao sol saudado erguida, 

Ou, em êxtase mágico perdida, 

Ao luar, à boca da caverna funda. 

 

Já as sacras potências infernais, 

Que, dormentes sem deuses nem destino, 

À substância das coisas são iguais, 

Não ouvem minha voz ou os nomes seus, 

A música partiu-se do meu hino. 

Já meu furor astral não é divino 

Nem meu corpo pensado é já um deus. 

 

E as longínquas deidades do atro poço, 

Que tantas vezes, pálida, evoquei 

Com a raiva de amar em alvoroço, 

Inevocadas hoje ante mim estão. 

Como, sem que as amasse, eu as chamei, 

Agora, que não amo, as tenho, e sei 

Que meu vendido ser consumirão. 

 

Tu, porém, Sol, cujo ouro me foi presa, 

Tu, Lua, cuja prata converti, 

Se já não podeis dar-me essa beleza 

Que tantas vezes tive por querer, 

Ao menos meu ser findo dividi 

Meu ser essencial se perca, em si, 

Só meu corpo sem mim fique alma e ser! 
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Converta-me a minha última magia 

Numa estátua de mim em corpo vivo! 

Morra quem sou, mas quem me fiz e havia, 

Anônima presença que se beija, 

Carne do meu abstracto amor cativo, 

Seja a morte de mim em que revivo; 

E tal qual fui, não sendo nada, eu seja! 

Anexo 22: No túmulo de Christian Rosencreutz  

(s/d) 

 

Não tínhamos ainda visto o cadáver de nosso Pai prudente e sábio. Por isso 

afastamos para um lado o altar. Então pudemos levantar uma chapa forte de 

metal amarelo, e ali estava um belo corpo célebre, inteiro e incorrupto…, e tinha 

na mão um pequeno livro em pergaminho, escrito a oiro, intitulado T., que é, 

depois da Bíblia, o nosso mais alto tesouro nem deve ser facilmente submetido à 

censura do mundo. 
 

FAMA FRATERNITATIS ROSEAE CRUCIS 

 

I 

Quando, despertos deste sono, a vida, 

Soubermos o que somos, e o que foi 

Essa queda até Corpo, essa descida 

Até à Noite que nos a Alma obstrui, 

 

Conheceremos pois toda a escondida 

Verdade do que é tudo que há ou flui? 

Não: nem na Alma livre é conhecida… 

Nem Deus, que nos criou, em Si a inclui. 

 

Deus é o Homem de outro Deus maior: 

Adam Supremo, também teve Queda; 

Também, como foi nosso Criador, 

 

Foi criado, e a Verdade lhe morreu… 

De além o Abismo, Sprito Seu, Lha veda; 

Aquém não a há no Mundo, Corpo Seu. 

 

II 

Mas antes era o Verbo, aqui perdido 

Quando a Infinita Luz, já apagada, 

Do Caos, chão do Ser, foi levantada 

Em Sombra, e o Verbo ausente escurecido. 

 

Mas se a Alma sente a sua forma errada, 

Em si, que é Sombra, vê enfim luzido 

O Verbo deste Mundo, humano e ungido, 
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Rosa Perfeita, em Deus crucificada. 

 

Então, senhores do limiar dos Céus, 

Podemos ir buscar além de Deus 

O Segredo do Mestre e o Bem profundo; 

 

Não só de aqui, mas já de nós, despertos, 

No sangue actual de Cristo enfim libertos 

Do a Deus que morre a geração do Mundo. 

 

III 

Ah, mas aqui, onde irreais erramos, 

Dormimos o que somos, e a verdade, 

Inda que enfim em sonhos a vejamos, 

Vêmo-la, porque em sonho, em falsidade. 

 

Sombras buscando corpos, se os achamos 

Como sentir a sua realidade? 

Com mãos de sombra, Sombras, que tocamos? 

Nosso toque é ausência e vacuidade. 

 

Quem desta Alma fechada nos liberta? 

Sem ver, ouvimos para além da sala 

De ser: mas como, aqui, a porta aberta? 

………………………….. 

Calmo na falsa morte a nós exposto, 

O Livro ocluso contra o peito posto, 

Nosso Pai Roseacruz conhece e cala. 

Anexo 23: Eros e Psiquê  

(8 de julho de 1933) 

 

E assim vedes, meu Irmão, que as verdades que vos foram dadas no Grau de 

Neófito, e aquelas que vos foram dadas no Grau de Adepto Menor, são, 

ainda que opostas, a mesma verdade. 

