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Resumo 
 

 

Esta pesquisa é resultado de uma etnografia realizada dentro de uma sociedade 

esotérica – a Gnosis – e do cruzamento entre três idéias principais: o esoterismo, a 

feitiçaria de Carlos Castañeda e a Arte sob o ponto de vista da filosofia de Friedrich 

Nietzsche, Gilles Deleuze e Cláudio Ulpiano. A princípio buscou-se revelar algumas 

características do universo esotérico gnóstico, privilegiando-se a participação nos rituais 

esotéricos e nas atividades em torno destes, o que só foi possível a partir de uma 

passagem pelo processo iniciático. Os problemas revelados nesta etnografia – acerca do 

ego, da magia sexual, da energia, da produção de uma nova subjetividade – 

encontraram uma dimensão poderosa ao serem abordados pela perspectiva da criação 

artística e da loucura controlada. O mundo do esoterismo, o mundo dos feiticeiros e o 

mundo dos artistas possuiriam como elemento comum a necessidade da volta do olhar 

sobre si mesmo no sentido de promover uma quebra com os modos habituais com os 

quais o individuo conduz a sua vida. O contraste entre essas três formas de pensamento 

nos revela diferentes faces da relação entre o indivíduo, o socius e a produção de si 

mesmo. A partir disso, é possível pensar uma máquina abstrata capaz de fornecer uma 

economia original dos afetos, produzindo a possibilidade de uma nova sexualidade e 

uma nova maneira de aperceber-se. 

 

 

 

Palavras-chave: Gnose, Igreja, Magia Sexual, Feitiçaria, Arte, Apercepção, Criação, 

Caos. 
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Introdução 
 

Este texto é o resultado de uma pesquisa etnográfica que teve seu início nos 

últimos meses de 2012. Antes de iniciar o mestrado pelo PPGAS da UFSCar, eu já tinha 

estabelecido contato e amizade com os gnósticos de São Carlos, São Paulo. Os 

primeiros contatos com os gnósticos resultaram em minha monografia de conclusão de 

curso. Mas somente no ano de 2013, quando já tinha elaborado um projeto de mestrado 

acerca do pensamento e da subjetividade dos gnósticos, é que este trabalho etnográfico 

ganhou realmente peso. 

Privilegiei um método de pesquisa que nós, antropólogos, gostamos de chamar 

observação participante, embora eu o entendesse por outros nomes. Como este grupo de 

gnósticos são carlense é vinculado a uma instituição esotérica, poderíamos mesmo dizer 

que se trata de uma sociedade esotérica. Entendi que o meio pelo qual eu deveria me 

aprofundar em campo era através do processo iniciático oferecido pela instituição a qual 

eles pertenciam, hoje, chamada Gnosis Brasil (na época era chamada AGEACAC). 

Assim, me tornei um neófito dentro desta instituição. Existem poucos os trabalhos 

antropológicos e etnográficos sobre sociedades esotéricas, de modo que procurei 

inventar um caminho próprio sem tomar nenhuma pesquisa anterior como exemplo ou 

como base para debate. 

Alguns antropólogos gostam de chamar este procedimento de antropologia halfie, 

se referindo ao fato de o pesquisador se tornar “nativo”. Esta pesquisa em nenhum 

momento debateu esta questão. Pensava a minha pesquisa mais como espreita, do que 

como conversão.  Foram os aparatos conceituais da obra de Carlos Castañeda que me 

situaram em campo, isto é, entendia meu método de pesquisa como uma espreita, e 

como uma questão de loucura controlada. Este trabalho discute alguns aspectos destes 

procedimentos. 

Encontrei sérias dificuldades em traçar um linha textual que desse conta dos 

problemas que se revelaram a mim durante a pesquisa, de modo que somente há alguns 

meses atrás é que encontrei uma “solução”. Resolvi dividir o texto em três partes, 

contendo nove capítulos no total. Contudo, a maneira como trabalhei em cada um destes 

capítulos foi muito arriscada. Arrisquei assumir um procedimento de divisão textual 

baseado nos ensinamento de Gurdieff e da numerologia. Gurdieff, seguindo um 
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esquema tonal musical, sugere que deveríamos dividir nossos projetos em oito estágios, 

e que, entre o terceiro e o quarto, assim como entre o sexto e o sétimo, seria necessária 

uma descarga extra de energia vinda de fora, o que ele chamava por choque exterior, e 

vinculava estes choques aos acidentes musicais. Somando isso à numerologia consegui 

formar um esquema textual; na numerologia cada numero tem um significado e uma 

potência, de modo que me pautei, em cada capítulo, de acordo com o poder de cada um 

deles. Adicionei um capítulo extra, o nono, e nele, como sugere a numerologia, pude 

abstrair e saltar do restante do texto, fornecendo uma abstração do próprio fazer 

antropológico. Por incrível que pareça, este esquema deu conta das minhas incertezas. 

O resultado final deste trabalho é mais como um sobrevôo do que um 

aprofundamento nas sociedades esotéricas. Como são quase nulas as pesquisas sobre 

tais sociedades, privilegiei oferecer um panorama geral mais que um aprofundamento, 

de modo que possamos ver de longe um pouco sobre este universo tão rico e ardiloso. 

Na primeira parte do texto expus uma etnografia seguindo a maneira como a 

gnosis foi se revelando a mim cronologicamente. No primeiro capítulo apresento a mim 

mesmo quanto pesquisador e meus primeiros contatos com a gnose. No segundo 

capítulo apresento os gnósticos e suas atividades. No terceiro, a amplitude do povo 

gnóstico começa a aparecer. 

Na segunda parte, introduzo o Castañeda, e, a partir daí, ele passará a presente ao 

longo do texto. No quarto capítulo demonstro o funcionamento da Igreja Gnóstica e sua 

morfologia. No quinto faço uma análise dos gnósticos, já trazendo a tona a questão da 

percepção, das práticas, e dos tipos de envolvimento dos gnósticos com as instituições 

gnósticas. No sexto, procuro avaliar alguns aspectos sobre a relação de si consigo que a 

gnosis oferece, mobilizando conceitos de Castañeda. 

Na terceira parte a “coisa” toma um rumo totalmente arriscado. Introduzo a 

filosofia do caos, anunciada por Nietzsche, Deleuze e pelo professor carioca Cláudio 

Ulpiano. Trata-se do segundo choque exterior. O registro de escrita passa a ser mais 

rizomático e descuidado. Neste momento assumo o risco de inventar, de promover 

imagens, saltar lacunas, falar descuidadamente. É neste sentido que busquei promover 

uma máquina. É neste sentido que ofereço minha própria loucura. É neste sentido que 

ousei produzir algo diferente, mas que diz respeito à própria natureza dos problemas 

revelados pela associação entre gnose, Castañeda e a arte. Os excessos cometidos 
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devem ser perdoados, caso contrário, pouco se aproveitará dos problemas abordados. O 

cerne dos problemas colocados neste texto não me permite fazer de outra forma. O 

leitor observará que quase não há citações, e que busquei escapar ao máximo dos 

grandes problemas antropológicos para inventar os meus próprios... 
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Capítulo 1- O caminho até a gnose 
 

Quase todo futuro cientista social, no início de sua caminhada, se depara com uma 

espécie de medo. Um medo que brota da sensação de não saber o que fazer (o que 

estudar? Como estudar isso? Qual será o objeto?) ou de não saber o que está fazendo 

(por que estou estudando isso?) em relação à sua produção acadêmica. A questão não é 

simples, pelo menos daquele ponto de vista (de iniciante), e costuma deixar os 

graduandos nessa área esgotados mentalmente. É preciso pesquisar algo, e encontrar tal 

coisa que se possa transformar em objeto de estudo não é tão simples estando naquele 

estágio do aprendizado. Contornar esse problema exige uma espécie de entrega de si 

mesmo. Como se, diante de um punhado de caminhos aleatórios e opções obscuras, 

fosse possível mirar em uma direção e nela permanecer firme até que tudo fique mais 

claro. Neste estágio, temos três destinos possíveis: 1-) procurar um(a) professor(a) que 

possa nos encaixar em algum projeto previamente criado ou em alguma linha de 

pesquisa da qual ele(a) seja especialista. Deste modo, os problemas com as incertezas 

diminuem drasticamente, mas os problemas com a adaptação ao ritmo da pesquisa e ao 

do(a) orientador(a), por sua vez, se apresentam; 2-) explorar a si mesmo, na tentativa de 

estudar as possibilidades de extrair do próprio gosto, das próprias inclinações e 

afinidades, dos problemas que nós mesmos nos identificamos, em suma, extrair a 

problemática de si mesmo (o que implica, em alguns casos, tomar a problemática que 

outro intelectual tenha levantado, e que poucos tenham dedicado atenção), o que nos 

leva a pesquisar algo que, de algum modo, tenha algum “valor” para nós mesmos, o que 

pode significar, da perspectiva dos “modos habituais” com que se faz uma pesquisa em 

ciências humanas, uma força de variação diante de muitos estudos sobre temas e linhas 

de pesquisas repetitivas ou de temas que se tornaram clássicos, ou mesmo, que tenham 

se tornado apenas clichês certeiros (o que na lógica da produtividade acadêmica 

constitui um fenômeno bem comum); 3-) A terceira coisa que pode nos acometer neste 

estágio é ser tomado por uma força depressiva, ou uma linha de aborto, o que tende ao 

abandono da carreira, como se sucumbíssemos diante de um fantasma (hoje, anos 

depois de ter me graduado e superado tal estágio, fica claro que muitas destas questões 

que levantei naquela época eram frutos de imagens ilusórias, verdadeiros fantasmas ou 

simulacros). É notável que, em alguns casos, com muita sorte, os dois primeiros 

destinos descritos possam coincidir, e, deste modo, se evita quase que completamente a 
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força depressiva do terceiro caso, assim sendo, esta é a configuração mais feliz, pois 

permite estabilidade na pesquisa e proximidade pessoal em relação ao objeto. Mas se 

percorremos somente o primeiro caminho, ou então, somente o segundo, então o 

fantasma da deserção continua a nos assombrar. Esta dissertação é fruto do segundo 

caminho, assim procurarei demonstrar como esta modalidade permeou e deu forma a 

este trabalho, e como enfrentei os fantasmas depressivos.  

Esta pesquisa de mestrado teve o seu germe iniciador há muitos anos, mais ou 

menos em meados de 2009, quando fiz minhas primeiras pesquisas na área de 

antropologia. Naquela época, meu interesse inicial era o xamanismo, tema clássico da 

literatura antropológica brasileira. Me identificava, de alguma forma (uma forma 

juvenil,talvez), com esse personagem psicossocial – o xamã. Pensar sobre essa figura 

me levava a questões muito pertinentes sobre a maneira como eu mesmo estava 

conduzindo a minha vida. O xamã, ou o pajé, foram figuras que significaram para mim 

a permanência, ou sobrevivência, de algo misterioso, um saber antigo quase esquecido, 

um conhecimento que envolvia o transe, as sombras, a fumaça e os cantos, mas também 

envolvia o espírito do xamã numa relação com os espíritos “da natureza”, por assim 

dizer, e tudo isso arranjado dentro de um esquema social concreto e coeso. Neste 

período de minha caminhada, a cosmopolítica ameríndia, de Eduardo Viveiros de 

Castro, começava a contagiar a academia, e não somente ela. Embora o tema fosse de 

uma profundidade exemplar, percebi logo que ainda não era algo palpável para mim, 

não era algo próximo, eram como nuances de um mundo distante demais. Tudo bem!... 

a experiência xamânica parecia ser uma coisa fabulosa, mas como eu poderia 

problematizar isto, como experimentar tal coisa, para que se pudesse dizer algo sobre 

isso? Procurava por algo mais próximo, mais da “nossa cultura”, se é que se pode dizer 

algo assim. Então os problemas acerca do xamanismo foram ficando em segundo plano. 

Aos poucos foi ficando claro para mim que os problemas que eu gostaria de abraçar, a 

partir de então, faziam referência aos estados de consciência, mais precisamente os 

estados alterados de consciência.  

Quando se é um usuário de maconha e, ao mesmo tempo, um pensador das 

ciências humanas, é natural que as questões relativas aos estados alterados de 

consciência apareçam para si. Além do mais, é uma questão que ganha um contorno 

político contundente em nossa sociedade. Existe muito mais, no consumo de cannabis 

sativa, do que aqueles que condenam o seu uso possam imaginar. E é notável que em 
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nosso país, o debate acerca da liberação ou legalização de certas instâncias de consumo 

desta flor esteja tão atrofiado. No entanto, minha questão não era política, ou seja, meu 

interesse não era discutir políticas públicas, mesmo sabendo do caráter amplo que a 

noção de “política” possa revelar (minhas questões se referiam, naquela altura, a uma 

prática política outra). Minha questão era o próprio pensamento, o estado em si no qual 

se é levado a atravessar diante de condições como, por exemplo, o uso de alguma 

substância psicoativa. Assim, minha problemática foi sendo arrastada para a apreciação 

da experiência da “alteração da consciência” em si. Talvez se possa dizer ainda que este 

trabalho tenha seu germe num período muito mais longínquo, na época em que 

experimentei a cannabis pela primeira vez, e então pude pensar esta experimentação e 

perguntar a mim mesmo “por que temos que fazer isso escondido?”. Contava com 16 ou 

17 anos. 

 

No segundo semestre de 2009, eu precisava realizar uma pesquisa de campo em 

antropologia para uma disciplina que levava o mesmo nome. Eu e meu amigo Marcos 

Andrade, também aspirante a mestre em antropologia, e que hoje trabalha com temas 

relacionados à casa e a arquitetura indígena, nos juntamos para fazer este trabalho em 

dupla. Na época nossos interesses eram muito próximos, ambos éramos afetados pela 

idéia das possibilidades dos estados alterados de consciência, além do mais, ele já tinha 

ingerido, numa ocasião ritual, o chá ayahuasca, e tinha muito a compartilhar comigo 

neste sentido. Havia uma curiosidade quase popular dentro do círculo universitário a 

respeito desta substância e seus efeitos. Descobrimos um grupo de ayahuasqueiros da 

região de São Carlos e Araraquara, cidades muito próximas do interior do estado de São 

Paulo, o que representava certa facilidade logística, já que estudávamos na UFSCar, e 

residíamos em São Carlos. Inscrevemos-nos1 para participarmos de um ritual com o uso 

sagrado do chá ayahuasca, que aconteceria em Araraquara, e que, na ocasião, seria a 

inauguração daquele ponto de luz2; fizemos a inscrição por e-mail, o que demonstrava a 

facilidade em participar de tais rituais. Pegamos carona com um grupo que também iria 

de São Carlos para Araraquara especialmente para este ritual. Estávamos todos vestidos 

de roupas bem claras, e com poucas cores; o uso de roupas claras fazia parte de uma 

                                                             
1 A inscrição era feita pela internet, por e-mail, sem qualquer tipo de restrições a qualquer tipo de pessoa, 

desde que a mesma esteja ciente dos procedimentos e regras a qual deveria se submeter durante o ritual. 
2 Nome usual que se dá aos locais aonde se realizam os rituais com o uso do chá ayahuasca. 
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espécie de regulamento desta linha de ayahuasqueiros. O que aconteceu neste ritual foi 

um marco decisivo em minha vida. Não é fácil explicar em palavras não religiosas o que 

se sucedeu comigo ali. Não sei se existe algum conceito que possa nomear o processo 

pelo qual um indivíduo passa num destes rituais. Após a ingestão do chá uma sensação 

de desconforto vai surgindo, bem aos poucos, a partir do estômago; o diálogo interior 

vai crescendo conforme cresce o desconforto e a ânsia de vômito; o corpo vai ficando 

mole e pesado (queria apenas ficar deitado); a sensibilidade corporal vai ficando 

aguçada (podia sentir o sangue fluindo incessante pelos vasos sanguíneos de meu rosto 

e podia expandir essa apercepção para todo o meu corpo); mas a sensação, no geral, era 

ruim; o estômago queimava, e minha mente não parava de me dizer que eu ia morrer, 

que meu coração ia parar ou explodir num infarto. Sob o efeito da ayahuasca o meu 

diálogo interior tomou uma dimensão que eu nunca tinha sentido antes; era uma coisa 

tremenda. Os pensamentos pareciam nítidos demais, mas com uma velocidade absurda. 

Era impossível controlar os pensamentos, e eles me traziam imagens caóticas e 

desconfortáveis. Estes faziam aumentar meu desconforto profundamente. Queria sumir 

dali, me sentia estúpido por ter assinado um termo no qual eu me comprometia a 

permanecer no local até o fim do ritual, e eu sabia que aquilo se arrastaria por mais 4 

horas pelo menos. Os pensamentos eram por demais incontroláveis. Cada sensação 

despertava um novo pensamento desconfiado e forte, e minha sensibilidade estava 

muito ampliada. O pensamento logo criava uma imagem, uma cena, um drama em 

minha mente, e então, eu mergulhava nessas cenas caóticas. Chorei ao ver meu pai 

numa dessas cenas; não sei por que ou como, mas naquele momento eu senti um 

orgulho imenso por quem ele era, senti amor fraterno por ele, compreendi quem ele era 

e o esforço que empreendeu a vida toda pra criar seus quatro filhos; naquele momento 

pude liberar toda a mágoa e rebeldia que tinha contra ele, todo ressentimento que meu 

causou e que foi se acumulando durante a minha infância e adolescência, me senti 

injusto por ter tido aversão a ele em muitos momentos da minha vida. Tudo isso 

aconteceu em frações de segundos. Foi apenas uma cena misturada a uma sensação, 

uma certeza de que tinha presenciado algo e que já tinha escapado, mas tinha deixado 

um entendimento, uma nova resolução. A velocidade com que essas sensações e 

imagens passavam era incrível, o que me deixava completamente atordoado, às vezes eu 

abria os olhos para ver se as pessoas também estavam atordoadas, mas todas pareciam 

bem, todos de olhos fechados, compenetrados nas suas próprias sensações. O poder do 

chá foi aumentando para o meu desespero interno, queria controlar meus pensamentos 
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mas via que era em vão, logo eu já estava presenciando outra “fantasia” de minha 

mente. A música tocava muito alto, através de uma caixa de som, que reproduzia uma 

diversidade de músicas new age, alguns hinários3, outras canções indígenas, e algumas 

outras as quais não pude classificá-las. Fui me lembrando das instruções que nos foram 

dadas antes do ritual: “... a ayhuasca é uma planta de poder que nos ajuda a expandir a 

consciência; no ritual o ego aparece nitidamente, somos levados a nos confrontar com 

ele, encará-lo de frente; ou seja, a finalidade do ritual é a expansão da consciência 

através da percepção da influência do ego na nossa vida, e da superação deste mesmo 

estado egóico”. Mesmo tendo me lembrado destas instruções ainda assim era difícil 

entender o que eu deveria fazer com todas aquelas sensações, com o ego diante de mim. 

Num determinado instante do meu terror, de repente, me saltou da memória outra 

instrução: deveríamos nos concentrar na música, deixar ela nos guiar. Foi então que 

concentrei totalmente na música, que naquele momento possuía uma letra, não sendo 

apenas instrumental. Concentrei-me nela justamente no momento do refrão, que dizia: 

“...é a briga do espírito com a carne 

Teu cérebro, ego, quer se impor 

O cérebro é um excelente servo 

Mas é um péssimo senhor...” 

 

Este momento foi como um start de uma nova percepção. Foi como uma revelação. 

Quando estas palavras penetraram em mim, elas surtiram um efeito imediato. 

Compreendi completamente o que estava acontecendo e o que eu deveria fazer (ou pelo 

menos achei que compreendia). O mais impressionante é que eu percebi que existia uma 

espécie de instância dentro de mim, uma espécie de dimensão do ente humano, que nos 

permitia ver tudo de longe, como se estivéssemos à parte de todo aquele jogo selvagem 

descontrolado do diálogo interior e das cenas e fantasias da mente. Um lugar que, 

filosoficamente, diríamos que seria metafísico, mas esotericamente seria de uma física 

sutil. Para mim foi como a descoberta da minha própria atenção, e da natureza do ego. 

Percebi que podia me concentrar nesse lugar, aonde o diálogo interno que o ego 

provocava diminuía conforme a intensidade da concentração. Mas isso não quer dizer 

que havia esforço nesse empreendimento de concentrar a atenção neste “lugar”, na 

verdade acontece algo mais parecido com “entrega”, não é algo que se encontra pela 

força ou pelo esforço, mas pelo desapego, como se o ato de deixar os pensamentos 

                                                             
3 Nome dado ao conjunto de canções criadas especialmente para os rituais ayahuasqueiros. É bem comum 

sua utilização por diversos segmentos e doutrinas ayahuasqueiras, como o tradicional Santo Daime. 
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passarem livremente fosse um desapego aos próprios pensamentos habituais. Esta 

concentração me permitia ver e sentir claramente as emoções e diálogos mentais que se 

apoderavam de mim em diferentes situações. 

Depois daquele momento em que me concentrei e me encontrei num estado 

mental mais focado, guiado pela música, a experiência ritual com a ayahuasca tomou 

uma dimensão extremamente bela e prazerosa. A música penetrava com força na mente 

naquele estado supersensível do corpo. Sentia-me inundado por ela. Podia me 

concentrar nela, e então podia me abrir para aquelas imensidões de afetos que me 

percorriam despertados por aquelas músicas especiais. O ritual se estendeu por horas e, 

em certa altura, tomamos uma segunda dose da “planta de poder”. Dançamos em volta 

da fogueira num “ritmo xamânico”. Poderia dizer ainda muitas coisas sobre aquela 

noite, mas receio que não seria suficiente para demonstrar a natureza do processo que 

eu, e certamente muito dos meus companheiros que ali estavam, passamos.  

Naquela noite, em Araraquara, a partir daquele momento, fui capaz de me 

concentrar conscientemente nesse lugar do não-diálogo, e o mais importante, podia 

carregar aquilo comigo pra onde quisesse. Somente muito mais tarde é que fui tomar 

maior conhecimento da profundeza destes tipos de façanhas. Mas foi como uma dobra4. 

E a partir de então eu estava modificado, tinha ganhado uma potência nova, uma 

habilidade, como se fosse uma tecnologia da própria mente, uma capacidade que me 

garantia uma nova relação com a vida, com o mundo exterior a mim. Ocorre-me que 

essa mudança pode ser explicada pela via da percepção; essa concentração que fui 

capaz de acessar é uma espécie de percepção de si mesmo ou percepção do ato de 

perceber, ou apercepção da percepção. E se o sistema de percepção muda, toda e 

qualquer experiência passa a ser constituída de outra maneira. Por isso, a experiência 

com a ayahuasca pode gerar um grande rompimento com o mecanismo habitual com o 

qual se está acostumado a levar a vida; ela interfere justamente na relação de si para 

consigo mesmo, e tende a provocar uma mudança de paradigma a respeito de si consigo. 

Foi na tarde daquele dia fatídico, antes do início do ritual, quando estava numa 

fila para preencher os formulários para a participação no ritual, que ouvi pela primeira 

vez a palavra gnose. Foi também naquela tarde o meu primeiro contato com esse novo 

                                                             
4 Deleuze, G., A Dobra: Leibniz e o Barroco, 2013. 
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conceito de ego. Participei de alguns outros rituais com ayahuasca, mas nenhum foi tão 

angustiante e revelador quanto aquela primeira ocasião. 

Fizemos o trabalho para a disciplina de pesquisa de campo em antropologia. 

Como que condizente com nosso estilo de vida, meu e de Marcos, o trabalho ficou 

péssimo e foi entregue fora do prazo. Éramos o perfil perfeito do “estudante 

desleixado”. Mas, no entanto, no decorrer do curso, numa ocasião em que eu tirava 

algumas dúvidas com o professor da disciplina, Piero Leirner, ele me sugeriu a leitura 

de “A Erva do Diabo” de Carlos Castañeda. Não conhecia o autor, mas Marcos já tinha 

ouvido falar; ele foi mais rápido do que eu e adquiriu um exemplar do livro. Gostei da 

primeira parte do livro, mas não da segunda parte em que Castañeda promove uma 

análise estrutural da sua experiência. É um livro intrigante. Descobrimos que ele havia 

escrito pelo menos mais oito livros, então fomos em busca de conhecer todos eles.  

A obra deste escritor provocou um impacto incomensurável e irremediável em 

meu espírito. Foi a partir de Castañeda que pude entender mais claramente minha 

experiência com a ayahuasca. Castañeda também foi responsável também por me 

proporcionar uma nova mudança de entendimento da vida, ampliando o entendimento 

que havia adquirido pela ayahuasca. Um novo paradigma de vida. Uma nova dobra. 

Com Castañeda pude me depara com um conceito de energia singular. Minha vida 

passou a ter um compromisso constante com a energia. 

 

Meu prazo para finalizar o curso de ciências sociais chegava ao fim, e não tinha 

ainda um objeto definido pelo qual eu gostasse de me dedicar. Tentei elaborar um 

estudo sobre Reiki5, mas não sentia profundo apreço pela perspectiva de fazer pesquisa 

nos círculos de Reiki, gostava mais do Reiki pela técnica em si do que dos contornos 

sociais no qual essa técnica se cristalizou. Comecei a fazer pesquisas pela internet a 

respeito de alguma antropologia que se relacionasse ao esoterismo. Numas dessas 

pesquisas me deparei com um site que oferecia um curso online de “antropologia 

esotérica”; averiguei. Era possível ler a primeira sessão do curso de antropologia 

esotérica gratuitamente. Dizia algo a respeito da evolução espiritual do planeta Terra e 

                                                             
5 Uma técnica de cura energética elaborada por um monge japonês, Mikao Usui, e que é bastante 

difundida nos circuito contemporâneo de técnicas espirituais holísticas, e que consiste na concentração e 

na imposição das mãos sobre determinadas regiões do corpo. 
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dos humanos, dizia que estaríamos no início da Era de Aquário, na transição da Era de 

Peixes para a de Aquário, e assim como a figura de Jesus Cristo representaria o 

mensageiro daquela era de peixes, existiria um mensageiro específico desta nova era, 

este mensageiro, ou avatara, era chamado por Mestre Samael Aun Weor. A primeira 

sessão também tratava de algo denominado por gonse ou gnosis, um conceito que daria 

nome a uma espécie de conhecimento definida por ciência, arte, filosofia e mística. Não 

dei muita atenção às lições, entretanto, além de um conteúdo teórico existia um 

conteúdo prático – exercícios corporais e mentais (ou espirituais). Gostei de um 

exercício de relaxamento que consistia em emitir uma ordem para cada parte do corpo 

para que relaxassem, varrendo o corpo com a atenção, com o propósito de liberar as 

tensões. Comigo funcionou perfeitamente. Mesmo assim não dei muita atenção para 

este curso, ainda mais porque era preciso pagar uma taxa para ter acesso ao restante do 

conteúdo. Meses mais tarde, numa livraria em São José do Rio Preto, estado de São 

Paulo, cidade aonde meus pais residem, me deparei, sem querer, com um livro do 

Mestre Samael Aun Weor chamado “Kundalini Yoga”. Naquela ocasião folheei o livro 

ali mesmo buscando maior compreensão daquela doutrina que conheci pela internet 

meses atrás, e li coisas novas e interessantes a respeito deste pensamento gnóstico. Por 

exemplo:  

“Quem quer despertar kundalini deve saber manejar sabiamente as forças sexuais.  

O uso inteligente das energias sexuais é chamado Magia Sexual 

Nenhum yogue pode cristificar-se sem a Magia Sexual”. 

 

Comprei o livro, que era notavelmente mais barato que a maioria dos títulos da seção 

esoterismo/ocultismo/espiritualismo. Nos dias seguintes pude investigar com mais 

calma o livro do Mestre Samael. Compreendi que sua doutrina indicava um caminho 

semelhante à iluminação budista, porém nomeado cristificação – um verbo (cristificar)!, 

e este caminho só poderia ser percorrido se fizéssemos, como dito acima, o uso 

inteligente das energias sexuais –  Magia Sexual. Então estava diante de uma doutrina 

da iluminação fundamentada no entendimento da energia sexual. E esta energia estava 

descrita e expressa através de uma linguagem nitidamente remetida às tradições 

religiosas Hindus: 

 

“Maha-Kundalini é Fohat. 

Maha-Kundalini é o Fogo Universal de Vida. 

O Fogo Universal tem sete graus de Poder. 
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Ó Devi Kundalini, Tu és o Fogo dos Sete Centros Laya do Universo!” 

 

Somos acometidos por um estranhamento natural ao ler estas palavras, a não ser 

que já tenhamos tido algum contato com os escritos hindus ou sua linguagem. No 

entanto, creio que muitas pessoas já ouviram falar de prana, yoga, chakras... e estes 

conceitos também estão presentes neste livro do Mestre Samael. Nota-se, portanto, em 

primeira instância, numa escala distante e ainda pouco precisa, uma relação entre o 

esoterismo gnóstico criado pelo mestre Samael, e as tradições hindus ligadas à prática 

da yoga. Mas o que atraia mais a minha atenção era os tipo de cuidado dedicado a 

sexualidade; comecei a perceber indícios de uma verdadeira economia sexual singular, 

cujo principal elemento era a transmutação da energia sexual. 

Mais a frente, comecei a notar uma certa correspondência entre este fogo chamado 

kundalini e o organismo humano, mais precisamente a coluna vertebral: 

“No Caos existem sete templos onde oficiam os Sete Logos Planetários. 

Na medula espinhal do homem, também existem Sete Templos. 

...  

Os Sete Santos fecundaram a Matéria Caótica para que surgisse a vida. 

Devi-Kundalini tem Sete Graus de Poder.” 

 

Nota-se que o autor gosta de escrever em frases curtas e afirmativas, e se utiliza de 

poucos recursos lingüísticos. Mais adiante verificamos, pela primeira vez, o 

aparecimento dos mantras6: 

“Kundalini está enrolada no Chakra Muladhara. 

... 

Kundalini possui íntima relação com o Prana que circula pelos 72 mil nadis ou 

meridianos energéticos que alimentam os chakras. 

Os chakras estão conectados com a mente. 

O yogue deve cristificar a sua mente. 

... 

Todos os 72 mil nadis têm sua base no Nadi Kanda. 

Nadi Kanda está localizado entre os órgãos sexuais e o ânus. 

Kanda recolhe toda a energia a energia sexual que circula por todo o corpo. 

Essa energia sexual é o prana, é a vida. 

O Anjo Arokh (Anjo de Mando) ensinou-nos o mantra KANDIL BANDIL R para 

despertar Devi-Kundalini. 

Esse mantra atua sobre Kanda, reforçando a vibração do prana. 

... 

                                                             
6 Outro termo hindu; designa uma espécie de canto, uma entonação vocal contínua de certas palavras ou 

letras. 
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A pronúncia correta desse mantra é cantada, assim: 

Kan dil 

Ban dil 

Rrrrrrr 

Kan se pronuncia em voz alta; Dil, em voz baixa. 

Ban se pronuncia em voz alta; Dil, em voz baixa. 

O som de R deve ser emitido de forma aguda e alongada – como o som do guizo de 

uma cascavel. 

Assim, o prana é reforçado desde o Kanda para que, daí, o Nadi Sushumna e o 

chakra Muladhara despertem Kundalini. 

... 

Kanda alimenta-se dos órgãos sexuais. 

Kanda tem seu correspondente físico na Cauda Equina da medula espinhal. 

A medula espinhal nasce no bulbo raquídeo da Cauda Equina, que são esses finos 

filamentos de fibras nervosas que formam o final da medula. 

O prana é sexual. 

A energia sexual é solar. 

A energia solar é crística. 

O prana é crístico. 

O Cristo Cósmico é o Logos Solar. 

A energia solar vem do Cristo Cósmico. 

O prana crístico faz nascer a espiga do trigo; essa substância crística concentra-se 

no grão, para ser ingerida. 

Desde o cume gelado, a água penetra na cepa, para amadurecer a uva, dentro da 

qual acumula-se a vida, o prana do Cristo-Sol. 

... 

Todos os vegetais evoluem sob a poderosa força do Logos Solar. 

Dentro de nosso laboratório orgânico os alimentos se decompõem em bilhões de 

corpúsculos solares. 

Esse corpúsculos são conhecidos como vitaminas, pelos cientistas. 

O melhor dos alimentos, a força radiante do sol, acumula-se nos órgãos sexuais. 

... 

Portanto, no Sêmen Cristônico está todo o poder de Devi-Kundalini. 

Quem quiser despertar Devi-Kundalini precisa ser absolutamente casto. 

Quem quer despertar Kundalini deve saber manejar sabiamente as forças sexuais. 

O uso inteligente das energias sexuais é chamado de Magia Sexual. 

Nenhum yogue pode cristificar-se sem a Magia Sexual. 

... 

Quando Kundalini desperta, sobe pela medula espinhal. 

... 

Portanto, Muladhara é totalmente sexual e só com a Magia Sexual podemos 

despertá-lo 

A Magia Sexual é ensinada reservadamente nas Escolas Secretas de Yoga. 

... 

O Verbo dos Deuses fecundou a Matéria Caótica, para que surgisse vida. 

A garganta é um útero onde é gestada a palavra. 

A garganta é um órgão sexual dos Deuses. 

A Magia Sexual do Verbo fecundou a Matéria Caótica, para que brotasse vida. 
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A creação do universo foi resultado da Magia Sexual do Verbo.” 

 

Notam-se termos como prana, yogue e nadis; vemos também que cristo passa a ser um 

verbo (cristificar). O sêmen corresponde a uma energia crística. No uso “sábio” do sexo 

estaria o segredo que seria capaz de despertar kundalini, e, assim, cristificar-se. A 

energia de kundalini sobe (ascende) pela coluna vertebral. Aparece uma 

correspondência entre Sol e Cristo, a energia solar seria crística, a luz do Sol traria a 

vida que se desenvolveria nos alimentos, assim, os alimentos conteriam esta energia 

sexual crística, e, ao serem ingeridos pelos humanos a energia crística ali contida seria 

depositada nos órgãos sexuais. 

Na continuação vemos o aparecimento da noção de pranayama, uma espécie de 

exercício respiratório ligado a manipulação das energias sexuais: 

“Quando o Yougue Iniciado pratica o pranayama busca, somente, fazer subir a 

sua energia sexual desde os testículos (ou ovários) até o cálice sagrado do cérebro. 

O pranayama é um sistema esotérico para transmutar o sêmen em energia crística. 

O pranayama é um sistema de transmutação de energia sexual. 

Quando o Yogue Iniciado inspira o prana, ou o Cristo Vital, pela narina direita, 

quando exala o prana pela narina esquerda, e vice-versa, quando inspira pela esquerda e 

exala pela direita, não está querendo atrair átomos externos, como acreditam os leigos, e 

sim, está querendo atrair átomos solares e lunares desde os testículos. Nas mulheres, os 

átomos solares e lunares sobem dos ovários.” 

 

Desenvolve-se a noção de Transmutação (transmutar o sêmen em energia); o 

pranayama se torna aqui um sistema de transmutação das energias sexuais em “energia 

crística poderosa”. A noção de energia (talvez um dos conceitos mais importantes) é 

fundamental, aqui, esta noção está ligada a noçao de chakras, e ao que parece ser uma 

realidade sutil do corpo. Na continuação, o Mestre Samael afirma que todo yogue (neste 

sistema, yogue é “aquele que quer lograr a união com cristo”) deve fazer exercícios de 

pranayama diariamente, e deve estar muito concentrado nas energias, deve sentir as 

energias e os vapores sexuais ascendendo pelos nadis (canais) que sobem pela coluna 

vertebral. Este trabalho deve ser executado especialmente pelos solteiros. Em seguida 

nos apresenta alguns detalhes da prática denominada Magia Sexual, assim como os 

princípios que o yogue deve observar em relação à natureza do sexo: 

“Existe um ato de Magia Sexual, mediante o qual despertamos e desenvolvemos 

totalmente Kundalini. 

A fórmula é a seguinte: União sexual sem ejaculação e sem orgasmo. 
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O ato sexual refreado transformará o sêmen em Luz e Fogo. 

Os vapores seminais abrem o orifício inferior da medula espinhal, que está 

fechado nas pessoas comuns. 

... 

Durante as carícias amorosas, a eletricidade e o Fogo Universal de Vida vão se 

acumulando em nossa atmosfera. 

Se o homem joga fora sua energia sexual, então se descarrega como uma bateria, 

e fracassa rotundamente na Grande Obra do Pai. 

O desejo refreado faz com que o licor seminal se transforme na energia crística 

que sobe pelos canais Ida e Pingala. 

O yogue se retira da mulher antes do espasmo, para evitar a ejaculação. 

... 

Os yogues da Era de Aquário se realizam através do ato sexual. 

... 

O homem que rejeita o sexo, profana o maior segredo dos Vedas e a Ciência do 

Grande Alento, onde estão contidos os Vedas e os Sastras. 

O yogue que foge diante dos Sagrados Mistérios Sexuais não conseguiu, ainda, 

limpar-se dos desejos e das paixões animais. 

... 

Durante o ato de Magia Sexual, é possível haver o escape de um espermatozóide, 

que as Hierarquias Lunares utilizam para fecundar o óvulo, sem haver necessidade de 

ejaculação. 

... 

Os filhos de yogues são rebentos da vitória, são filhos da castidade, são seres 

gerados por Krya-Shakti. 

Todo yogue deve amar a sua esposa e a seus filhos; viver em harmonia, com 

música, beleza e amor. 

... 

Deus paira sobre o matrimônio perfeito. 

Não há nada mais elevado que o amor. O homem e a mulher nasceram para amar. 

... 

Os yogues e as yoguinas se realizam por meio do amor. Isso é muito melhor que 

levar uma vida de ermitãos.” 

 

A Magia Sexual consiste num ato sexual que tem como uma das suas 

características a negativação do orgasmo. Uma prática sexual cuja finalidade não está 

centrada no próprio orgasmo, mas sim na transmutação das energias. Portanto, esta 

doutrina exalta o sexo, mas olha para o orgasmo negativamente. O yogue, segundo o 

Mestre Samael, não deve levar uma vida de “santo” ou de “monge”, afastado das 

paixões e dos desejos carnais, de fato, ele deve enfrentá-los. A “tônica” desta espécie de 

filosofia é o sexo, mas este sexo deve ser casto. A castidade, aqui, não é um sinônimo 

de celibato. A castidade se refere à pureza; é casto aquele que supera os desejos carnais 

e as paixões animais e, com esta pureza, realiza o ato sexual. Assim vamos notando a 
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tônica desta filosofia esotérica, mística e sexual. O sexo torna-se uma obra cristificada, 

o amor entre homem e mulher é reforçado, a vida passa a ser um desafio (em relação às 

paixões) e o modo correto de viver é o yoga7. Viver a yoga é praticar a Magia Sexual; é 

uma doutrina fundamentada no sexo. O desejo refreado passa a ser o ponto chave da 

prática sexual crística; dominar o sexo, o desejo, ir em direção ao desejo, mas para 

refreá-lo, para controlá-lo, para “conquistá-lo”, e com isso transformá-lo em energia 

crística. 