DO RITUAL DO GRAU DE MESTRE DO ÁTRIO 

NA ORDEM TEMPLÁRIA DE PORTUGAL 

 

Conta a lenda que dormia 

Uma Princesa encantada 

A quem só despertaria 

Um Infante, que viria 

De além do muro da estrada. 

 

Ele tinha que, tentado, 

Vencer o mal e o bem, 

Antes que, já libertado, 
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Deixasse o caminho errado 

Por o que à Princesa vem 

 

A Princesa Adormecida, 

Se espera, dormindo espera. 

Sonha em morte a sua vida, 

E orna-lhe a fronte esquecida, 

Verde, uma grinalda de hera. 

 

Longe o Infante, esforçado, 

Sem saber que intuito tem, 

Rompe o caminho fadado. 

Ele dela é ignorado. 

Ela para ele é ninguém. 

 

Mas cada um cumpre o Destino 

Ela dormindo encantada, 

Ele buscando-a sem tino 

Pelo processo divino 

Que faz existir a estrada. 

 

E, se bem que seja obscuro 

Tudo pela estrada fora, 

E falso, ele vem seguro, 

E, vencendo estrada e muro, 

Chega onde em sono ela mora. 

 

E, inda tonto do que houvera, 

À cabeça, em maresia, 

Ergue a mão, e encontra hera, 

E vê que ele mesmo era 

A princesa que dormia. 

Anexo 24: Oscila o incensário antigo  

(22 de setembro de 1932) 

 

Oscila o incensário antigo 

Em fendas e ouro ornamental. 

Sem atenção absorto sigo 

Os passos lentos do ritual 

 

Mas são os braços invisíveis 

E são os cantos que não são 

E os incensários de outros níveis 

Que vê e ouve o coração. 

 

Ah, sempre que o ritual acerta 
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Seus passos e seus ritmos bem, 

O ritual que não há desperta 

E a alma é o que é, não o que tem. 

 

Oscila o incensório visto, 

Ouvidos cantos ’stão no ar, 

Mas o ritual a que eu assisto 

É um ritual de relembrar. 

 

No grande Templo antenatal, 

Antes de vida e alma e Deus… 

E o xadrez do chão ritual 

É o que é hoje a terra e os céus… 

Anexo 25: Além Deus 

(3 de junho de 1913) 

 

I / Abismo 

Olho o Tejo, e de tal arte 

Que me esquece olhar olhando, 

E súbito isto me bate 

De encontro ao devaneando 

O que é ser-rio, e correr? 

 

Tudo de repente é oco 

Mesmo o meu estar a pensar. 

Tudo - eu e o mundo em redor 

Fica mais que exterior. 

 

Perde tudo o ser, ficar, 

E do pensar se me some. 

Fico sem poder ligar 

Ser, ideia, alma de nome 

A mim, a terra e aos ceus… 

 

E súbito encontro Deus. 

 

II / Passou 

Passou, fora de Quando, 

De Porquê, e de Passando…, 

 

Turbilhão de Ignorado, 

Sem ter turbilhonado…, 

Vasto por fora do Vasto 

Sem ser, que a si se assombra… 

 

O universo é o seu rasto… 
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Deus é a sua sombra… 

 

III / A Voz de-Deus 

Brilha uma voz na noute… 

De dentro de Fora ouvi-a… 

Ó Universo, eu sou-te… 

Oh, o horror da alegria 

Deste pavor, do archote 

Se apagar, que me guia! 

 

Cinzas de ideia e de nome 

Em mim, e a voz: Ó mundo, 

Sermente em ti eu sou-me… 

Mero eco de mim, me inundo 

De ondas de negro lume 

Em que pra Deus me afundo. 

 

IV / A Queda 

Da minha ideia do mundo 

Caí… 

Vácuo além de profundo, 

Sem ter Eu nem Ali… 

 

Vácuo sem si-próprio, caos 

De ser pensado como ser… 

Escada Absoluta sem degraus… 

Visão que se não pode ver… 

Além-Deus! Além-Deus! 

Negra calma… Clarão de Desconhecido… 

Tudo tem outro sentido, Ó alma, 

Mesmo o ter-um-sentido… 

 

V / Braço sem Corpo Brandindo um Gládio 

Entre a árvore e o vê-la 

Onde está o sonho? 

Que arco da ponte mais vela Deus?… 

E eu fico tristonho 

Por não saber se a curva da ponte 

É a curva do horizonte… 

 

Entre o que vive e a vida 

Pra que lado corre o rio? 