Nos capítulos seguintes Samael passa a explorar o “estudo dos chakras”. Segundo 

sua filosofia, a energia sexual se concentra no chakra Muladhara, ou coccígeo, ou seja, 

Kundalini estaria concentrado neste chakra, na base da coluna. Ao despertar Kundalini, 

através da transmutação para solteiros (pranayama) e da Magia Sexual, esta energia 

começa a subir pela coluna. Nesta subida, se o yogue continua casto e firme na obra, 

Kundalini vai despertando os outros chakras (que correspondem a certas regiões da 

coluna vertebral).  

“Kundailini sobre de chakra em chakra. 

É assim que vai se conquistando os diferentes estados de consciência, e o Sadhaka 

vai penetrando, em todos os planos da consciência cósmica, até lograr a consciência 

absoluta. 

Conforme o yogue vai despertando sua consciência superlativa, vai adquirindo 

múltiplos Siddhis (poderes).” 

 

Cada lição sobre os chakras são acompanhadas por exercícios práticos: mantras, 

exercícios corporais, exercícios mentais... Para cada chakra existe um mantra, um som, 

que ao ser entoado, deve vibrar e “energizar” o chakra correspondente. O Mestre 

continua com as lições sobre os chakras, relacionando-os não só a exercícios práticos, 

mas também a uma ética energética aonde o papel do yogue é fazer ascender sua 

Kundalini pela coluna até o centro do cérebro, e para isto não deve fornicar, não deve 

desperdiçar seu sêmen sagrado, não deve descarregar suas energias, e sim fazê-las subir 

coluna acima. O orgasmo seria uma falta grave, pois a energia descarregada faria com 

que a Kundalini descesse, ao invés de subir. Eis um exemplo a respeito do chakra 

Manipura: 

                                                             
7 O termo yoga, na doutrina do mestre Samael, não se refere aos exercícios corporais, com séries de 

posições (mudras), semelhante a uma espécie de ginástica, e que hoje é ensinada por professores 

profissionais. Na doutrina gnóstica o yoga é um caminho de auto-realização, o yogue é aquele que 

observa e pratica uma filosofia de auto-conhecimento. 
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“O Manipura é o terceiro chakra de nossa medula espinhal. 

Este chakra esta assentado no Labhi-Sthana (região do umbigo) 

... 

O mantra RAM desperta este maravilhoso chakra. Para vocalizar é preciso 

alongar o som de cada letra: RRRRRRRRRAAAAAAMMMMMMM. 

Nossos discípulos podem invocar o Deus Agni para que Ele ajude a despertar esse 

fogo maravilhoso. 

... 

O yogue deve conservar a elasticidade de sua coluna. 

 

EXERCICIO PARA COLUNA 

Estando em posição de pé, com as mãos apoiadas na cintura, o yogue deve girar o 

tronco da direita para a esquerda, para conservar a elasticidade de sua coluna. 

... 

A subida de Kundalini realiza-se de acordo com os méritos do coração. 

Para avançar, ainda que seja uma única vértebra, o yogue precisa passar por 

numerosas provas e grandes purificações. 

O progresso, o crescimento, o avanço de Kundalini é lento e difícil. 

Com uma única perda seminal, Kundalini desce uma ou mais vértebras, segundo a 

gravidade da falta. 

A reconquista de uma vértebra é extremamente difícil.” 

 

Pode-se notar a presença de uma entidade, o Deus Agni, porém, na época em que 

li este livro – Kundalini Yoga – não dediquei muita atenção a este aspecto. Somente 

alguns meses depois, durante o curso de gnosis do qual participei, é que pude 

compreender mais sobre esta espécie de Deus; no sistema desta doutrina esse deuses são 

chamados também de Devas, são entidades Elementais, e seriam responsáveis por certos 

domínios da natureza. À frente podemos ver um exemplo de uma prática peculiar, 

relacionada ao quarto chakra, chakra Anahata, e diz respeito aos famosos 

desdobramentos astrais: 

“Durma ligeiramente; em seguida, levante-se da cama com toda suavidade, porém 

imitando os sonâmbulos; ou seja, conservando o sono como o mais valioso dos tesouros. 

Caminhando desse jeito, andando como um sonâmbulo, cheio de fé, salte com a 

intenção de levitar dentro do lugar em que você está. 

Se você conseguir levitar é porque seu corpo penetrou no plano astral. Então 

poderá se dirigir a qualquer ponto da Terra, através do espaço. 

Assim, com o corpo físico, podemos voar pelo plano astral. 

O corpo físico, dentro do plano astral, fica sujeito as leis desse plano, porém, sem 

perder as características fisiológicas. 

Portanto, levitar é algo que qualquer um pode fazer; o importante é ter fé, 

tenacidade e muita paciência.” 

 

Neste pequeno livro encontramos diversas técnicas as quais os estudiosos podem 

se dedicar sem precisar de grandes recursos, basta terem acesso a um local sossegado 

(um quarto) e uma cama para dormir, e, claro, algumas informações de “como fazer”.  
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Percebemos que se trata de uma doutrina que leva em grande consideração os 

fenômenos relacionados ao sono, ao adormecimento e aos sonhos. As informações deste 

livro, apesar de conter uma linguagem esotérica, são transmitidas em tom de manual, e 

parecem ser de fácil assimilação. 

“A meditação interna é um sistema científico para buscar informações. 

Quando o sábio entra em meditação, está buscando informação. 

A meditação é o pão diário do sábio. 

A meditação compreende várias etapas. 

1. Asana (postura do corpo) 

2. Pratyara (mente em branco) 

3. Dharana (concentração) 

4. Dhyana (meditação) 

5. Samadhi (êxtase) 

Inicialmente, devemos achar uma postura cômoda para nosso corpo. 

Antes de começar a concentração colocaremos nossa mente em branco, ou seja, 

vamos retirar de nossa mente todo tipo de pensamento. 

Depois disso, passamos para as etapas de Dharana, Dhyana e Samadhi. 

Quem percorre o caminho do Gnana Yoga converte-se  num Sunyasi do 

pensamento. 

Primeiro, concentramos nossa mente no corpo físico; depois de meditar 

profundamente nesse maravilhoso veículo, vamos tirá-lo de nossa mente, dizendo: Eu 

não sou o corpo físico. 

Em seguida nos concentramos em nosso corpo etérico; depois de algum tempo, 

diremos: Eu não sou o corpo etérico. 

Repetimos o procedimento para o corpo astral e para o corpo mental. 

... 

O discípulo, quase dormindo, meditará profundamente na coluna negra (o corpo 

astral) e, tratando de escutar o silvo doce e suave do grilo, diz: Eu não sou o corpo 

astral. 

Depois, deve o estudante meditar sobre a coluna branca (o corpo mental) e, 

tratará de escutar o som suave e aprazível, a sutil voz, a essência INRI, o S sibilante, o 

agudo som dos grilos da floresta; e fazendo esforço para adormecer profundamente, 

retirará o pensamento do corpo mental e dirá: Eu não sou o corpo mental. 

Concentrará, agora, a mente no corpo da vontade e logo deixará de lado esse 

corpo, dizendo: Eu não sou o corpo da vontade. 

Concentre-se agora o estudante no corpo búddhico; depois, deve despojar-se 

também desse corpo, dizendo: Tampouco sou a Consciência. 

Agora, o estudante se concentrará no Íntimo, dormirá profundamente, e assumindo 

uma atitude totalmente infantil, dirá: Eu Sou o Íntimo! Eu Sou o Íntimo! Eu sou o Íntimo! 

Deve adormecer ainda mais o discípulo e dizer: O Íntimo é só o filho do Cristo 

Interno! 

Medite profundamente no Cristo Interno. 

Tente agora absorver-se no Cristo. É preciso absorver-se Nele, Nele, Nele. 

Deve o estudante exclamar: Eu Sou Ele! Eu Sou Ele! Eu Sou Ele!” 
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Nesta passagem podemos observar as instruções para a realização de uma boa 

meditação. Porém, o mais interessante é notar a presença de conceitos relativos a 

corpos: corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo da vontade, corpo 

búddhico, e o último, o Cristo Interno. O conceito de corpos, na Gnosis, é bastante 

importante, no entanto, só pude compreender a dimensão deste conceito futuramente, 

quando passei a frequentar o curso de gnosis e quando entrei para a Ordem. Ainda 

assim, é possível deduzir a importância da meditação e relacioná-la a estas espécies de 

corpos, como se através da meditação profunda fosse possível perceber a realidade de 

cada um destes corpos. 

 

Minha intenção ao expor estas passagens do livro Kundalini Yoga, o primeiro que 

li do Mestre Samael, foi a de demonstrar, de uma maneira generalizada, o “tom” e o 

“ritmo” desta doutrina. Um cristo interno, presente no interior, no íntimo; a proposta de 

uma ética de vida conforme ao caminho do yogue; uma noção de energia, que se 

relaciona com as regiões do corpo físico (chakras); uma economia sexual relacionada às 

energias e ao desenvolvimento destas energias (subida da kundalini); técnicas de 

meditação, técnicas de respiração, exercícios de postura corporal, técnicas para 

desdobramento astral, mantras energizadores; corpos sutis, que beiram o limiar de uma 

metafísica; a importância do “mundo dos sonhos”. 

Até aqui, nada de ego. Nada de essência. Estes conceitos só foram apresentados 

em outros livros e no curso de gnosis. Mais a frente veremos a importância destas 

noções, e como elas se relacionam com os primeiros conceitos aqui introduzidos. 

Com o passar do tempo li outros livros do Mestre Samael: O Matrimônio 

Perfeito; O Livro Amarelo – Manual prático para formar Arhats e Buddhas; e A 

Conversão de Belzebu – de príncipe dos demônios a anjo de Deus. Nestes livros pude 

verificar novos aspectos desta doutrina, aspectos ligados ao conceito de ego, rituais, 

magia branca e magia negra, pude compreender melhor o modo como a gnose se 

insinua sobre as outras religiões. O livro chamado O Matrimônio Perfeito foi o primeiro 

livro escrito pelo Mestre Samael, é datado de 1950, porém foi revisado e modificado em 

1961. Nele encontramos os preceitos da magia sexual, a “pedra fundamental para um 

matrimônio perfeito”. Diz-se entre os gnósticos que este livro causou um grande 

escândalo na sociedade religiosa espiritualista colombiana quando publicado, e isto 
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seria conseqüência dos ensinamentos explícitos a respeito da magia sexual. Era como se 

nenhuma outra escola filosófico-religiosa teria falado abertamente sobre os “mistérios 

do sexo”. Em decorrência deste escândalo, o jovem mestre teria sido perseguido pelas 

autoridades, acusado de “curandeirismo”. 

No livro A Conversão de Belzebu, além de nos depararmos com os diversos 

princípios desta doutrina, os quais já foram destacados anteriormente, também 

verificamos a existência de um conflito entre esta doutrina gnóstica nascente e outras 

ordens iniciáticas; o Mestre Samael ataca explicitamente os seguidores da Amorc da 

California (Ordem Rosacruz) em muitas passagens. Neste livro o Mestre se dedica a 

diferenciar a magia branca da magia negra. Na passagem a seguir podemos observar 

esta diferenciação, mas também podemos ver como esta diferenciação está ligada 

diretamente aos conflitos entre estas Ordens: 

“Uma coisa é a Teurgia, outra coisa, é a Necromancia... O Mestre Interno do 

Teurgo é o seu Íntimo. O Meste Interno do Necromante é o seu Guardião do Umbral, o 

qual chamam de “Guardião de sua Consciência, Guardião do Recinto, Guardião de sua 

Câmara, Guardião de seu Sanctum”. 

O Íntimo é nosso espírito divino, nosso Real Ser, nosso Anjo Interno. 

O Guardião do Umbral é o fundo interno de nosso Eu Animal. 

... 

O Guardião do Umbral é nosso Satã... Nossa besta interna, fonte de todas as 

nossas paixões animais e apetites bestiais... 

... 

O Teurgo vale-se dos poderes do Íntimo para seus grandes trabalhos de Magia 

prática. O necromante rende culto ao Guardião do Umbral para seus trabalhos de 

Magia Negra. 

... 

O Necromante da Escola Amorc da Califórnia roga ao Guardião do Umbral para 

que apareça no espelho, e uma vez feita a visão, o candidato fica escravo do Guardião 

do Umbral, convertido em Mago Negro. 

O ritual de primeiro grau da Amorc da Califórnia é o crime mais monstruoso que 

se tem cometido contra a humanidade. 

... 

Jâmblico invocava e materializava os Deuses planetários. Primeiro se é 

Alquimista, logo Mago, e por último, Teurgo. Praticando Magia Sexual, despertamos a 

Serpente, e nos tornamos Teurgos. Todo o segredo está em aprender a conectar-se com a 

mulher e retirar-se sem derramar o sêmen.” 

 

É preciso compreender que, na sua imanência, a doutrina gnóstica de Samael 

surge em meio às disputas filosóficas entre as escolas ocultistas americanas. E, neste 

campo de disputa, as diferentes escolas acabam por divergir de certos pontos de seus 
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ensinamentos. Estamos falando de teosofistas, espiritistas, rosacruses, budistas, etc..., 

principalmente em solo colombiano, no entanto, as divergências expostas em A 

Conversão de Belzebu se referem a uma ordem rosacruz norte-americana, do Estado da 

Califórnia.  

Neste livro aparecem as diferenciações entre as instituições que operariam de 

acordo com a Fraternidade Branca (ou Loja Branca) e as escolas de magia negra. As 

escolas de magia branca seriam aquelas que seguiriam os princípios do Íntimo divino, 

do trabalho sobre si mesmo com o sentido de eliminar as paixões carnais,  tendo como 

princípio a castidade e a pureza, enquanto que as escolas de magia negra renderiam 

culto ao eu animal (em outras palavras, ao ego), estas não estariam interessadas em 

ajudar ao discípulo a desintegrar o eu animal, mas em dotá-lo de poderes que poderiam 

ser usados para fins pessoais egoicos, para a satisfação de suas paixões, estas escolas 

seria governadas por necromantes antigos. 

Em O Matrimônio Perfeito temos delineada a noção de ego. Esta noção aparece 

como um sinônimo de uma outra idéia, a de eu animal.  

“O Mago Branco adora o Cristo Interno. O Mago Negro adora Satã. Este é o eu, o 

mim mesmo, o ego reencarnante. Realmente, o eu é o mesmo Espectro do Umbral. Este 

reencarna incessantemente para satisfazer desejos. O eu é memória. No eu estão todas as 

recordações de nossas antigas personalidades. O eu é Arimã, Lúcifer, Satã.” 

O ego é aquilo que se diz do eu. Ou seja, tudo aquilo que deseja em nome de, e 

através de um eu. Nota-se a característica reencarnante e repetitiva do ego. Ele diz 

respeito aos nossos impulsos repetitivos em relação aos problemas que se apresentam 

nos acontecimentos da vida individual (sofremos da mesma maneira diante dos 

“problemas” que se repetem), diz respeito aos nossos hábitos de pensamento, aos nossos 

hábitos de reação em relação aos fatores externos, por isso se diz que ele sempre 

retorna. O ego é aquilo que sofre, que deseja, que é tomado de paixão.  

“A luxúria é a origem do eu pecador. O Ego, Satã, é submetido à lei do retorno 

eterno de todas as coisas; retorna a novas matrizes para satisfazer desejos. O eu repete 

em cada uma de suas vidas os mesmo dramas, os mesmos erros. O eu se complica 

através do tempo tornando-se cada vez mais e mais perverso.” 

Temos aqui as primeiras características deste conceito que, como poderemos 

verificar, se trata do conceito mais importante para a ética gnóstica. Mais à frente 
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veremos como este conceito se desenvolve em relação a vários outros conceitos que, de 

uma forma ou de outra, formam o plano aonde habitam os conceitos gnósticos, ou seja, 

o plano de imanência 8  desta filosofia, o plano aonde os conceitos próprios desta 

doutrina se alojam e, ainda mais, como estes conceitos remetem uma ao outro dentro 

deste plano, se ramificando em diversos elementos. 

Até o momento eu sabia apenas que esta doutrina professava o amor, a castidade e 

a pureza – a magia sexual –, uma economia sexual que prega o sexo como salvador e, 

ao mesmo tempo, escravizador dos seres humanos; a ênfase no íntimo; a relevância das 

energias, principalmente a energia sexual; os conflitos entre sectários de doutrinas 

esotéricas diferentes; o perigo de viver sob o jugo de um “eu animal” (ego); a existência 

de rituais (de magia branca e de magia negra); corpos sutis; desdobramento astral; uma 

abordagem prática e técnica realizada através de mantras e exercícios de meditação e 

yoga. Foram estas as noções que primeiro me tocaram na minha experiência com esta 

doutrina. Muitas incertezas pairavam ainda em minha compreensão a respeito deste 

“povo gnóstico”, ou, simplesmente, dos gnósticos. Se eu quisesse ir mais a fundo no 

entendimento desta doutrina eu, necessariamente, teria que entrar em contato direto com 

os gnósticos. Era preciso que eu compreendesse do que se tratavam os rituais de magia 

branca se eu estava interessado em entender como aquela doutrina se expressava em seu 

aspecto vivido. Para isso, era preciso também que eu compreendesse como viveriam 

estes gnósticos. Portanto, decidi que procuraria por uma instituição gnóstica e 

investigaria como “aquilo funcionava”. Assim eu poderia entrar em contato direto com 

o “funcionamento” desta doutrina e, acreditava eu, poderia testemunhar com os próprios 

olhos estes os rituais indicados ao povo gnóstico nos livros do mestre Samael. 

Diante destes aspectos, que apresento aqui de forma introdutória e de maneira 

coerente com a qual eu fui apreendendo-os, através das leituras, ao analisá-los e 

ponderar sobre eles tive uma sensação inicial que me fizera gostar da gnosis de Samael 

como um todo. Uma filosofia que me fazia, de imediato, a olhar como uma nova 

atenção para minha sexualidade e para os meus pensamentos, pautada numa realidade 

energética que reverberava alguma coisa, que na época eu ainda não tinha desenvolvido 

em termos de idéias, com a experiência que tive com a ayahuasca. Tudo parecia fazer 

                                                             
8 Deleuze, G. & Guatarri, F., O que é a Filosofia?, 2007. 
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sentido se comparado com esta experiência com o chá ayahuasca e com a obra de 

Carlos Castañeda.  

 

Antes de adquirir os livros do Mestre Samael eu não fazia idéia da existência de 

uma espécie de religião esotérica formada em torno da sua doutrina e a partir de suas 

atividades. Samael foi um líder religioso criador de uma nova espécie de religião. No 

entanto Samael não dava ênfase ao termo “religião”, preferindo utilizar a palavra 

“movimento”. É o fundador do Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colômbia 

(1961), e de outras instituições ligadas a este movimento. Se referia a sua própria 

doutrina como Gnosis.  

A história da gnosis, contada nos livros de Samael e de seus discípulos, começa 

quando o jovem estudioso de ocultismo, Victor Manuel Gómez Rodruiguéz, decide 

abandonar a Teosofia e a escola Rosacruz pois estas teriam sido incapazes de levá-lo ao 

despertar da consciência. Tendo frequentado estas escolas em Bogotá e estudado 

incansavelmente os livros de ocultismo de Blavatsky, Krumm Heller (o qual teria sido 

um dos primeiros a fazer referência ao ato sexual sem orgasmo como método secreto 

para se despertar a consciência), Gurddief, e tendo praticado árdua e disciplinadamente 

as técnicas de Yoga e o ato sexual sem orgasmo o jovem ocultista decide romper com 

estas escolas porque não atinge o resultado final da iluminação. O jovem mestre 

abandona toda a disciplina e se entrega a errância, perambulando pelas vilas 

colombianas, se entregando à bebida e ao jogo, “vagabundeando” descrente com 

possibilidade de despertar sua consciência. Vivendo como andarilho por algum tempo, 

mendigando de vila em vila, o jovem ocultista vagabundo chega ao seu fundo do poço, 

completamente abandonado, à beira da morte. Então, neste momento máximo de 

angústia, o jovem mestre perdido é atravessado por uma onda de arrependimento e fé 

que o coloca de pé outra vez. Abandona os vícios e a errância. O jovem arrependido 

encontra novas forças e animo para perseverar em seu propósito de busca pelo despertar 

e volta a considerar a prática da magia sexual como um caminho para esta finalidade. 

Em determinado momento da sua caminhada encontra uma mulher que trabalhava no 

quintal de sua casa, e se dirige a ela dizendo que tinha ido buscá-la. Ela parte com o 

jovem mestre arrependido. Resoluto em seu propósito, Victor tem a intuição de que 

apenas irá atingir o despertar da consciência se praticar magia sexual  com apenas uma 
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parceira, chegando à conclusão de que tinha fracassado antes por ter praticado com mais 

de uma mulher. 

O casal passa a viver junto, viajando pelos povoados, praticando magia sexual. 

Tendo praticado magia sexual por alguns anos com esta mulher, o jovem mestre 

desperta no íntimo e conhece seu Real Ser. Compreende então que Victor é apenas o 

boddhisattwa de Aun Weor, ou seja, que seu corpo carnal (boddhisattwa) seria apenas 

um veículo de uma entidade maior, seu real ser – Aun Weor. Esta passagem se dá 

quando possuía apenas 30 anos de idade. O jovem Victor passa a ser chamado, portanto, 

por Aun Weor. Aos 33 anos escreve seu primeiro livro: O Matrimônio Perfeito (1950); 

e nele descreve os “elementos práticos” para se chegar ao despertar: castidade (mas não 

celibato), magia sexual, pureza, Gnosis, energia sexual, kundalini.  Depois de publicar 

seu livro, o jovem mestre Aun Weor, dotado de grande carisma, começa a ganhar 

discípulos pela Colômbia. O pequeno grupo formado constrói um templo, chamado de 

Summum Supremum Sancturarium, na Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia, e ali 

passam a praticar os elementos da doutrina gnóstica revelada por Aun Weor. Em 1954 o 

boddhisattwa de Aun Weor passaria por outra grande etapa do processo de 

iluminação/iniciação, ali no Summum Supremum Sanctuarium se daria o advento de 

Samael, um evento transcendental no qual uma entidade ainda maior se encarna no 

corpo físico do jovem mestre. O advento de Samael significa que o jovem mestre 

encarnara seu Cristo Íntimo, tendo chegado à união com seu cristo interno. Isto significa 

ainda que a chegada de Samael seria equivalente a chegada de uma figura como Cristo. 

O jovem cristificado passa então a ser chamado por Venerável Mestre Samael Aun 

Weor. A partir de então se auto-declara o avatara (anunciador/mensageiro) da Era de 

Aquário, assim como Jesus Cristo teria sido o avatara da Era de Peixes. Um novo cristo 

para novos tempos. O novo avatara publica mais inúmeros livros e passa a difundir sua 

doutrina – aglutinada pelo termo Gnosis – pela Colômbia e outros países da América. O 

jovem Mestre passa a ser perseguido pelas autoridades colombianas e então se dirige 

para o México, e lá vive até o fim de sua vida, vivendo de ajuda dos seus discípulos, em 

extrema pobreza e humildade, numa cabana. Escreve mais de setenta livros e, com o 

apoio de seus discípulos, funda o Movimento Gnóstico Cristão Universal e mais outras 

instituições que tinham como objetivo difundir sua doutrina esotérica-crística-sexual – a 

Gnosis. 
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O boddhisattwa de Samael morre em 1977. A partir de então o movimento 

gnóstico entra numa crise de direção. Seus principais discípulos passam a disputar entre 

si a liderança do povo criado por Samael. É neste contexto que surge a AGEACAC no 

Brasil: instituição difusora da Gnosis, liderada pelo Mestre Lakshmi, um dos discípulos 

diretos do Mestre Samael. 
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Capítulo 2 – Doutrina Gnóstica, Iniciação e Segunda Câmara 
 

Em março de 2012 eu ainda não planejava realizar uma etnografia junto aos 

gnósticos. Ainda estava intrigado com outros fenômenos e tinha em vista uma porção 

instituições possíveis de serem estudadas antropologicamente: Eubiose, Reiki, Jorei, 

grupos ayahuasqueiros, sociedades alternativas, etc. Nessa época um colega, estudante 

de ciências sociais, com o qual troquei algumas idéias a respeito destes fenômenos, 

inclusive a gnose me disse “Olha, está havendo um Curso de Gnosis aqui em São 

Carlos...”. Curso de Gnosis? Fui investigar. Encontrei alguns cartazes e panfletos 

digitais, sobre o tal “curso de gnosis”, que indicavam o local e o horário das palestras. 

Os cartazes traziam dizeres em tom de mistério, do tipo “O Que é Gnosis?”, 

“Meditação”, “As Profecias Maias”, “Runas Nórdicas”, com imagens bem editadas, e 

eram produzidos por uma instituição denominada AGEACAC. O curso seria realizado 

na Biblioteca Municipal de São Carlos. Me organizei para acompanhar o curso. 

Em meados de Abril estacionei minha moto ao lado da Biblioteca Municipal de 

São Carlos, por volta das dezenove horas, e adentrei ao auditório indicado pelos 

cartazes (“curso de gnose”). Conversei com uma mulher que parecia ser a responsável 

pela organização, Tarsila, parecia ter por volta de sessenta anos, uma mulher baixa e 

gordinha, notei que sua pele era muito jovem, ela falava sempre num tom calmo e com 

tranquilidade, gostei dela. Conversamos um pouco antes do inicio da palestra. Havia 

muitas pessoas no recinto, pelo menos trinta. Tarsila me disse que o curso se tratava da 

difusão dos ensinamentos do Mestre Samael Aun Weor, contei a ela que já tinha lido 

alguns livros dele, ela reagiu com certo espanto e admiração. Ela disse que o curso seria 

composto por muitas palestras, e que elas ocorreriam semanalmente, mas que, se por 

ventura, perdêssemos uma das palestras, poderíamos marcar reposições. Outras pessoas 

se aglomeravam em torno dela, então a deixei em paz e fui buscar um assento em meio 

à platéia. Não parecia haver qualquer tipo de restrição em relação às pessoas que 

entravam no recinto, parecia se tratar de algo totalmente aberto ao público. 

 

Curso de Gnosis 

Alojei-me confortavelmente em um assento acompanhado por outras muitas 

pessoas, e esperei enquanto outras ainda chegavam; algumas outras andavam de lá para 
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cá, como se estivessem resolvendo os últimos preparativos para que a palestra pudesse 

ser iniciada. Quando os ânimos se acalmaram e tudo parecia preparado um slide 

iluminou o projetor e um homem corpulento tomou a palavra junto ao microfone no 

palanque central. 

Notar que a palestra era conduzida através de slides foi um fator que ressonou de 

maneira negativa em mim, pois julgava aquilo “amarrado” demais, fechado, preso às 

informações “engessadas”. Esse preconceito é natural para quem se formou num meio 

acadêmico, num curso de ciências humanas, como ciências sociais. Nós, antropólogos, 

gostamos das coisas mais emaranhadas como na vida real, de frases fluidas e 

enunciados complexos que trazem à tona a diversidade da experiência do vivo, não 

gostamos nada de conferências ou palestras engessadas por slides. 

O homem corpulento explicou que aquela conferência seria uma “conferência de 

abertura”, e que, então, aquela seria a primeira sessão de muitas outras que se seguiriam, 

formando assim uma espécie de curso sobre gnosis. O tema desta “conferência de 

abertura” tinha como nome “O que é a Gnosis?”. O homem corpulento, ou melhor, o 

conferencista, explicava o que era exposto no slide: “a Gnosis é um funcionalismo 

natural da consciência humana”.  

 

O conferencista explicou que a gnosis se tratava de uma faculdade humana, uma 

capacidade humana, assim como o intelecto, memória ou imaginação. A gnosis deveria 

ser compreendida como uma habilidade, uma potencialidade dos seres humanos, e que 

se encontrava pouco desenvolvida no nosso “atual estágio evolutivo humano”. 

Enfatizou que a gnosis era “algo experimental, é o viver, é exercer na prática o 

conhecimento”. Então se pode notar que, ao introduzir o tema da gnosis ao público 

leigo, ela é apresentada como uma habilidade possível e inata de todo ser humano. Em 

outros termos, o conferencista explicou que a gnosis seria também a sabedoria obtida 

da experiência direta da verdade, ou seja, uma “sabedoria” mais próxima de uma 

verdade experimental, que poderia ser vivenciada pelos indivíduos, e, ainda mais, era 

algo que experimentamos corriqueiramente sem que tenhamos a consciência disso. 

O conferencista foi em frente. Disse que havia duas formas de conhecimento 

distintas. A primeira era dita um conhecimento do olho, e a este conhecimento estavam 

relacionados o intelecto, a dedução, a razão subjetiva, o conceito, a mente, a episteme, 

em suma, os conhecimentos teóricos analíticos. A segunda forma de conhecimento 
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discutida foi chamada de conhecimento do coração, e se referia à intuição, à razão 

objetiva, à consciência, à gnosis propriamente dita, e ao conhecimento direto. Explicou 

as diferenças, um pouco óbvias, acerca destes dois conhecimentos: o intelecto nos 

serviria para discussões teóricas mas não nos levava a experimentar a verdade, enquanto 

que a intuição era uma experiência direta da verdade. O conferencista denunciou o 

caráter “demasiado intelectualista” da nossa sociedade, e que deveríamos aprender a 

sentir mais do que refletir. No meu entender estes aspectos formavam uma espécie de 

anti-platonismo.  

A seguir foi dito que a Gnosis se fundamenta em quatro pilares : Ciência; Arte; 

Filosofia; Religião. Foi explicado que a palavra religião derivaria da palavra grega 

religare, e se referiria, no mundo antigo, a integração do indivíduo com as forças 

divinas “de dentro”. Então a palavra “religião”, para os gnósticos, trazia o sentido do 

religare, reconexão com o divino, mas uma realidade divina que poderia ser encontrada 

dentro de cada indivíduo. Uma dimensão do divino que estaria dentro do indivíduo. 

 Também foi dito que os gnósticos se interessavam muito pela ciência, pela arte, e 

pela filosofia, e que seus estudos cobriam estas áreas de conhecimento. 

Mais a frente o conferencista explicou que para atingir a gnosis era preciso 

observar três princípios fundamentais: os três fatores da revolução da consciência: 1- 

morrer psicologicamente; 2- nascer espiritualmente; 3- sacrifício pela humanidade. 

Este ponto, como veremos ao longo do texto, é supervalorizado pelos gnósticos; os três 

fatores da revolução da consciência parece ser um  dos pontos centrais chave desta 

doutrina; juntos, estes conceitos formam uma tríade conceitual importantíssima que se 

relaciona com outros elementos do sistema de pensamento gnóstico. 

No final da palestra o conferencista nos pediu que nos preparássemos para uma 

meditação de cinco minutos. Antes ele explicou que a meditação era uma técnica muito 

importante para “qualquer um que deseje se conhecer melhor”. A maioria das lâmpadas 

foram apagadas, apenas uma permaneceu acesa no auditório, de modo que o ambiente 

se tornou sombrio. Disse-nos para procurarmos uma posição confortável, e que não nos 

mexêssemos mais até o fim da meditação. Nos explicou que a primeira coisa que 

devemos observar para a realização de uma “boa meditação” era a respiração. 

Deveríamos respirar profundamente e lentamente. Fechamos os olhos e começamos. O 

silencio foi interrompido pelo conferencista: “deixemos nossa mente em branco, 
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deixemos os pensamentos irem embora, não nos identifiquemos com os pensamentos”. 

Silêncio outra vez. Passaram alguns segundos. Outra vez ele interferiu: “relaxemos o 

rosto, não devemos estar tensos, o centro da testa deve estar relaxado... relaxemos o 

pescoço... os ombros... as costas...” Deteve-se depois de nos indicar para relaxarmos o 

corpo todo até chegarmos aos pés. Continuamos por conta própria por mais alguns 

minutos. Silêncio... Quando comecei a ficar relaxado a prática foi encerrada. 

Enfatizaram, antes de encerrarem, que a gnosis era algo prático, era algo que tínhamos 

que fazer na prática. A conferência acabou. Achei muito interessante o fato de termos 

feito uma tentativa de meditação num auditório com muitas pessoas, mesmo que por um 

tempo tão curto. 

Antes de partir voltei a falar com Tarsila. Enquanto tomávamos chá e comíamos 

alguns biscoitos, ela disse que o curso se tratava de mais de vinte conferências, e que 

devíamos voltar na semana seguinte, no mesmo horário, para dar continuidade ao curso. 

Deixei meu e-mail numa lista e parti. 

Com o tempo fiz amizade com os palestrantes e os organizadores do curso. Eles 

me fizeram entender que aquele curso era um curso preparatório para aqueles que 

quisessem “ingressar na gnosis”. Assisti às palestras semanalmente. Para mim era 

engraçado (não sei bem porque tive esta sensação de humor) assistir aqueles 

palestrantes ensinarem aos ouvintes sobre a “energia sexual”, e o porquê da proibição 

do orgasmo, eu percebia que era muito difícil para os ouvintes compreenderem tais 

determinações. Porém, as palestras não eram somente sobre a energia sexual, mas 

consistiam em dar aos ouvintes conceitos básicos, fundamentais, do “todo” da doutrina 

de Samael. Para mim as palestras foram fáceis de serem compreendidas. Como 

estudante de antropologia me soava fácil tecer os significados dos conceitos ali expostos 

sem preconceitos; contudo, a obra de Castañeda parecia falar das “mesmas coisas”, 

como se pudéssemos tecer facilmente um analogia entre estes sistemas distintos, o que 

facilitou e muito minha compreensão de certas abordagens que os gnósticos ofereciam, 

principalmente a abordagem em relação às energias e a abordagem em torno do sexo. 

Foi fácil para mim participar das palestras, mas, entretanto, julguei que seria difícil para 

o grande público aceitar tais “verdades” sem alguma experiência no campo dos 

“assuntos esotéricos”. 
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O “Curso de Gnosis”, conforme foi evoluindo, revelou ser composto por dois 

ciclos: o primeiro, denominado Primeira Câmara, é composto por dezesseis 

conferências (ou palestras); o segundo, denominado Câmara Avançada, possuindo 

como pré requisito a conclusão do primeiro ciclo, é composto por seis conferências. 

Os organizadores do curso de gnosis se revezavam entre si na condução das 

conferências. Nas palestras de Primeira Câmara três organizadores se revezavam entre 

si; cada palestra era conduzida por um deles enquanto os outros ficavam no auxílio das 

questões materiais práticas: luz, portaria, problemas com som, lanches, etc; duas 

mulheres: Tarsila e Paloma, e um homem: Thiago. Todas as dezesseis palestras da 

primeira câmara foram dirigidas por uma dessas três pessoas. Até então eu não fazia 

idéia alguma sobre qual papel estas três pessoas desempenhavam dentro desta 

instituição gnóstica. Assim como estava pouco claro até aquele momento que espécie de 

instituição era aquela. Com o sentido de tentar sanar esse tipo de dúvida, naquele 

momento ainda muito “inicial”, buscava conversar particularmente com os 

organizadores, principalmente com Tarsila, pois fomos criando um bom nível de 

comunicação, sobre do que se tratavam as atividades gnósticas que eles realizavam além 

deste curso de difusão dos preceitos gnósticos, ela me explicou que a instituição que 

eles compunham era chamada de AGEACAC, que significava, segundo ela, Associação 

Gnóstica de Estudos em Antropologia, Ciência, Arte e Cultura, e que era uma 

instituição criada pelo Mestre Samael Aun Weor. Mas, entretanto, ela sempre desviava 

o foco das minhas questões a respeito das atividades que eles realizavam, ou sobre qual 

o papel que desempenhavam dentro desta instituição, me dizia que se eu quisesse 

entender melhor do que se tratava então eu devia continuar assistindo ao curso e que aos 

poucos eu compreenderia e encontraria minhas respostas. Ela achou bastante inusitado 

quando disse a ela que eu já havia lido três livros do Mestre Samael – “O Matrimônio 

Perfeito”, “A Conversão de Belzebu”, e “Kundalini Yoga” –, e com olhar de espanto 

ela me disse que isso era raro e que então eu já deveria ter algum entendimento sobre a 

gnosis, concordei com ela. Nestes livros ficavam evidentes alguns aspectos do caráter 

das atividades realizadas pelos gnósticos, neles Samael discorria sobre rituais de magia 

branca, cadeias de cura, teurgia, etc..., mas sempre que buscava mais informações 

acerca destas atividades rituais elas me eram negadas, ou desviadas, pelos meus recém-

amigos gnósticos. 
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Todas as palestras seguiram o esquema didático de explicação dos conceitos 

apresentados nos slides9, mas também traziam sempre uma prática ou técnica (como 

descrito a respeito da meditação na primeira conferência). De uma maneira bem 

resumida, serão expostos a seguir os principais conceitos e preceitos da Gnosis  de 

Samael. 

A Doutrina Gnóstica 

Um dos conceitos fundamentais é o conceito de Ego. O conceito de ego usado 

pelo gnósticos se refere aos agregados psíquicos, ou defeitos psicológicos, ou aos 

múltiplos eus contraditórios entre si. Ego é um conceito negativado, e significa a 

existência de uma certa instância do ser humano que seria automática e escravizadora. 

Essa instância do ser humano abrigaria diferentes eus contraditórios, ou vontades 

contraditórias. E estes eus assumiriam o controle da existência do ser a todo momento, 

mas revezando entre si conforme os eventos exteriores e interiores ao ser. O ego seria 

formado e alimentado por um conjunto de hábitos cristalizados. E estes hábitos seriam 

os modos repetitivos de comportamento que teríamos diante de problemas e eventos 

semelhantes ao longo do tempo, de modo que um evento semelhante sempre ativaria o 

mesmo ego 10 . Um determinado ego, quando ativado, assumiria imediatamente o 

controle da consciência do ser humano. Como se a consciência fosse um espaço vazio 

preenchido de momento a momento por diferentes eus cristalizados nessa instância-ego. 