Árvore de folhas vestida 

Entre isso e Árvore há fio? 

Pombas voando - o pombal 

Está-lhes sempre à direita, ou é real? 

 

Deus é um grande Intervalo, 
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Mas entre que e que…. 

Entre o que digo e o que calo 

Existo? Quem é que me vê? 

Erro-me… E o pombal elevado 

Está em torno na pomba, ou de lado? 

Anexo 26: Morning Star (Título adotado no presente traba lho) 

Omnia Fui – Sev.Rit. M.G.– darkness visible /Morning Star  
 

(Títulos encontrados no livro Rosea Cruz) 

(Poema iniciado em 24 de agosto de 1933 e inacabado) 

 

Depuz, cheio de sombra e de cansaço, 

As armas da magia entre onde estão 

Os livros sacros com quem tenho o laço 

Que dá à alma a Força e a Visão, 

Ai, não pude depor meu coração! 

 

Quam alto fui para o que todos são! 

Quam baixo para quanto quiz em mim! 

Vi e toquei o que a outros é visão 

Em sombras ou desejos, vaga e escura, 

Na confusão da confusão sem fim 

Sou hoje a minha propria sepultura. 

Tenho deserto e alheio o coração. 

 

Quantos, com longo estudo e fiel vontade, 

Tentam pisar as sendas do Poder, 

Sem que sintam uma unica verdade, 

Sem que o invocado espírito appareça, 

Sem que o dominem, se é apparecido, 

Sem que sintam, como eu, sobre a cabeça. 

A coroa dos magos - ah, mas essa, 

Se é de gloria no nitido esplendor, 

É de espinhos no intimo sentido. 

 

Por mais alto que o Mago suba e attinja 

O commercio dos anjos que ha no·Além, 

E da côr lívida do Além Se tinja, 

Que mais que os outros, que aqui dormem, tem? 

Se a ilusão, o symbolo e a sombra 

São o que rege tudo, regerão 

O mesmo Além que o nosso esforço empana 

Com o que de ilusão a si se ensombra. 

Se tudo que nos falIa nos engana, 

Porque é que os Anjos não enganarão? 

 

Vi Anjos, toquei Anjos, mas não sei 
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Se Anjos existem. Tal me achei ao fim 

D'esse caminho de que regressei 

E vi que nunca sahirei de mim. 

Vã sciencia, inda que aqui, no rito certo, 

Os Anjos certos viessem à chamada, 

Servos da invocação que os trouxe perto. 

Mestres do templo que lhes foi a estrada. 

Arte vã, porque tudo, inda que obtido, 

Deixa as nevoas que somos taes quaes são, 

Sem mais que uma presença sem sentido, 

Passando, como um cheiro ou um ruido, 

Nas camaras rituaes da illusão. 

 

Annos e annos de confusa sciencia, 

Lida e relida até me ser meu ser, 

Me ergueram a submersa consciencia 

À superficie clara do querer. 

Tracei os signaes certos, invoquei. 

Obedeceram Anjos ao que eu quiz. 

Nada sou, nada fiz e nada sei. 

Quantos se orgulhariam do que eu fiz! 

….….………………………………… 

Quem me diz que não ha, Senhor do Mundo, 

Um Spirito que illude? Quem me diz 

Que, quanto mais o incognito approfundo, 

Mais de illusão e erro não me innundo? 

Sei que, quanto maior, mais infeliz. 

 

Não ha já fé, nem sciencia, nem certeza 

No que sou eu pra mim. Vermes me minam 

De outra, peor, mais negra natureza 

Que os que ao Mestre destruem na outra valla. 

Tudo me é escuro, inda que com destreza 

Os caminhos da sombra me illuminam 

As dez luzes divinas da Kabbalah. 

 

Meus pés pisam a Camara do Meio. 

Minhas mãos tocam o que os Anjos são. 

Já de onde estou branqueja o Limiar 

Do Íntimo Sacrario. Sinto o ar 

Do silencio ulterior tocar meu seio, 

E rasgam-se olhos no meu coração. 

 

Mas que é tudo isto, se isto não é nada? 

Que sei eu d'isto, que bem pode ser 

Aquella aerea, falsa e linda estrada 

Que nos desertos se consegue ver? 

Venci? Perdi-me? Não o sei dizer. 
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Poder! Poder! Ah, sempre a maldição 

Da substancia do mundo! Quem me dera 

Que me nascera· no ermo, coração 

Antes a ansia de ser só mesquinho, 

Antes um somno cheio de perdão, 

E ser agora qual menino eu era, 

Da verdade mais proximo visinho. 