Então, se o ego é automático e assume o controle da vida individual a todo momento, 

revezando dentro de si mesmo numa multiplicidade de eus, seríamos escravos destas 

forças automáticas. Isso faria de nós, seres humanos, autômatos. 

Porém, o ego não é a única instância do ser. A consciência seria uma outra 

instância, pura, passiva e vazia, do ser. Esta consciência, pura e vazia, também é 

chamada de Essência. A essência seria o tempo todo dominada pelo ego-autômato, 

fazendo com que o ser seja também autômato. No entanto a essência pode realizar um 

ato ativo, se assim for induzida. Por exemplo, um determinado eu (ou ego) poderia 

assumir o controle e induzir a essência a olhar para a dinâmica interna do ser (a 

                                                             
9 Este ponto é significativo, pois ele começa a revelar alguns aspectos do funcionamento desta instituição 

gnóstica. No futuro, pude confirmar que o curso de gnosis era formulado por uma instância superior da 

estrutura desta instituição (que se trata, no fundo, de uma Igreja), e que a sequência de palestras, com seus 

conceitos e slides, já estava pré-concebida de maneira que os conferencistas se resumiam a explicar as 

aspectos da doutrina de maneira mecânica.  
10 Os gnósticos hora dizem o ego, ou um ego, ou ainda os egos, não fazendo distinção entre os termos. 
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dinâmica do ego em relação à essência). É uma questão de percepção. A essência pode 

perceber a si mesma. Percebendo a si mesma ela pode aumentar seu poder ativo, isto é, 

pode se tornar mais ativa. A essência, quanto está ativada, mantém o controle sobre o 

ser, contudo manter a essência sempre ativa é uma tarefa que requer todo um 

procedimento: um trabalho espiritual, ou uma obra. 

O que faz com que a essência se torne mais ativa é a energia. Mediante um 

aumento de energia a essência também aumentaria seu poder ativo. A energia só 

aumentaria mediante um trabalho corporal e/ou mental. A energia existente no corpo 

poderia ser equilibrada por meio de técnicas como meditação ou yoga, entre outras. A 

energia poderia ser aumentada eliminando-se um eu defeituoso, pois este consumiria a 

energia inutilmente, apenas satisfazendo sua automaticidade. Eliminar o ego é ganhar 

energia. Eliminando o ego, portanto, a essência se tornaria mais potente. Do mesmo 

modo, eliminar o ego, aumentar a energia, tornar a essência mais potente, equivaleria a 

dizer que eliminar o ego é aumentar o poder de percepção de si mesmo. 

Este processo pelo qual um determinado eu assume o controle da consciência é 

chamado pelo gnóstico de “identificação, fascinação e sonho”. Não nos apercebemos 

quando nos identificamos com o signo formado por determinados objetos (exterior) ou 

pelo próprio movimento interno da consciência. A consciência, que é também 

percepção, pode perceber diferentes movimentos internos ou pode ser afetada por estes 

movimentos internos sem que ela aperceba. O ego teria o poder de irromper mediante 

um determinado signo, isto é, determinado eu sempre é ativado mediante um tipo de 

signo, o que equivale a dizer que os eus se identificam nos signos. Uma das primeiras 

teses da doutrina gnóstica de Samael é que o ego seria múltiplo e automático, isto 

equivale a dizer que existiria uma instância do ser que seria autônoma, portanto, não 

seriamos um indivíduo, mas sim uma multiplicidade autônoma. 

Quando o ego irrompe, identificado ao signo, ele produz um fascínio, isto é, no 

momento em que deixamos de perceber o mundo ao nosso redor para colocarmos nossa 

atenção/consciência totalmente neste signo. O fascínio é o momento em que o ego 

assume o controle. Em seguida, como resultado deste processo, aparece o sonho, isto é, 

o momento quanto à atenção/consciência estaria totalmente absorvida pelo ego, que, por 

sua vez, irá produzir uma imagem mental em movimento, ou um diálogo interior, ou 

uma emoção, ou uma lembrança, ou uma divagação, ou então, tudo isso ao mesmo 
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tempo. O gnóstico se refere a este estado como sonho. E dizem “vivemos 

adormecidos”. De modo que este processo escravizador do ego é compreendido 

também pelo termo adormecimento. Outra impotante tese gnóstica é a de que vivemos 

adormecidos, sendo que este adormecimento é causado pela automaticidade dos 

processos psicológicos. O primeiro problema lançado é o de como escapar do 

adormecimento. A resposta que encontramos é: através do uso correto da energia.  

Segundo problema: em que consiste o uso correto da energia? A energia só 

poderia ser equilibrada ou liberada mediante certas atitudes deliberadas da essência. 

Primeiramente é preciso que se perceba, por parte da própria essência, as duas 

instâncias do ser: ego e essência. Em segundo lugar é preciso reconhecer ou perceber a 

o automatismo do ego. Em terceiro lugar: quebrar a automaticidade do ego mediante 

um ato de contrariedade em relação ao que “ele” apresenta. Como, por exemplo, 

ordenar a si mesmo para que pare de pensar, deixando a mente em branco por um 

minuto; notavelmente em poucos segundo já estaremos divagando; mas ao perceber a 

divagação, então podemos simplesmente abandonar aquela divagação, através de um 

movimento ativo da consciência, uma ordem ou uma vontade. Quebrar a 

automaticidade do ego requer uma postura ativa diante dos desejos alimentados pelos 

eus. De modo que quebrar esta automaticidade reflete de imediato uma quebra dos 

hábitos. Aqui temos mais uma importante tese gnóstica: Para liberar energia é preciso 

quebrar a si mesmo. 

 

No entanto, isto é apenas filosofia. O pensamento gnóstico opera por figuras 

religiosas e por práticas corporais associadas aos signos religiosos, e não somente por 

conceitos. Na gnosis encontramos as transcendências verticais que se referem a seres 

individuais que teriam despertado a consciência: os chamados mestres. O processo de 

despertar a consciência estaria associado ao advento de uma figura transcendente, uma 

entidade superior que reencarnaria no corpo (boddhisattwa) daquele que atinge o 

despertar. É deste modo que Samael encarna em no boddhisattwa de Victor Rodríguez, 

trazendo consigo a “verdade” sobre o universo e a finalidade humana. Encarnar o real 

ser é assumir uma verdade transcendente vertical vinda do alto. 

Ego não significa apenas “hábito”, mas significa também satân. O ego-satân seria 

essa instancia dentro de cada ser que estaria identificada com o plano material, com a 
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satisfação de desejos egístas. Essência significa também chispa divina, ou então, o real 

ser. A essência seria reencarnante, e, existência após existência, nosso real ser evoluiria 

conforme os méritos do coração (que estariam ligados a eliminação dos eus 

psicológicos). Evoluindo, nosso real ser pode atingir o despertar da consciência, e 

assim, escapar do ciclo de reencarnações. Aquele que desperta a consciência se tornaria 

semelhante a um Deus criador. 

A gnosis é uma religião de caráter universalista. Segundo o pensamento gnóstico, 

os “grandes profetas” das “grandes civilizações” que existiram no planeta teriam 

difundido a mesma mensagem por formas culturais diferentes: eliminar o sentido de 

“eu”. Isto representa mais uma importante tese gnóstica. Buda, Cristo, Maomé, entre 

outros, seriam seres humanos comuns que teriam adquirido um grau de consciência 

muito alto mediante o abandono da idéia de “eu”. Em outras palavras, Samael, o 

avatara gnóstico, retomara a tarefa dos antigos profetas ao enfatizar sua doutrina no 

poder que os seres humanos teriam de se despertarem a partir da eliminação dos 

impulsos relacionados aos desejos pessoais egóicos. 

Ora, o que a gnosis trás de novo em relação às “grandes religiões do passado”? A 

novidade é seu método de desintegração do ego: a magia sexual. Contudo, seu sistema 

de significados, os conceitos que perfazem o “todo” da doutrina, estabelece 

ramificações com muitíssimas outras religiões e sistemas de conhecimento: hinduísmo, 

cabala, magia nórdica, conhecimentos incas, cristianismo, gnosticismo antigo, etc. A 

questão que se coloca – se devemos remeter a gnosis de Samael ao gnosticismo antigo –  

é valida somente na medida em que a remetemos também a outros sistemas de 

conhecimento. A gnosis não é uma continuidade do gnosticismo antigo11, ela apenas se 

ramifica sobre alguns elementos desta tradição do mesmo modo que se ramifica sobre 

elementos de outras tradições: kundalini, mantras, karma, runas nórdicas, yoga, 

chakras, cristo, cabala, Conjuração do Sábio Salomão... contudo, todos estes elementos 

são ressignificados dentro de um novo sistema, remetendo a uma nova unidade 

doutrinal. A gnosis é a religião esotérica que prega o despertar da consciência através 

da magia sexual. A magia sexual representa a sua técnica máxima, seu grande 

                                                             
11 O gnosticismo cristão que se formou nos primeiros séculos da era cristã, e se difundiu por algumas 

regiões do oriente médio e Europa oriental. Trazia como principais fundamentos a oposição entre a 

matéria (grosseira) e o espírito (puro), e a noção de superação dos desejos carnais através de exercícios 

espirituais, e também a idéia de que Jesus Cristo teria atingido essa superação por meio do 

desenvolvimento da sua consciência. MIRANDA, H., O Evangelho Gnóstico de Tomé. 2011. 
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“segredo”, seu método por excelência, mas existem diversas outras práticas dentro da 

gnosis de Samael, além da magia sexual, relacionadas ao ganho da energia e a 

eliminação do ego: como o pranayama, ou ainda a técnica observador observado 

(observar a si mesmo sempre que for possível; perceber os micro-movimentos do 

espírito; a-perceber os afetos). 

A figura de Cristo é recodificada ganhando novo significado: aquele que teria se 

auto-iluminado através da eliminação do ego. Assim como Buda. A gnosis também vai 

recodificar o sentido da kundalini hindu 12 ; agora ela passa a se relacionar com o 

despertar da consciência na medida em que ela ocupa o lugar de energia fundamental 

para o despertar. Cristo se torna cristo íntimo, e todos nós o carregaríamos dentro, 

sendo ele a nossa própria essência. 

O gnóstico, portanto, busca recodificar suas emoções e pensamentos, e 

reclassificar o seu comportamento remetendo ao sistema criado por Samael: ego, 

essência, adormecimento, energia, despertar. Buscará recodificar sua sexualidade em 

termos de castidade científica ou de alquimia. Não buscará “fazer sexo”, mas praticar 

magia sexual, fazendo do sexo um ato de auto-conhecimento e um campo de 

eliminação do ego. Recodificará sua corporalidade através de critérios simbólico-

energéticos: andar sempre de coluna reta e cabeça erguida (a coluna vertebral representa 

o caminho pela qual kundalini se eleva); evitar excessos de alimento; praticar yoga; 

observar seus próprios gestos. 

Seria ainda mais preciso dizer que a “a gnosis é uma religião prática”, pois ela 

estabelece um arcabouço enorme de técnicas e práticas. Elas possuem o objetivo de 

provocar uma experimentação sensível associada à volta do olhar sobre si mesmo. A 

Gnosis é uma religião prática na medida em que oferece uma diversidade de práticas 

que não requerem grandes aparatos materiais para serem realizadas: meditar, fazer uma 

retrospectiva do dia, pranayama, mantras, se auto-obervar, buscar lembrar-se de si 

mesmo (do seu propósito: vencer o ego). No entanto, veremos mais adiante que os 

rituais vão constituir outra prática fundamental, fundada no caráter coletivo, e 

funcionará como potencializador das energias. 

                                                             
12 Uma espécie de energia relacionada ao sexo tântrico, e que se despertaria mediante “exercícios 

sexuais”. 
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O gnóstico pensa por nível. Nível de consciência. Nível de Ser. E será 

evolucionista na medida em que pensar o despertar da consciência como um processo 

evolutivo. Assim, haveria graus de evolução. Ou então iniciações. Conforme se eleva o 

nível de ser mais energia será acumulada. Acumulando mais energia o ser aumentaria 

seu escopo de capacidades, aumentaria sua potência. Por exemplo, quanto mais energia 

adquirimos maior a possibilidade de adentrarmos no plano astral conscientemente, isto 

é, teríamos mais chances de manter nossa atenção enquanto adormecemos realmente, 

podendo “penetrar” no “mundo dos sonhos” conscientemente. A gnosis se define 

também por uma religião dos sonhos lúcidos. E os sonhos seriam como que indicadores 

preciosos do “desenvolvimento” da nossa consciência. O ego também retornaria no 

sonho. Portanto no astral passaríamos por grandes desafios e testes: as iniciações. Se 

superamos os testes no astral então isto significa que nosso nível de consciência atingiu 

um novo estágio. 

A gnosis é também uma religião psicanalítica. Ela favorece que seus adeptos se 

lembrem sempre de olhar para dentro de si mesmo. Mas não só isso. Ela indica práticas 

como o inventário psicológico, por onde o adepto vai estabelecer um sistema de 

classificação de suas atitudes com base nos critérios da doutrina. Mas não vai somente 

classificar. O gnóstico vai também analisar este inventário, vai definir qual agregado 

psíquico (eu psicológico) deve prestar mais atenção.  E por fim vai tentar trabalhar 

conscientemente sobre o agregado eleito. 

Outro ponto importante é que a gnosis é uma religião que faz do indivíduo o único 

responsável pelos seus acontecimentos. Só cabe a ele eliminar o seu ego. Ele teria tudo 

a seu alcance. A lei do karma também estaria presente e atuante. As atitudes dos seres 

humanos sempre, infalivelmente, voltariam para eles próprios. Toda ação voltaria na 

mesma medida. De modo que teríamos que saldar nosso débito com a lei. Débito este 

resultado de nossas ações egoicas realizadas nesta existência e nas existências passadas. 

Só cabe ao indivíduo fazer “boas ações” (agir sem ego) e equilibrar sua dívida. 

A gnosis é, ademais, uma religião das entidades cósmicas e naturais. A doutrina 

gnóstica é povoada por figuras cabalísticas, principalmente pelos anjos, porém aqui eles 

são mais que anjos, são Logos Planetários, seriam a própria consciência, ou 

inteligência, de cada planeta: Samael (Marte), Rafael (Mercúrio), Uriel (Vênus), etc. 

Sendo possível estabelecer uma espécie de conexão mágica com estas inteligências, 



42 
 

procedimento que chamam por magia sideral. Isto será de suma importância quando 

tratarmos dos rituais. Mas não para aí, existiriam ainda os elementais da natureza, os 

espíritos “pai” ou “mãe” de cada forma existente, do mineral, passando pelo vegetal e 

animal. De modo que seria possível e aconselhável realizar um trabalho mágico com 

estes elementais afim de equilibrar as energias. 

 

Inicialmente as palestras foram ministradas na biblioteca municipal da cidade, e 

abrigava um grande número de pessoas, porém, com o passar das semanas e das 

palestras, o numero de ouvintes foi diminuindo. É importante destacar que, durante o 

período em que foram ministradas as palestras, em momento algum foi dito pelos 

organizadores que eles estavam a serviço de uma Igreja, ou que estavam cumprindo um 

papel missional, tampouco foi dito que a essência das suas atividades consistiam na 

realização de rituais esotéricos (eu já supunha isso, pois através da leitura dos livros do 

Mestre Samael isso fica evidente). Acredito que por conta desse caráter pouco claro, um 

tanto obscuro, sobre qual era a finalidade deste curso, alguns participantes perdiam o 

interesse. O público perguntava o que eles realizavam na AGEACAC, ou então, do que 

se tratava a prática da gnosis, ou aonde chegariam ao final do curso, no entanto, essas 

questões eram sempre contornadas, sem que fosse dada uma resposta precisa.  

Quando chegamos ao final da décima sexta conferência, o número de ouvintes 

(nossa “turma”) já tinha se reduzido para cerca de umas oito ou sete pessoas. Naquela 

ocasião os organizadores declararam que aquela etapa do curso estava sendo concluída 

naquela noite, e que se quiséssemos continuar  a “aprender sobre a gnosis”, poderíamos, 

ou melhor, deveríamos avançar para a próxima etapa do curso.  Terminada a 

conferência, os organizadores, que naquela altura já eram bem afeiçoados a mim, e vice-

versa, disseram que a próxima etapa do curso, que eles chamaram de Câmara 

Avançada, seria realizada na sede da AGEACAC de São Carlos.  

O lugar consistia em uma casa comum, num bairro residencial. No portão havia 

um grande pôster: “AGEACAC – Gnosis”. A casa era simples, com um jardim na 

entrada, cômodos interiores pequenos; uma legítima casa de classe média urbana. Nesta 

casa eram realizadas as atividades da AGEACAC. Quando entrei no recinto pela 

primeira vez percebi um cheiro doce de incenso e ouvi o som de uma música clássica 

reproduzida por algum aparelho de som, tocava Beethoven ou algo do tipo. Pequenos 
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quadros nas paredes das duas pequenas salas, imagens do Mestre Samael, uma Placa 

Solar Inca no centro de uma das paredes, doze pequenos quadros representando o 

conjunto dos doze signos do zodíaco em outra parede. Poucos móveis. A primeira sala 

da entrada continha um par de sofás e parecia servir como uma “sala de estar”. A outra 

sala era menos mobiliada ainda e era ali que seriam realizadas as palestras de câmara 

avançada.  

 O conteúdo das palestras se tornara mais detalhado e denso. Além do mais, a 

câmara avançada trazia mais novidades: os organizadores já falavam em uma Segunda 

Câmara, que seriam as atividades rituais propriamente ditas; mas não diziam a palavra  

“ritual”, diziam apenas “atividades de secunda câmara”. Explicaram que a câmara 

avançada consistia numa fase intermediária entre a primeira câmara (curso de gnosis 

aberto ao público, constituído de dezesseis conferências) e a segunda câmara, e que se 

progredíssemos na câmara avançada, então poderíamos compreender as atividades da 

segunda câmara. 

A câmara avançada era constituída por seis palestras. A última delas tratava do 

tema da Iniciação. Só então, nesta altura, como num clímax do curso de gnosis, os 

organizadores falaram abertamente sobre rituais. Nesta última conferência haviam 

muitas pessoas estranhas acomodadas naquela pequena sala da AGEACAC aonde eram 

realizadas as palestras, e, como a nossa turma agora contava com cinco pessoas, notar 

que o recinto estava ocupado por cerca de quinze pessoas ou mais me surpreendeu. Não 

conhecia até então aquelas novas pessoas que estavam ali presentes. Tomei meu lugar e 

assisti a conferência. Deve-se notar agora que, como nossa turma contava com cinco 

pessoas, o nível de interatividade entre todos nós, ouvintes e palestrantes, estava num 

grau muito mais elevado que anteriormente. Ao longo de todo esse período de câmara 

avançada sempre acontecia de algum ouvinte faltar, e então ele poderia repor essa falta 

assistindo a conferência em outra data, a sós com o conferencista, o que proporcionava 

uma comunicação mais eficaz, direta e pessoal. Depois de vinte e uma palestras eu já 

tinha estabelecido uma boa amizade com Thiago, e “trocávamos idéias” constantemente 

“a respeito da vida”, a respeito da gnosis, a respeito de outras filosofias. Ele sempre 

estava de bom humor, sempre com a postura pitorescamente ereta, e sempre de atitude 

simpática. Thiago estava em São Carlos “por conta da gnosis”, mas só fui compreender 

este fato mais tarde. Ele me contara que era engenheiro e que tinha trabalho em São 

Carlos, mas que gostaria de voltar a sua terra, no Nordeste. Tínhamos estabelecido um 



44 
 

bom entendimento mútuo; conversávamos sobre energia, sobre o inconsciente, sobre 

certos “mistérios” e incompreensões acerca da consciência e do fato de estarmos vivos, 

sobre a questão dos sonhos, do astral, sobre experiências próprias, sobre antropologia, 

mas, no entanto, ele não me revelava tudo, e eu respeitava, embora sentisse que ele 

estava seguindo regras, e que, se dependesse somente dele, ele se abriria. Então, naquela 

última palestra já tínhamos um alto grau de intimidade, e isto, de certo modo, colaborou 

para que eu me sentisse a vontade em meios àquelas pessoas estranhas. 

Quando a palestra foi chegando ao fim, Thiago, que era o palestrante da noite, 

disse que a partir de então teríamos o direito de passar por um ritual de iniciação, o que 

foi dito de forma bastante cautelosa. Os organizadores tinham, nitidamente, muito 

receio de que a palavra “ritual” causasse um efeito negativo nas pessoas. Thiago e 

Tarsila explicaram que “as pessoas, no geral, tem medo dessa expressão, tem 

preconceito, imaginam coisas absurdas como sacrifício humano ou de animais, ou 

coisas desse tipo,... mas não se trata nada disso, mas sim de uma forma de saber pedir 

energia e crescimento a Deus”. Quando esta proposta foi feita alguns dos membros da 

turma se incomodaram e preferiram não se manifestar a respeito, pareciam querer 

entender mais sobre o ritual, porém, muito pouco foi revelado, revelaram somente que 

se tratava de um rito de passagem. O problema era que “a turma” queria saber o que 

acontecia dentro do ritual, porém os palestrantes tinham que seguir a regra de “não 

revelar” o que sabiam a respeito. Eu percebia esse problema e me sentia num contexto 

inusitado. Já tinha me decidido que iria aceitar a proposta, e comuniquei isso a Thiago 

quando nos encontramos a sós após a palestra.  

 

Iniciação 

Havia poucos preparativos especiais para a realização do ritual de iniciação ( ou 

iniciação de neófitos). Precisavam tirar as medidas do meu corpo para a confecção de 

uma roupa especial e uma sandália. Paloma me informou, com certo tom de tristeza e 

conformidade, que somente mais um dos participantes tinham aceitado a proposta de 

passar pela iniciação. O ritual de iniciação aconteceria na próxima Lua Cheia. 

Chegado o dia da iniciação, compareci a AGEACAC com antecedência e esperei.  

A casa estava mais cheia do que na última conferência, as pessoas estavam animadas, 
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aqueles estranhos falavam comigo amistosamente, e eu me sentia tímido. Na cozinha 

havia muitas refeições sobre a mesa e sobre o fogão. Estava claro que aquela era uma 

ocasião muito especial para eles. Acabei me sentindo um pouco como o centro das 

atenções, pois somente eu e mais uma moça iríamos ser iniciados, então nós dois 

representávamos a grande razão pela qual todos estavam lá naquela noite em clima de 

festa. Era bastante estranho para mim, pois não tinha idéia de como seria. O tempo foi 

passando até que Thiago anunciou que tinha chegado o momento de iniciarmos as 

atividades, e então o clima amistoso e a algazarra deram lugar a um clima sublime e 

respeitoso, todos diminuíram seu tom de voz e o silêncio foi tomando conta e ditando o 

tom. Foi só então que tive a nítida compreensão de que Thiago representava um papel 

superior aos outros naquela instituição, algo que até então eu não desconfiava. Thiago 

passou a desempenhar, a partir do momento em que anunciou o início das atividades,um 

papel de direção e liderança; o relógio devia marcar mais ou menos 19:30h. Todos 

estavam concentrados e calados quando Thiago se dirigiu a mim e à outra neófita 

dizendo que deveríamos escolher, cada um de nós, uma pessoa em especial presente ali 

naquela noite, com a exceção dele mesmo. Esta pessoa seria como uma espécie de 

“padrinho” e deveria nos auxiliar quando tivéssemos dúvidas no futuro a respeito das 

atividades. Escolhemos entre os presentes. Então todos os membros se retiraram, 

inclusive Thiago, e ficamos só eu e minha companheira neófita na sala de estar. 

Passados alguns minutos todos voltaram vestidos com uma espécie de túnica 

(semelhante à usada por São Francisco de Assis em suas representações tradicionais) de 

cor azul, com um cordão branco na cintura. Foi algo bem impressionante perceber 

aquelas pessoas vestidas daquela maneira pela primeira vez. Nossos novos padrinhos 

traziam em suas mãos as vestes que deveríamos usar, que foram confeccionadas sob 

medida, e também traziam junto um par de sandálias feitas também sob medida. 

Vestimos nossas vestes gnósticas, o que levou alguns minutos, pois ela possuia muitos 

botões e todos deveriam estar devidamente fechados, além disso, o cordão branco 

deveria ser fechado com um nó específico, então fomos ensinados a fazer o tal nó. Mais 

uma vez todos se retiraram e ficamos somente eu e a outra neófita na sala vestidos 

apropriadamente, mas antes de saírem de nossa presença Thiago disse que deveríamos 

permanecer em profunda meditação e concentração, eliminando os pensamentos 

mundanos. Esperamos por alguns minutos, e conseguíamos ouvir as vozes em coro 

vinda de dentro de uma sala específica, chamada de ante-câmara, aonde todos os outros 

estavam. Não consegui decifrar o que diziam, mas parecia ser uma espécie de oração. 
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Mais alguns instantes e então nossos padrinhos vieram até nós trazendo, cada um deles, 

uma venda negra para vendar nossos olhos. Nos vendaram de maneira a não nos deixar 

desconfortáveis. Ficamos na escuridão. Então meu padrinho explicou num tom muito 

calmo que eu deveria fazer uma espécie de passe para adentrar à ante-câmara, e que ele 

me guiaria no escuro. Ele explicou que eu deveria bater na porta da ante-câmara de uma 

maneira específica, com um número de batidas correto, numa sincronia correta. Depois 

disso a porta se abriria e eu deveria realizar uma espécie de passe, no qual eu deveria 

observar uma postura correta dos braços sobre o peito, e em seguida deveria fazer um 

sinal com a mão direita e então dizer “Paz Inverencial, Jaquim, Boaz”, e então o 

guardião permitiria que eu entrasse. Nada disso me tinha sido dito antes daqueles 

momentos.  

O meu padrinho me conduziu no escuro até a porta. A neófita entrou primeiro e 

pude observar com a audição a maneira como realizou seu passe de entrada. Chegou a 

minha vez e repeti o procedimento, então alguém disse de maneira imperiosa “Passe”, e 

então fui empurrado levemente para frente e um pouco para o lado, e depois um pouco 

mais para frente, sem ver nada do que acontecia, ia caminhando de acordo com a 

direção na qual eu era induzido pelo meu padrinho. Então a voz de Thiago soou forte e 

decididamente se dirigindo à neófita, “Quem és tu?, O que buscas?...”. E então a minha 

companheira de iniciação respondeu timidamente, quase sem voz, com muito 

nervosismo contido. Comecei a compreender que Thiago era também uma espécie de 

oficiante do ritual (o que também não foi dito antes). Ele nos fazia perguntas de “caráter 

esotérico” de modo firme e enfático, colocando-nos numa espécie de “saia-justa”. Na 

verdade acho que seria impossível dizer algo com precisão a respeito do caráter das 

coisas que eram enunciadas naquele ritual. Aquela experiência foi bastante singular, de 

uma dimensão que nunca tinha experimentado antes. O clima estabelecido contava 

muito: silêncio mortal constantemente interrompido pela voz firme de Thiago; um 

sentimento de abafamento, ou pressão; ter que falar quando indagado; tudo isso trazia 

um certo nervosismo, e ao mesmo tempo, certa sensação de que você está ali, naquele 

momento, participando de algo grandioso, “cosmológico”, do nível dos “grandes 

acontecimentos astrais”, diante de uma oferta de um Deus singular que residiria 

ignorado dentro de nós – e aquele momento representaria nossa grande chance de 

garantir nossa “entrada”. Meu coração batia forte, e me sentia um pouco tenso, 

vacilante. 
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No decorrer do ritual iniciático respondemos a muitas perguntas, tateamos alguns 

objetos, observamos, com os olhos livres, os muitos símbolos e artefatos presentes, 

escrevemos em papel vegetal nossos propósitos íntimos, nos ajoelhamos, fizemos 

juramentos..., e quando tudo acabou, todos saíram da ante-câmara e, instantaneamente, 

o clima amistoso e amigável voltou a preencher o espaço. Todos conversavam 

alegremente enquanto iam desabotoando os numerosos botões das suas vestes. Todos 

vinham nos dar parabéns com um abraço por termos “ingressado” na Ordem. Enquanto 

comíamos os alimentos preparados para aquela ocasião explicaram-nos quando as 

atividades semanais ocorriam e nos convidaram a participar sempre que quiséssemos. 

Daquele dia em diante as portas estariam abertas para nós, poderíamos participar da 

maioria das atividades rituais que eram realizadas ali. 

 

A Segunda Câmara 

Secunda Câmara é a maneira como os gnósticos se referem às atividades rituais 

esotéricas. Certa vez Tarsila me explicou que o curso de gnosis (primeira câmara + 

câmara avançada) era uma atividade exotérica, pois se voltava pra fora, aberta ao 

público sem distinções, enquanto que a secunda câmara consistia de atividades 

esotéricas, isto é, herméticas, fechadas ao público, abertas aos indivíduos somente após 

a passagem por um processo iniciático. Assim, ficou mais claro o porquê de evitarem 

comentar ou falar abertamente a respeito destas atividades anteriormente, levavam 

muito a sério o estatuto esotérico das atividades rituais. 

Estas atividades rituais (esotéricas) só poderiam ser realizadas em locais 

específicos mediante regras estabelecidas. Estes locais eram localizados em cômodos 

específicos daquela casa que sediava a AGEACAC. Explicaram-me que todas as 

AGEACACs do mundo afora funcionavam do mesmo modo. Qualquer AGEACAC 

deveria conter um Lumisial e uma ante-câmara. O Lumisial é uma espécie de Templo, e 

é o local concreto onde se realizam as atividades rituais; o Lumisial da AGEACAC São 

Carlos era pequeno, do tamanho de um quarto comum de uma casa de classe média, e se 

localizava em um dos cômodos dentro daquela casa. O Lumisial é considerado sagrado, 

e eu só pude adentrá-lo, numa ocasião ritual, após ter passado pela iniciação. Já ante-

câmara é uma espécie de “templo-menor”, um local “semi-sagrado”, uma espécie de 
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espaço intermediário entre o mundo exterior e o Lumisial; é neste espaço que ocorrem 

os rituais de iniciação de neófitos.  

Ambos os locais são impressionantemente ricos em símbolos; desde o chão, 

passando pelas paredes e nas disposições de objetos e artefatos super-carregados de 

significados esotéricos remetendo à doutrina de Samael. Os detalhes dos elementos 

rituais não precisam ser expostos de maneira crua, até porque, mesmo que se tenha 

alguma noção sobre estes elementos, a experiência ritual não será compreendida por 

essa via, mas, no entanto, basta citar que grande parte dos elementos rituais estão 

publicados nos livros do próprio Mestre Samael, conforme fui descobrir mais tarde 

quando adquiri acesso a novos livros. Quanto a esta questão, o membros da gnosis, 

mesmo sabendo que eu faria um trabalho antropológico sobre a vida dos gnósticos, 

nunca me repreenderam sobre o que eu deveria escrever, no entanto, era conhecida a 

postura da “direção” da Igreja13 de que não deveríamos falar sobre as atividades para o 

público, “pois as pessoas não entenderiam”. Entretanto, numa determinada ocasião, 

antes de uma atividade, quando conversávamos sobre essa questão, alguém disse que “o 

Mestre Samael, antigamente, realizava os rituais e as missas em uma praça pública14, 

diante de todos, sem nenhuma proibição do que deveria ser mostrado ou não”. Deste 

modo, optei por descrever alguns elementos que estão publicados nos livros, como, por 

exemplo, as conjurações e invocações, os mantras, as cadeias, etc. 

As atividades rituais eram realizados de acordo com o seguinte programa: toda 

terça-feira a atividade seria voltada para uma Cadeia de Força; nas quartas-feiras 

ocorriam Cadeias de Morte (morte psicológica); as quintas eram consagradas à Cadeia 

de Cura; aos sábados, além da atividade ritual propriamente dita, ocorriam as palestras 

de segunda câmara (oferecidas apenas aos membros iniciados) aonde se discutia, mais 

uma vez com a apresentação de conteúdo em slides, aspectos mais densos e específicos 

dos livros do Mestre Samael e do Mestre Lakshmi, como por exemplo: o Continente 

Perdido de Atlântida, A evolução dos raças planetárias, a vida secreta de Jesus no 

Egito, os segredos das Pirâmides Egípcias, etc... (o Mestre Samael escreveu mais de 

setenta livros, e em muitos deles ele fala sobre estes “tipos” de temas; segundo o 

próprio Mestre Samael, ele poderia visitar, no plano astral, os acontecimentos do 

                                                             
13 Vale ressaltar que os gnósticos evitavam falar que eram membros de “uma Igreja”, mas com o passar 

do tempo isso foi ficando evidente. 
14 Em Bogotá, Colômbia, provavelmente. 
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passado, ou os registros akáchicos que conteriam “todas as informações sobre tudo o 

que já tinha acontecido no universo”, assim, ele representava uma espécie de 

explorador do passado, um escavador de informações); após estas palestras ocorriam 

uma atividade ritual que era considerada a principal da semana, chamada simplesmente 

por atividade esotérica, ou ritual esotérico, que era diferente pois nela não ocorriam as 

cadeias, mas sim a unção, isto é, a ingestão de pão e suco de uva representando o corpo 

e o sangue de Cristo (processo análogo ao modo que o católico recebe sua hóstia, mas 

realizada de maneira diferente, singular). Além destas atividades semanais, ocorriam 

atividades especiais uma vez por mês: sempre nos dias 14 e 27; de modo que elas 

tinham proeminência sobre as outras atividades semanais, substituindo-as quando 

coincidissem as datas. A atividade do dia 14 é chamada Catorzeno, e nela os gnósticos 

elegem seus principais defeitos (os agregados psíquicos) diante do altar (diante de 

Cristo) e suplicam pela ajuda de entidades específicas, variando de defeito para defeito 

segundo a espécie. Todo dia 27 ocorriam as missas em comemoração do advento de 

Samael – o avatara da Era de Aquário15. 

  

As atividades rituais seguem a seguinte dinâmica: os membros vão chegando a 

partir das 19h ou até antes na AGEACAC (as atividades são marcadas para começar as 

19:30h); nos momentos que precedem o ritual os membros ficam à vontade, 

conversando, trocando informações corriqueiras, e com o passar do tempo, todos vão 

colocando suas vestes e então se dirigem para ante-câmara permanecendo em silêncio e 

meditação sentados nas cadeiras ali dispostas, mantendo uma postura respeitosa; os 

gnósticos, a partir do momento em que colocam suas vestes passam a se referir um ao 

outro como irmãos. A realização de qualquer um dos rituais requer a presença de pelo 

menos um sacerdote, uma ísis16 , um homem (que fará o papel de guardião à entrada do 

Lumisial), e uma pessoa de qualquer sexo (a congregação).  

Os procedimentos são iniciados por ordem do sacerdote oficiante; todos se 

dirigem para o Lumisial obedecendo uma fila; fazemos um passe e entramos; então 

todos são conduzidos pelo sacerdote oficiante a obedecerem a Ordem Litúrgica da 

ocasião, por exemplo, se a atividade é realizada numa quinta-feira o sacerdote anuncia a 

                                                             
15 Data de grande importância para os gnósticos pois indica também o início da Era de Aquário. 
16 Ísis é um título dado às mulheres que fizerem um curso de ísis; todo ritual necessita de uma ísis. 

Veremos mais a respeito nos próximos capítulos. 



50 
 

seguinte ordem: “Oração do Pai Nosso; Conjuração dos Quatro Elementos; 

Conjuração dos Sete Gênios; Invocação do Sábio Salomão; Runa Thor; Cadeia de 

Irradiar Amor seguida de Cadeia de Cura; Instrução e Prática.” 

Para um neófito como eu, observar e participar pelas primeiras vezes daqueles 

rituais, notar aqueles procedimentos típicos de Igreja (mas ao mesmo tempo 

procedimentos tão estranhos, que pareciam tão “deslocados” no tempo), aquelas 

invocações feitas de maneira imperiosa pelo sacerdote usando de muitos termos 

incompreensíveis, observar aquilo me trazia um sentimento de incompreensão, um 

muito sentimento estranho, como se estivesse à frente de algo absurdo e “fantasioso”. 

Imaginem o que é ouvir pela primeira vez, num ritual com cerca de somente seis 

pessoas todas em silêncio, as palavras firmes do sacerdote, dizendo “repitam 

mentalmente: 

Conjuração dos quatro elementos: 

Caput mortum, imperet tibi dominus 

Per vivum et devotum serpentem. 

Cherub, imperet tibi dominus per adam-jot-chavah. 

Aquila errans, imperet tibi dominus per alas tauri. 

Serpens, imperet tibi dominus 

Te-tra-gram-ma-ton per angelum et leonem. 

Michael! Gabriel! Raphael! Anael! 

 

Fluat udor per spiritum elohim. 

Maneat terra per adam jot-chavah. 

Fiat firmamentum per ia-hu-ve-hu zabaoth. 

Fiat judicium per ignem in virtute michael. 

 

Anjo de olhos mortos, 

Obedece ou dissipa-te com esta água santa. 

Touro alado, trabalha ou volta à terra, 

Se não queres que te aguilhoe com esta espada! 

Águia acorrentada, obedece a este signo 

Ou retira-te ante este sopro. 

Serpente móvel, arrasta-te a meus pés 

Ou serás atormentada pelo fogo sagrado 

E evapora-te com os perfumes que eu queimo. 

 

Que a água volte à água; 

Que o fogo arda; 

Que o ar circule; 
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Que a terra caia sobre a terra 

Pela virtude do pentagrama, 

Que é a estrela matutina 

E em nome do tetragrama 

Que está escrito no centro da cruz de luz. 

 

Amém... Amém... Amém...”. 

  

A estranheza provocada por estas palavras e pelo modo performático, firme e 

enfático que o sacerdote assume é indescritível. “Que coisa absurda!” pensava comigo 

mesmo. “O que ele está dizendo?...”. Para mim era como se houvesse um abismo entre 

aquele “mundo” e o “mundo” com o qual estamos acostumados. As cadeias eram 

menos estranhas: todos, com exceção do guardião, que deve ficar à beira da porta de 

entrada, dão-se as mãos no centro do Lumisial, o sacerdote conduz enquanto que a 

congregação repete cada frase em voz alta: 

“Cadeia de Cura 

 

Que todos os seres sejam felizes. 

Que todos os seres sejam ditosos. 