(Dos mesmos Anjos mais fiel visinho). 

 

Caminhei como-os homens; sou como esse 

Que viajou paizes por achar, 

E não achou mais nelles do que houvesse 

Na Patria de onde se houve de apartar. 

Tudo é aqui, mais mar ou menos mar. 

 

Ah, não é essa, a Outra Cousa da alma, 

Que ella do fundo incognito que tem 

Anceia - a grande e verdadeira calma, 

Sem querer nem poder, o Summo Bem. 

 Com o escopro e o malhete do alcançar 

Quebrei a Pedra Cubica do Altar 

E a Pedra Cubica se abriu em Cruz. 

 

Quebrara o altar, então a mim quebrei então em sangue 

Sobre o centro da Cruz me derramei. 

Alli sacrificado, ou sacrifico, 

Exausto, nullo, senti meu enfim 

Aquelle coração que era fictício 

 

………………………………… 

Consegui. Paz profunda, meus irmãos! 

 

Prezas (---) as mãos 

Minha extraordinaria liberdade 

Corajosa (---) 

Anexo 27:Isaac Loria (Título adotado no presente trabalho)  

Ieschua Ben Pandira. Isaac Loria(?) (Títulos tentativos, encontrados no livro 

Rosea Cruz)  

 

(s/d e inacabado e possívelmente posterior a Morning Star) 

 

Em nós o Fogo reina, que primeiro 

É desejo, e depois, ardendo mais, 

 

Desse mesmo desejo se purifica. 
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Consume aquillo de que se alimenta, 

Os diversos desejos queima eguaes, 

E quer ser fogo universal e inteiro, 

Chama sem lume, de si mesma rica. 

 

Ah, mas depois que tudo é consumado 

Que o fogo, por ser fogo, pode arder; 

Depois que é em si mesmo sublimado; 

Com tal ardencia exacerbado dura 

Que a si mesmo se queima e faz não ser, 

Seu ardor para dentro vira anciado, 

E a chama pura torna-se luz pura. 

 

Assim tornado o ser que sou commigo, 

Vi que quando cercara o que eu quizera 

– Altar ou vara, livro e templo – 

Nunca fóra de mim estivera, 

Só por julgai-o tal fôra inimigo. 

 

E então vi que essa Cruz em que converso 

Jazia o altar outrora meu. 

Era, em Cruz de Luz, todo o Universo 

E que essa Cruz era quem fora eu. 

Sobre ella a Luz Perfeita em mim erguida 

Cahira, numa inteira identidade, 

Pois essa Pedra Cubica partida 

E a minha alma em luz pura resolvida 

Eram a mesma coisa, era a Verdade. 

 

(a lápis: eram a Vida e a Verdade 

Amando assim a Vida e a Verdade) 

Anexo 28: Jesus sem Nazaré na terra  

(s/d) 

 

Jesus sem Nazaré na terra 

Cristo de Gloria além da (de) altura. 

A sua imagem de elevado, 

Quando em seu sangue e corpo dado, 

Serei enfim divinizado? 

 

J B M. 

A sua imagem de imolado 

Quando serei martiryzado? 

 

O Cristo que foi a alma 

Da vida que foi Jesus. 
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Anexo 29: À Virgem  

(s/d) 

 

Ninguém, nem eu, tem de minha alma dó, 

neste momento 

Ó mãe universal, sê minha só! 

 

Não são teus olhos, é a minha vida… 

Não são tuas dores reveladas 

Pela presença das espadas 

Que te me fazem uma mãe vivida… 

 

O que eu sou e o que fui, boia, fervilha, 

à tona das marés mudadas 

Não são teus olhos que (sic) 

Anexo 30: Virgem Maria  

(s/d) 

 

Mãe de quem não tem mãe, no teu regaço 

Poisa a cabeça a dor universal 

E dorme, ébria do fim de seu cansaço… 

 

E tens nas mãos, usado e nunca imundo 

O pequenino lenço maternal 

Com que enxugas as lágrimas do mundo. 

Anexo 31: Abdicação 

(1913?) 

Toma-me noite eterna em teus braços / 

E chama-me teu filho… Eu sou um Rei/ 

Que voluntariamente abandonei / 

O meu trono de sonhos e cansaço / 

 

Minha espada, pesada a braços laços /. 