Que todos os seres estejam em paz. 

 

(Repete-se por três vezes). 

 

A...U...M... (mantralizando, Áááááuuuuuuuummmmmmmm) 

A...U...M... 

A...U...M...  

 

Santo e bendito seja seu nome impronunciável, 

agora já se verificou o sagrado mistério da letra, 

eu, entretanto, seguirei para mais ocultos lugares. 

 

(Repete-se por três vezes. A seguir a congregação deverá repetir expressão 

por expressão) 

 

Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, Tu que és meu Real Ser, meu Deus Interno, te 

suplico com minha alma e com meu coração, te dignes invocar aos Veneráveis 

Mestres da Medicina: 

 

Paracelso! Galeno! Hipócrates! Hermes Trismegisto! Mestre Huiracocha! Mestre 

Esculápio! Anjo Adonaí! Vos chamamos, vos invocamos, em Nome do Cristo, pelo 

Poder do Cristo, pela Majestade do Cristo, vinde até aqui, concorrei a esta cadeia. 
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ANTIA DA UNA SASTAZA (cantado; repete-se por três vezes) 

 

Veneráveis Mestres da Medicina, vos chamamos, vos invocamos, para vos pedir, em 

nome do Cristo, pelo Poder do Cristo, pela Majestade do Cristo, uma ajuda 

poderosa de cura para todos os enfermos que sofrem em Clínicas, 

Hospitais,Sanatórios, Casas de Saúde e em todo lugar da Terra onde hajam 

enfermos. Pedimos que a força vital desta cadeia atue em todos eles para que seus 

corpos sejam curados, sejam sanados, sejam alentados totalmente, de acordo com a 

Lei Divina. 

 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. (mantralizando17) 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

 

 

Veneráveis Mestres da Medicina, também vos pedimos, em nome do Cristo, pelo 

poder do Cristo, pela Majestade do Cristo, uma ajuda poderosa de cura para todos 

os enfermos que vamos nomear nessa cadeia: 

 

(Então se nomeia o nome de pessoas enfermas, que podem ser amigos, 

conhecidos, familiares, etc) 

 

Veneráveis Mestres da Medicina, vos pedimos, vos rogamos, vos suplicamos,que os 

enfermos que foram nomeados, recebam a força vital desta cadeia, para que seus 

corpos sejam curados, sejam sanados, sejam alentados totalmente, de acordo com a 

Lei Divina. 

 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

 

Veneráveis Mestres da Medicina, também vos pedimos, em nome do Cristo, pelo 

poder do Cristo, pela Majestade do Cristo, uma ajuda poderosa de cura para nossos 

corpos; que a força vital dessa cadeia atue em cada um de nós, curando-nos, 

sanando-nos, alentando-nos, totalmente, de acordo com a Lei Divina. 

 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

AE GAE GUF, PAN CLARA, CUREM-SE, SANEM-SE. 

 

                                                             
17 Este tipo de mantra é diferente dos outros, pois este não consistem de uma vocalização contínua da 

mesma vogal ou consoante (por exemplo: ÁááááááUuuuuuMmmmm), mas sim de uma frase, curta ou 

longa, entoada de uma vez sem pausa, mais parecendo um canto. 
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(em seguida todos se ajoelham) 

 

Pai nosso que estáis no Céus, 

santificado seja Teu Nome, 

venha a nós o Teu Reino, 

faça-se a Tua Vontade, assim na Terra como no Céu. 

O pão nosso de cada dia, dái-nos hoje, 

perdoa nossas dívidas, 

assim como nós perdoamos aos nossos devedores, 

não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. 

Amén. 

 

Glória ao Pai, Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. 

 

(todos voltam a ficar de pé) 

 

Meu Pai, Meu Senhor, Meu Deus, te peço com minha alma e com meu coração, te 

dignes dar as infinitas graças aos Veneráveis Mestres da Medicina por haverem 

escutado nossas súplicas, as quais pedimos que se cristalizem no Mundo Físico e 

nos Mundos Internos, de acordo com a Lei Divina. 

 

Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. 

 

A...U...M... 

A...U...M... 

A...U...M...” 

 

 

Finalizada a exaustiva cadeia o sacerdote faz uma espécie de “sermão”, uma 

instrução, refletindo sobre alguns elementos da doutrina gnóstica de Samael e sobre 

preceitos éticos para observarmos no dia-a-dia, contudo, neste momento os outros 

irmãos também podem fazer o uso da palavra. Terminada a instrução o sacerdote 

oficiante conduz uma prática, normalmente uma meditação dirigida: todos se sentam 

confortavelmente e livremente, com exceção do guardião, nas cadeiras do Lumisial, e 

então o sacerdote diz para relaxarmos o corpo, “começando pela cabeça, relaxem o 

centro da testa, os ombros..., respirem profundamente...”. A prática dura cerca de 

quinze minutos, e costuma ser bastante relaxante. Quando ela chega ao fim o ritual 

também termina. Geralmente todo ritual costuma durar entre quarenta e cinco minutos e 

uma hora. Chegado o fim da atividade os irmãos vão deixando o Lumisial um a um, e, 
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aos poucos, vão tirando suas vestes enquanto começam a conversar amistosa e 

livremente. 

 

Observa-se que o neófito, ao entrar para a Ordem, cai de imediato num mundo 

completamente irreconhecível. Mesmo tendo recebido um conjunto de conceitos através 

do curso de gnosis, ele nada pode desconfiar do que acontece efetivamente naqueles 

rituais. Existe como que uma zona de indiscernibilidade entre os rituais propriamente 

ditos e o curso de gnosis. Ele deve ir aprendendo aos poucos do que se trata toda aquela 

simbologia “absurda”, até que ela faça sentido. O neófito tem a única opção de ir 

descobrindo aos poucos o sentido daquele mundo ritual, nada é dado de antemão, tudo 

tem que ir se construindo no espírito de cada novato.  

Pode-se dizer que uma atividade “na gnosis” envolve três momentos: 1- a chegada 

dos membros num período curto de convívio extra-ritual; 2- o ritual propriamente dito; 

3- um segundo momento de convívio extra-ritual. É fundamental destacar a importância 

do convívio extra-ritual, ou seja, dos momentos nos quais os gnósticos não estão 

assumindo nenhum papel ritualístico. É um convívio curto, porém muito significativo, 

que duram apenas alguns minutos por dia, antes e depois dos rituais. São nestes curtos 

períodos que ocorre uma boa quantidade de troca de informações, normalmente a 

respeito de algum assunto relacionado à gnose, mas também sobre as experiências 

individuais de cada um, dos assuntos corriqueiros do cotidiano. É comum ouvir relatos 

de cura, de práticas (existe um inventário muito extenso de práticas que podem ser 

realizadas individualmente, a maioria delas práticas medicinais com determinadas 

plantas e determinados elementais ou energias), de relatos sobre a missão18, sobre a 

administração da instituição 19 , de viagens a outros Lumisiais e Templos, sobre 

“fenômenos misteriosos” que ocorrem ao redor da Terra. Porém, durante minha 

experiência etnográfica nestes convívios, um determinado tema se sobressaia dos 

outros: as práticas. Era comum e recorrente ouvir relatos a respeitos de numerosas 

práticas bem diversas, técnicas que visavam ajudar na empreita de eliminação do ego, 

                                                             
18 Aos poucos fui entendendo que havia uma espécie de “missão”, isto é, de um programa de difusão da 

doutrina gnóstica institucionalizado por uma Igreja. 
19 A AGEACAC de São Carlos era uma instituição subordinada hieraquicamente a uma administração 

regional (Diocese), que estava por sua vez subordinada a uma administração nacional, que estava, por sua 

vez, subordinada a Igreja Gnóstica Cristã Universal “Samael Aun weor” Federada, sediada na Venezuela, 

num Templo chamado Lúmem de Lumine. 
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ou de algum agregado psíquico específico, na cura de algum mal fisiológico, ou então 

práticas que ajudariam a sair em astral e no aprendizado do domínio dos sonhos, 

práticas envolvendo mantras, meditações, plantas, cristais, orações, e etc..., com 

finalidades específicas. 

 

*** 

 

Com base nestes dados, é possível fazer uma análise ao estilo de Victor Turner 

acerca dos rituais. Tuner atribui a Arnold van Gennep uma sistematização dos rituais 

em termos de um processo caracterizado por três etapas: separação, margem (ou 

liminaridade) e agregação20. Em outra palavras, os rituais consistiriam primeiramente 

por uma etapa de separação dos costumes cotidianos (ou da “estrutura”21), ou seja, do 

afastamento do indivíduo perante a estrutura social; durante a etapa liminar os 

indivíduos passariam a assumir outro status, marcando seu afastamento dos códigos 

sociais cotidianos; e finalmente, o indivíduo regressaria ao código cotidiano tendo 

consumado sua “transgressão”. 

Ora, é evidente que podemos destacar estas três etapas se olharmos analiticamente 

ao funcionamento das atividades rituais da gnosis. Numa atividade “comum” o 

indivíduo, ao adentrar o recinto da AGEACAC , deixa de lado sua “função” na estrutura 

social e aos poucos vai assumindo uma nova “indentidade”, marcada principalmente 

pelo uso das vestes, o qual o transforma em irmão. O ritual em si consistiria nesta etapa 

liminar, aonde o irmão é jogado num mundo simbólico completamente outro, deslocado 

no espaço e no tempo. Terminado o ritual surge uma etapa de regresso ao mundo 

cotidiano. Estas etapas são observadas nos rituais da gnose; um gnóstico não pode 

chegar vestido, e nem pode sair vestido da AGEACAC. Ele se torna irmão na primeira 

etapa e deixa de sê-lo na terceira.  

Um ritual como o ritual de iniciação pode ser entendido como aquilo que Turner 

chama de rituais de elevação de “status”, pois nele o novato é elevado a uma posição 

                                                             
20 Turner, V., O Processo Ritual, 2013. 
21 Conforme compreendida por Turner e pela escola britânica de antropologia: como um conjunto de 

valores, instituições, posições hierárquicas, reconhecidas socialmente pelos atores nelas implicados; ou 

então “estrutura social”. 
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mais alta dentro do sistema institucionalizado pela igreja. Contudo, durante a realização 

deste ritual os neófitos não são alvos de qualquer tipo de humilhação ou generalização, 

como aponta Turner. Mas são alvos de uma espécie de pressão provocada pela posição 

central em que ocupam em determinados momentos do ritual. Durante a iniciação o 

sacerdote faz, de forma imperiosa, algumas perguntas aos neófitos, contudo pouco 

importa a resposta22 dada pelos neófitos, o importante é submetê-los àquelas perguntas. 

São rituais de elevação de “status”, de ingresso em uma sociedade secreta, no qual os 

ingressantes são submetidos a testes, pouco importando a sua performance.  E o que 

Turner chama de crise de vida seria a própria aceitação individual da responsabilidade 

com o cristo interno, com uma realidade mais elevada, da responsabilidade perante 

Deus. 

Mas no caso dos rituais cíclicos, que se repetem de semana a semana, e de mês a 

mês, estes podem ser considerados como rituais de reversão de “status”, pois através 

deles os indivíduos abandonam sua posição na estrutura social, revertendo seu estatuto, 

ingressando num mundo simbólico completamente distante da realidade social. Aqui 

não há qualquer referência ao papel do indivíduo dentro da estrutura social vigente, 

embora aponte para uma determinada ética em relação à communitas. Não há inversão, 

mas sim abertura a um novo código, a uma aventura simbólica extravagante, porém 

positiva, pois através dela o indivíduo ritualiza e reatualiza o seu papel em relação ao 

mundo exterior. Mas se trata de um papel espiritualizado, um papel genuinamente 

gnóstico, um compromisso de quem vive no mundo como que numa batalha interna 

contra o ego, numa missão constante de “ajudar” a humanidade “decadente” (sacrifício 

pela humanidade) através da difusão dos ensinamentos do mestre Samael. É neste 

sentido que os rituais gnósticos se referem à communitas, como degenerada, tendo em 

vista a sua transformação e auxílio. 

Mas o ritual gnóstico, a máquina-ritualizante23  gnóstica, não é só isso, ela é 

também fluxo cósmico, vertigem de símbolos, abertura ao infinito, e é a regra de 

prudência dos sonhos 24 . Mas ela é também a máquina de captura do desejo 

revolucionário do gnóstico. Os rituais estratificam, marcam, decalcam o fluxo contínuo 

                                                             
22 Pude observar com mais clareza este aspecto depois que me tornei membro da gnosis e pude participar 

de rituais iniciação de outros neófitos.  
23 Deleuze,G & Guatarri,F., O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia, 2011. 
24 A invocações feitas nos rituais podem ser realizadas também individualmente para a proteção, 

principalmente no plano astral. 
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do desejo revolucionário (revolução da consciência), revestem-no de cristos e egos, de 

sacrifício pela humanidade, e remetem este sacrifício à forma de uma missão, a uma 

forma de propagação de uma Igreja, de formas institucionalizadas e recalcadoras da 

relação de si para consigo mesmo. Os rituais, ao mesmo tempo em que abrem novas 

conexões para alguns, vão recalcar os fluxos internos de outros. Isto vai variar de 

indivíduo para indivíduo. A máquina de captura se estabelece quando o dispositivo 

missional começa a operar. 
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Capítulo 3 – Sociabilidade no mundo gnóstico 
 

Em São Carlos praticamente sempre os mesmos membros participavam com 

fidelidade da maioria das atividades rituais (eu nunca fui um deles). Um grupo de cerca 

de dez pessoas, variando a cada dia. Poderia dizer que este grupo dá forma concreta ao 

Lumisial de São Carlos; como eles mesmos dizem com frequência: “somos o corpo do 

Lumisial”. Este grupo era composto por pessoas de classe média, que possuíam 

empregos corriqueiros e que dedicavam seu tempo noturno às atividades rituais da 

gnosis. Todos levavam uma vida dentro dos padrões mais comuns em termos de 

trabalho e projetos. Uma pessoa qualquer que se deparasse com um gnóstico andando 

pelas ruas são carlenses jamais poderia desconfiar da extravagância ritualística com a 

qual ele é compromissado. Eles se vestem como todos, andam de ônibus como pessoas 

comuns, precisam ir ao mercado e pagar suas contas nas caixas lotéricas, são tão 

“normais” e cheios de problemas corriqueiros que passam despercebidos pela multidão. 

Diante do mundo público não transmitem nenhum sinal que possa sugerir seu 

compromisso com atividades esotéricas ritualísticas e com uma dimensão cosmológica 

altamente densa e rica. Não andam como profetas exibindo seu estatuto esotérico ou sua 

glória por ter encontrado o “verdadeiro caminho”. 

 

Durante o ano de 2013 participei de várias atividades e pude confirmar algumas 

idéias que ainda estavam nebulosas em minha mente a respeito dos gnósticos e de como 

aquilo funcionava. Thiago, sem precisar dizer nada a respeito, revelou ser o sacerdote 

daquele Lumisial. Ele habitava a casa aonde se localizava a AGEACAC, ou melhor, 

habitava um dos quartos daquela casa. O aluguel da casa e as outras despesas que 

surgiam na manutenção daquele espaço eram divididos entre todos os membros, mas 

não de maneira intransigente, isto é, não éramos obrigados a pagar se não tivéssemos 

como, mas ainda sim, todos pagavam determinada quantia, muitas vezes diferentes entre 

si 25 . Observei que, dentro do grupo de membros, alguns assumiam o papel de 

administração dessas contas e de outros procedimentos importantes, como a 

organização do curso de gnosis oferecido ao público, ou então a divulgação de informes 

                                                             
25 Eu costumava colaborar, na maior parte do período em que frequentei a gnosis, com cinquenta  reais 

por mês, o que na verdade, constituía a média de gastos dividida entre os membros mais ativos. 
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advindos das instâncias superiores da igreja, a manutenção e organização do espaço da 

AGEACAC. 

A gnosis se revelou funcionar nitidamente como uma igreja esotérica, isto é, uma 

instituição hierarquizada, organizada e sistematizada para a difusão de uma doutrina 

esotérica, cujas atividades implicam um caráter secreto. O programa missional daquela 

organização começava a se desenhar para mim, revelando seu modo de expansão, seu 

estilo de proselitismo. Os gnósticos, no entanto, evitavam falar sobre a missão ou sobre 

como é ser missionário com aqueles que não sejam missionários também. Nunca 

revelavam muita coisa. Preferiam sempre dizer “você tem que ver por si mesmo”. Estes 

tipos de informações sempre ficavam meio que suspensas no ar, fugidias. Eu não 

insistia com muitas perguntas, deixava a coisa toda andar tranquilamente, frequentava 

algumas atividades pacientemente, procurava extrair “o melhor” delas e “o melhor” 

deles – dos amigos que acabara de fazer.  

Com passar do tempo, apenas alguns meses depois que entrei para a Ordem, 

Thiago deixou São Carlos e foi viver em sua terra de origem, no nordeste. Na cidade 

para onde ele se dirigiu também existia um Lumisial e ele poderia oficiar ali. A casa que 

alugávamos para sediar a AGEACAC também foi abandonada. A sede mudaria de 

endereço. Logo uma nova casa seria alugada para as atividades. Tarsila me explicou que 

o grupo ficaria sem sacerdote por um período ainda não determinado, portanto as 

atividades de segunda câmara não poderiam ser realizadas, com isso, aproveitaríamos 

para trocar de casa (pois era consenso entre os membros que aquela casa não estava 

mais satisfazendo as necessidades do gurpo) e fazer as reformas necessárias para a 

construção do novo Lumisial neste novo local. As atividades cessariam por algum 

tempo até que a nova casa estivesse “regularizada” para a utilização do grupo.  

Certo dia recebi um e-mail informando que as atividades voltariam a acontecer na 

ante-câmara da nova casa. Poucos dias depois me dirigi até o novo endereço. Chegando 

lá fui surpreendido por um novo membro do grupo, chamado Rafael, e sua esposa, 

Maria Clara. Era uma quarta-feira, e os outros membros do grupo não poderiam 

comparecer então não realizamos nenhuma atividade ritual, apenas um estudo26. O 

estudo foi rápido, e no restante do tempo fiquei conversando a sós com Rafael por um 

                                                             
26 Nos dias em que não há número suficiente de pessoas para a realização de alguma atividade ritual se 

faz um estudo entre as pessoas presentes, isto é, uma leitura em grupo de alguns trechos previamente 

selecionados de alguma obra do Mestre Samael. 
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bom tempo na sala de estar da “nova” casa. Ele aparentava ter pouco mais de trinta 

anos, assim como sua esposa. Explicou-me que seria o novo sacerdote do Fiat Lux 

(nome do Lumisial de São Carlos). Rafael também veio do nordeste, sua esposa do Sul. 

Fiquei feliz em conhecer aquelas pessoas, principalmente Rafael, pois nos entendemos 

rápido e foi fácil estabelecer uma amizade. Ele aparentava uma postura meio de rebelde 

punk, falava gírias e era bastante curioso a respeito de política, governo, sistemas 

políticos e monetários, etc. Naquela noite ele notou que eu andava meio introspectivo, 

disse a ele que eu tinha tomado um “pé na bunda” e complementei dizendo “mulher é 

foda!”. Ele deu risada e disse “bixo, faz o seguinte, toma banho de Sol e faça uns 

mantras e agite seu corpo ali tomando bastante Sol”. Meneei a cabeça positivamente.  