Em mãos viris e calmas entreguei / 

E meu ceptro e corôa – eu os deixei / 

Na antecâmara, feitos em pedaços. / 

 

Minha cota de malha, tão inútil / 

Minhas esporas dum tinir tão fútil – / 

Deixei-as pela fria escadaria. / 

 

Despi a Realeza, corpo e alma, / 

E regressei à Noite antiga e calma / 

Como a paisagem a morrer no fim do dia. 
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ALGUMAS FIGURAS UTILIZADAS NA LITERATURA ESOTÉRICA  

A linguagem esotérica é essencialmente simbólica e, portanto, através de seus 

símbolos podemos compreender melhor seus conteúdos do que pelos textos muitas 

vezes propositalmente velados de sua literatura. 

Assim, são apresentadas neste anexo algumas figuras que ilustram conceitos 

empregados no presente trabalho.  
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Figura 1: O adepto 

Tradução: Arcada superior: “Compõe a pedra sem repugnância”.  

 Coluna esquerda: “Separa a terra do fogo, o sutil e o espesso”. 

 Coluna direita: “… e nota as cores”. 

 Degraus: “Amor ao próximo / Conhecer a si mesmo / Temor do Senhor”. 

 Quatro cantos: “os quatro ventos”. 

 Quatro lados: “os quatro quadrantes”. 

 Em cima e embaixo: “os quatro elementos”. 

Explicação: Mostra o esoterista em sua mesa de trabalho, equilibrando simbolicamente o Sol e a Lua, as 

duas polaridades. Ao fundo, nota-se um oratório. Sete setores de abóbadas compõem o teto. Os 

dizeres complementam o sentido da figura. No livro do qual essa figura foi extraída outros 

textos enriquecem seu sentido. 

Fonte: Símbolos secretos dos rosacruzes do século XVI e XVII, p. 15.  
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Figura 2: O anfiteatro da Sabedoria Eterna 

Tradução: “Anfiteatro da sabedoria eterna de por Henricus Kunrath”. 

Explicação: Complementando o sentido da Figura 1, vê-se aqui o esoterista em seu oratório. Seu 

laboratório está do outro lado de uma sala, encimada por uma estrela de sete pontas. No centro, 

entre o laboratório e o oratório, um conjunto de instrumentos musicais sugere a arte, em 

particular a música, como terceiro elemento que harmoniza o conjunto. 

Fonte: Kunrath, Anphiteatrum Sapiaentiae Aeternae. Disponível em: www. 

esotericonline.net/group/alchemy/fórum/topics/heinrich-kunrath-anphiteater-sapientiae-

aeternae – 1595; acessado em 15//2/2016. 
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Figura 3: As múltiplas representações da Rosacruz 

Tradução: D: “Eu sou a flor de Saron e a Rosa do Vale” (Cântico dos Cânticos 2,1). (Dependendo da 

versão da Bíblia esta frase tem variações). Na versão em português da editora Renes a frase 

aparece como : “Eu sou a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales”, que coincide com o texto deste 

cântico na edição da Bíblia da Sociedade Bíblica Americana. O significado dessa figura é 

reforçado pela palavra Immanuel (“Deus em nós”). 

Explicação: O conjunto de figuras mostra algumas das tantas representações da Rosacruz e visa ilustrar a 

enorme variedade de sentidos que este símbolo expressa. 

Fonte: A Figura A é uma criação a partir do simbolo da Rosacruz utilizado pela AMORC, conforme 

o Manual Roscruz de Harvey Spencer Lewis, p. 88. 

 A Figura B representa a Rosacruz Hermética e é encontrada em vários sites ligados à Magia e 

ao Golden Dawn; esta imagem por exemplo ilustra o site oficial da Golden Dawn Brasil 

(goldendawn.com.br).  

 A Figura C foi copiada do livro: Secret Teaching of All Ages, de Manly P. Hall, p. XCVII, e 

representa a Pedra Filosofal. 

 As Figuras D, E e F são extraídas do Secret Symbols of the Rosicrucians, of the 16th and 17th 

centuries Leeds, England: Celephaïs Press, 2004; nessa versão as páginas não estão numeradas. 
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Figura 4: O trabalho da abelha 

Tradução: “A rosa dá mel às abelhas”. 

Explicação: Figura atribuída a Robert Fludd ilustra a contracapa do livro Rosea Cruz, de Pedro T. da 

Mota. A Rosa alimenta a abelha, trabalhadora e ativa. 

Fonte: MOTA, Rosea Cruz, contracapa. 
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Figura 5: O VITRIOL 

Tradução: Direita: “Visita o interior da Terra” 

 Esquerda: “Retificando encontrarás a pedra oculta”. 

Explicação: Ilustra o texto da Tábula Smaragdina Hermetis (“A Tábua de Esmeralda de Hermes 

Trismegisto”). Ao seu redor os dizeres: “Visita o interior da Terra e retificando encontrarás a 

pedra oculta”, cujas iniciais em latim formam a palavra VITRIOL, considerado o poderoso 

solvente universal. 

Fonte: Celephaïs Press: Secret Symbols. 
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Figura 6: Representação de Hermes Trismegisto 

Explicação: Representação (moderna) do Thot-Hermes ou Hermes Trismegisto, sobre o dorso de seu 

rival Typhon. Este personagem é fruto do sincretismo o alexandrino e seria o autor dos livros 

chamados herméticos que apareceram no século II em Alexandria, incluindo o Poimandres e o 

Asclépio, que constituíram a base do corpus hermeticum renascentista. Seria também o autor da 

Tábua de Esmeralda. 

Fonte: HALL, Secret Teachings of All Ages, p. XXXVII. 
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Figura 7: O mote templário 

Tradução: “Não para nós, Senhor, não para nós, mas para teu nome a glória”. 

Explicação: Non nobis Domine, non nobis sed Nomini Tuo da gloriam. Esta frase extraída do Salmo 115, 

era muitas vezes associada ao estandarte templário a “Beauceant” com as cores branca e preta, 

integradas por uma cruz vermelha. Coincidentemente as três cores da obra alquímica: nigredo, 

albedo e rubedo. 
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Figura 8: A Árvore da Vida 

Explicação: Representação idealizada da Árvore Sefirótica mostrando suas raízes divinas e seus frutos 

ocorrendo nos demais planos ou mundos cabalísticos, representados pelas faixas de tons cada 

vez mais escuros, à medida que se afastam da raiz celeste. 

Fonte: HALL, Secret Teachings of All Ages, The Tree of Sephirot p. CXXI. 
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Figura 9: O Desengano, de Francesco Queirolo (c. 1750) 

Tradução: “Romperei as tuas correntes,” (Naum 1,13) “prisões da longa e tenebrosa noite, pelas quais 

estás impedido,” (Sabedoria 17,2 sic) “para que não sejas condenado junto com este mundo” 

(Primeira Carta aos Coríntios 11,32). 

Explicação: A Cappella Sansevero era de propriedade da família dos Príncipes Sansevero de Nápoles, 

conhecidos por serem ligados à prática da Alquimia. Faivre menciona o Príncipe Raffaele 

Sangró de Sansevero como adepto-fundador do Martinismo napolitano (vide Capítulo II). A 

capela está repleta de uma estatuária muito refinada, com forte simbolismo maçônico-

rosacruciano. Essa foto em particular mostra um conjunto que pode ser interpretado como a 

libertação do ser humano bruto pela sua alma (ou anjo da guarda), que o liberta da rede da sua 

ignorância. O que torna esta estátua mais interessante é que a rede foi aparentemente esculpida 

a partir de um bloco único de mármore, não apresentando emendas. A perfeição da reprodução 

dos nós, das ranhuras das cordas e principalmente das deformações decorrentes do movimento 

deixa todos os que veem a obra estupefatos, principalmente considerando que o escultor 

Francesco Queirolo é praticamente desconhecido. Existem várias lendas sobre essa obra, uma 

das quais é que a rede seria uma rede de pesca, feita de cordas e marmorizada por algum 

processo alquímico desconhecido. 

Fonte: Guia do Museo Cappella Sansevero (Napoli: Alos, 1999, p. 42). 
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Figura 10: A Joia da Rosacruz 

Explicação: O Pelicano, que, segundo uma lenda, alimenta seus filhotes com o próprio sangue, é em sua 

origem um símbolo cristão. A escrita INRI traz a associação com o sacrifício de Jesus. Este 

símbolo foi adaptado e usado pela maçonaria e pelos movimentos rosacrucianos (vide a 

Rosacruz e o Compasso). O Pelicano é muitas vezes intercambiado pela Fênix que renasce de 

suas cinzas e o ninho pode ser visto como uma pira, ou como a coroa de Cristo. Portanto, esse 

símbolo também é associado ao conceito alquímico da transmutação. 

Fonte: HALL, Secret Teachings of All Ages, p. LXXXIX 
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