Rafael e Maria Clara também moravam naquela casa, assim como Thiago havia 

habitado a casa antiga. Dividiam um quarto e uma parcela do aluguel. Esse aspecto 

híbrido é interessante: a casa é, ao mesmo tempo, uma casa propriamente dita, aonde 

habitam seres humanos, mas também um espaço institucional aberto aos membros, e 

ainda, um espaço aonde se aloja o Lumisial para as atividades esotéricas. 

 

Naquele período, em meados de setembro, a casa ainda não possuía um Lumisial 

em condições de uso. Seria preciso construir um. Os membros que administravam o 

grupo tiveram que alugar uma casa cujo espaço comportasse um Lumisial. O quarto, 

uma edícula, na verdade, destinado a ser o novo Lumisial precisaria passar por uma boa 

reforma. As atividades, até que a reforma ocorresse, seriam realizadas na ante-câmara. 

A reforma da edícula deveria obedecer a certos princípios estruturais básicos: um altar 

deveria ser construído numa parece específica, o piso teria que ser trocado, o telhado 

teria que ser refeito, e duas colunas deveriam ser instaladas logo após a porta de entrada, 

aliás, uma nova porta de entrada precisaria ser feita abrindo-se a parede, e uma parede 

interna, que dividia a edícula em duas partes, seria totalmente eliminada.  

 

No e-mail do grupo circulou a notícia da realização de um mutirão para a 

reconstrução do “Lumi” (como gostavam de chamar) marcado para um fim-de-semana. 

Participei dos trabalhos de reforma. Bater cimento, quebrar paredes com marretas, 

assentar tijolos, carregar madeira, tirar entulho, havia muito trabalho a ser feito e muita 
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poeira no ar. O clima entre as pessoas estava bastante animado, conversas iam e vinham 

trazendo, na maior parte do tempo, alguma coisa relacionada ao esoterismo, mas 

também faziam piadas uns com os outros, eram todos amigos. “O Maurício falou que 

não gosta de trabalhar sozinho na marcenaria. Falei pra ele que não tinha problema, 

porque, junto com ele, ele carregava uns mil, hahaha...” brincou Alex, fazendo alusão 

aos “mil agregados psicológicos” que Maurício, nosso colega, estaria carregando.  

Alex possuía uma marcenaria, e Maurício era seu empregado, ambos compunham 

o grupo gnóstico e eram grandes parceiros de trabalho. Ambos aparentavam estar na 

faixa dos cinquenta anos. Trabalhavam freneticamente na reforma do Lumi. Na verdade, 

todos estavam muito concentrados nos trabalhos e eu tentava imaginar se aquela 

concentração focada e o ritmo ágil de trabalho não teriam algo a ver com a auto-

observação. Parecia-me ser bastante clara essa relação, pois ninguém dava espaço para 

nenhuma espécie de expressão negativa; nunca criticavam nada, faziam, no máximo, 

algumas alusões humorísticas. Havia um cuidado muito grande com o que era dito (e 

isto poderia ser notado desde os primeiros contatos com os membros do grupo), e, além 

disso, nunca falavam demais, e pareciam estar se policiando com muita frequência, e 

isto se destacava de certa maneira se observássemos os pequenos gestos e falas; 

claramente, isto gerava neles um comportamento singular e sutil, bem diferente daquilo 

que poderia se chamar de “comportamento comum” das pessoas. Porém, esse 

comportamento era sutil, portanto, a observação capaz de captar estes movimentos 

deveria estar acostumada à sutileza dos gestos. Não creio que esse comportamento deva 

ser entendido como uma repressão de si mesmo, mas ao contrário, como uma expansão, 

pois era evidente que esse comportamento os fazia jogar atenção sobre os próprios 

afetos, expandindo suas potências de apercepção dos movimentos internos, do espírito, 

do interior, e consequentemente, aquilo dava forma às suas expressões corporais e 

linguísticas. 

 Os assuntos esotéricos pareciam alegrá-los e atiçar-lhes a curiosidade e a 

comunicação: “o Mestre Laksmi foi a reencarnação de Judas Iscariotis” alguém disse, 

“e ele também foi Sócrates” complementou outro. Falavam sobre a existência de 

indivíduos gnósticos que eram reconhecidos por terem atingido um grau muito elevado 

de consciência – os alto iniciados – e que gozariam de uma existência altamente lúcida 

e potente em termos de autodomínio de si, de grau de consciência, e de capacidade de 



62 
 

sair em astral. Se diante de muitos assuntos os gnósticos eram comedidos e cautelosos, 

diante dos temas esotéricos eles eram entusiastas e descuidados. 

Maurício sempre me cumprimentava com um aperto de mão especial, era uma 

espécie de código, um jeito específico de “apertar as mãos” que nos fazia sentir um 

ponto de pressão proposital no pulso, e ele realizava tal gesto firmemente, mas com 

discrição. A primeira coisa que me disse, quando nos conhecemos, foi: “você sabe por 

que a mente tem esse nome?... porque ela mente”. Maurício era um desses membros 

que frequentava os rituais com fidelidade. Tínhamos uma boa relação, e ele gostava de 

me dizer coisas sobre a doutrina, de me aconselhar; ele era um tipo bastante entusiástico 

e curioso a respeito da vastidão de elementos que compunham a doutrina gnóstica e 

sobre os eventos, que poderiam ser classificados como eventos esotéricos, pelo mundo 

afora. Ele sempre me perguntava se conhecia tal planta, ou tal cristal, ou se eu já tinha 

comido tal alimento, ou feito determinada prática de purificação. Era notável seu 

empenho em buscar informações esotéricas nos livros do mestre Samael. Sempre trazia 

informações, não só a mim, mas aos outros membros; sempre pescava alguma “coisa 

nova” nos livros de Samael. Naquele dia em que trabalhávamos na reforma do Lumi, 

fomos juntos, eu e ele, de carro, buscar uma betoneira para bater o cimento. Naquelas 

ocasiões, os assuntos sempre envolviam, de algum modo, a gnosis; discutíamos sobre o 

ego, sobre os mestres, avataras, o continente perdido de Atlântida, os elementais..., e 

naquele dia a conversa não estava sendo muito diferente, mas então ele revelou que já 

tinha participado de um ritual com o chá ayahuasca, eu perguntei quando e onde, ele 

respondeu que tinha sido em Araraquara, na inauguração daquele Ponto de Luz27, no 

ano de 2009, chamado de Instituto Xamânico Morada do Sol. O fato é que eu estava 

presente lá também naquela noite, e foi quando tive a minha primeira experiência com a 

ayahuasca. Demos risadas achando aquilo hilário. Maurício me revelou que antes de 

entrar para a gnosis já possuía uma “sede interior” pelos “mistérios da consciência”, que 

sempre buscara compreender “melhor” a existência, que não acreditava no “caminho” 

oferecido pelas religiões de massa, e que sempre tinha uma aptidão em buscar 

compreender a dinâmica da mente e do interior do ser humano. 

 

                                                             
27 Nome que os ayahuasqueiros da vertente Xamanismo dão ao local aonde é consagrado o chá e são 

realizados os rituais, também sagrados. 
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Entre os gnósticos eu era tratado como semelhante, ou seja, como uma pessoa que 

estaria buscando um caminho, buscando a auto-realização, a revolução da consciência, 

a eliminação do ego, a transmutação da energia sexual (e isto não deixa de ser verdade 

em um certo nível). Essas expressões eram comuns e corriqueiras. Mas não me 

identificava completamente com esse mundo, entendia que aquelas atividades rituais, 

os conceitos, a entrega a gnosis, poderia expandir em muito a vida daqueles indivíduos, 

o que de fato acontecia, e poderia expandir nesse nível da economia e expansão dos 

afetos, na exploração do campo da própria mente e da percepção, no campo da atenção 

sobre si. Então, eu me deixava levar, jogava o jogo, sabia que eu estava ali, percorrendo 

e atravessando aqueles códigos pacientemente, observando e aceitando aquele modo de 

existência que os gnósticos ofereciam, por outros motivos: primeiro porque eu queria 

compreender por mim mesmos aquele tipo de magia e queria dar provas de que somos 

capazes de atravessar os códigos que bem entendemos sem que isso nos enfraqueça ou 

nos prenda (talvez uma questão de método, mas não somente de método etnográfico); 

em segundo lugar, pela antropologia que poderia resultar desse agenciamento. Eu já 

tinha deixado claro a todos eles que eu desenvolveria uma dissertação de mestrado 

sobre a gnosis, porém, como imaginavam que eu iria escrever sobre a antropologia 

gnóstica (Atlândida, Lemúria, as raças-raízes, etc) eu tinha que lhes explicar que se 

tratava de escrever sobre a maneira como viviam, e não sobre os mistérios das 

civilizações antigas (que é um tema de grande interesse dos estudantes gnósticos). 

 

Antes de entrar para a Ordem, pouco tinha ouvido falar do Mestre Lakshmi. 

Porém, conforme fui convivendo entre eles e participando das atividades, a importância 

deste Mestre foi ficando cada vez mais clara. Lakshmi era, de fato e de direito, o 

fundador da Igreja Gnóstica a qual o nosso Lumisial estava subordinado. Foi um dos 

discípulos do próprio Mestre Samael. Lakshmi era considerado o restaurador da Igreja 

criada por Samael, que se desintegrara após o “desencarne” (como gostam de dizer) do 

Mestre Samael, em 1977. Porém, não era considerado assim por outras instituições 

gnósticas; estas outras o acusavam de ser um “falsário”. Lakshmi liderou a construção 

de um Templo na Venezuela – o Lúmen de Lumine – que foi inaugurado em 1983. Aos 

poucos fui compreendendo o devir do Movimento Gnóstico criado por Samael; após os 

seu desencarne os principais discípulos, também considerados como “Mestres”, 

entraram numa disputa pela liderança do movimento gnóstico, de maneira que o povo 
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gnóstico teria se dividido em diversas instituições. Lakshmi era considerado o 

restaurador do movimento gnóstico entre os seus seguidores, e sua Igreja, a partir dos 

anos 90, passou a se destacar das demais instituições por ser mais organizada e por 

possuir maior número de adeptos que as outras.  

 

 Viagem ao Monastério Mória, para ocasião de uma Convivência Nacional 

Depois que a reforma do Lumi foi concluída, as atividades rituais passaram a 

serem realizadas, com a devida normalidade, dentro do Lumisial. E por volta de 

dezembro daquele ano, conversas sobre uma Convivência Nacional, que ocorreria no 

início de fevereiro seguinte, começaram a se difundir dentro do grupo. Num daqueles 

momentos de convivência extra-ritual Tarsila e Rafael me explicaram do que se 

tratavam tais Convivências, disseram que altos iniciados venezuelanos estariam 

presentes na próxima convivência e que esta seria realizada no Templo Mória, 

localizado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e também, que naquela 

ocasião, seu eu quisesse participar, poderia testemunhar uma outra dimensão do povo 

gnóstico, numa outra escala, pois era esperado que muitos gnósticos comparecessem a 

tal evento. Naquela época eu já entendia um pouco como funcionavam certos elementos 

do mecanismo da Igreja Gnóstica. Sabia que cada Lumisial necessitava de um 

sacerdote, pois são os únicos permitidos a dirigirem os rituais (oficiar); sabia também 

que alguns membros eram missionários locais ou missionários nacionais, e que os 

cursos de difusão da gnosis (primeira câmara), só poderiam ser ministrados pelos 

missionários ou sacerdotes; e que estes estatutos eram dados ao gnóstico depois de uma 

espécie de aprendizado (ou então, “rito de passagem”): curso para missionário local, 

curso para missionário nacional, curso de Ísis, curso de sacerdote.  

Tarsila me avisou que iria com seu carro para Campo Grande, para participar da 

Convivência Nacional e me convidou para ir com ela, pois, segundo ela, seria uma 

oportunidade imperdível para mim. Aceitei. A Convivência Nacional seria iniciada no 

dia primeiro de fevereiro e terminaria no dia quatro daquele mês, mas, no entanto, 

Tarsila precisaria estar no Monastério Mória no dia 27 de janeiro, pois seria realizado 

um curso de “atualização para os missionários nacionais”, e ela precisava estar 

presente, pois ela era missionária nacional. Deste modo, ficaríamos cerca de 10 dias 
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naquele Monastério, na presença de muitos gnósticos advindos de regiões diversas, 

inclusive da Argentina, do Paraguai e da Venezuela. 

 

No dia 27 de janeiro de 2014, uma segunda-feira, partimos de São Carlos em 

direção a Campo Grande pela manhã, a viagem levaria cerca de onze horas. Estávamos 

em quatro pessoas no carro, que estava bem cheio por conta das malas, barracas e outros 

acessórios. Tarsila assumia a direção, eu ocupava o espaço do passageiro, e no banco 

traseiro ia um casal muito jovem, Gabriel e Marina, ambos gnósticos, e eles tinham 

deixado a capital paulista rumo à Convivência Nacional fazendo uma escala em São 

Carlos para aproveitar a carona de Tarsila até Campo Grande. Gabriel e Marina também 

participariam da atualização. Durante a viagem falaram muito dos amigos gnósticos em 

comum, falaram sobre os diferentes Lumisiais que já tinham visitado, sobre pessoas que 

haviam “abandonado a gnosis”. “Fulano de tal perdeu o crucifixo...” disse Gabriel, se 

referindo ao fato de que um dos membros da gnosis, do Lumisial que ele mesmo 

frequentava, havia perdido o estatuto de sacerdote e, com isso, o direto de oficiar, e isto 

que me pareceu ser uma coisa comum, pois, naquela altura, eu estava começando a 

entender o tamanho do fardo que um indivíduo que se torna sacerdote ou missionário 

deveria carregar, não me parecia ser uma tarefa muito simples: se dedicar de corpo e 

alma a uma vida daquele tipo, profundamente devotados com as atividades em torno da 

gnosis. 

Gabriel e Marina eram recém casados, e se conheceram no Monastério Mória 

quando faziam o curso de missionário local. Portanto, aquela era uma ocasião 

duplamente especial para ambos. Gabriel tinha 21 anos e certo sotaque mineiro, pele 

clara, rosto simpático e espírito brincalhão. Marina não aparentava ter chegado aos 20 

anos, de pele mais morena, muito simpática, mas de rosto sério.  

Chegamos a Campo Grande pouco antes da meia-noite e fomos em direção ao 

Mória, que se localizava na periferia da cidade, numa região de chácaras e sítios. Estava 

bem escuro e não pude observar a paisagem enquanto atravessávamos os portões do 

monastério. Mas percebia-se que o espaço era bem amplo. Gabriel parecia nas nuvens 

de tanta euforia por estar ali de volta. Estacionamos perto de uma área construída, 

descemos cumprimentamos as poucas pessoas que estavam na recepção; instalei minha 
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barraca num gramado, numa posição favorável, próxima a um local protegido, Gabriel e 

Marina instalaram sua barraca ao lado da minha. 

No dia seguinte conheci muitas pessoas, Tarsila me introduzia a elas dizendo que 

eu fazia parte da grei28 de São Carlos. O espaço do monastério era bastante amplo. 

Amplos gramados; dois grandes salões construídos; uma grande casa de pousada, um 

pouco afastada dos grandes salões, com cozinha comunitária e quartos para hóspedes, 

rodeada por uma grande varanda aonde todos faziam suas refeições; um grande 

alojamento mal acabado (chamado de Casa do Peregrino); uma editora com seu 

respectivo escritório; algumas casas de grande porte mais afastadas da região central, 

ocupando um local privilegiado (ao menos assim me parecia); um belo jardim, com 

banquinhos de praça e uma escultura bem no centro, que jazia sobre um pequeno monte 

de 2 metros de altura e representava cristo na cruz com sete crânios aos seus pés; ainda 

na área do monastério existia uma plantação de mandioca, e outros cultivos, de cerca de 

500m²; mais abaixo do terreno, seguindo um pequeno declive, havia uma comunidade 

com cerca de 30 casas povoadas por famílias gnósticas. O monastério era como se fosse 

uma vila, contendo casas de família, um Lumisial, um Templo subterrâneo, plantações, 

um alojamento e portaria. 

 

Tarsila me apresentou a Michel, então presidente da AGEACAC, e que também 

era o responsável pela Editora Mória; era filho de “Seu” Dário, o Vigário Brasileiro. 

Expliquei a Michel que eu estudava antropologia numa universidade, e então ele me 

perguntou se eu estava interessado em estudar sobre a “evolução do homem” e das 

raças, respondi que não, que, na verdade, estava interessado no aspecto vivido daquela 

doutrina, mesmo assim ele me presenteou logo com dois livros do mestre Samael sobre 

“antropologia”: Antropologia Esotérica e Antropologia Gnóstica. Conversamos um 

pouco mais sobre minha pesquisa e ele me disse que alguns aspectos dos rituais estavam 

publicados em livros, portanto não haveria problemas falar sobre eles em meu trabalho, 

me disse também que eu poderia descrever uma missa gnóstica antiga, pois também 

havia publicações sobre ela. Declarou que estaria a minha disposição se quisesse saber 

“algo mais”, se despediu e foi cuidar de outros negócios; ele estava realmente ocupado. 

Seu Dário era o responsável máximo daquele monastério, e também era o líder da 

                                                             
28 Grupo de membros de um determinado Lumisial. 
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AGEACAC no Brasil, ou seja, era o dirigente máximo do povo gnóstico brasileiro, fiel 

à direção venezuelana da Federação Internacional Gnóstica. Esta federação havia sido 

fundada pelo Mestre Lakshmi, discípulo de Samael, e após o desencarne do Mestre 

Samael, tinha se tornado a maior instituição gnóstica do planeta, herdeira da doutrina 

gnóstica de Samael; porém havia muitas outras instituições gnósticas independentes, e 

que não cultuavam a figura do Mestre Lakshmi.  

Naquela mesma tarde, às 19h30min, um ritual incrível ocorreu a céu aberto. Mais 

de 70 pessoas em torno de uma grande fogueira, que queimava enquanto o Sol se punha 

anunciando a escuridão da noite. Tratava-se de uma cadeia de fogo a céu aberto, 

contudo, nesta ocasião ninguém usava as vestes: havia uma fogueira ao centro, as 

“damas” (como se referiam constantemente às mulheres), se quisessem, poderiam ficar 

próximo ao fogo, pois a cadeia seria exaustiva e clima estava esfriando. Participei desta 

cadeia. Ao centro um sacerdote conduziu o ritual com uma espada na mão direita e a 

Teurgia (o livro que continha as diretrizes para os procedimentos rituais) na esquerda. 

Este ritual é consagrado ao Elemental do Fogo – Ágni –, que é convocado para que 

ajudem aos gnósticos a queimarem e a limparem, com seu fogo ígneo sagrado, os 

defeitos e agregados psicológicos, as impurezas, os possíveis efeitos negativos de 

possíveis ataques de magia-negra, etc. A cadeia consistia em sete partes, sete 

invocações (feitas pelo sacerdote), e, nos intervalos destas invocações, todos que 

compunham a cadeia entoavam o mantra R (RRRRRRRRRRRRR, batendo com a 

língua no céu da boca freneticamente) por sete vezes, e ao mesmo tempo, enquanto 

entoávamos o mantra R, dávamos passos para o lado direito, sempre de mãos dadas, 

fazendo a cadeia girar em torno da fogueira central. O sacerdote conduzia: 

“...Ágni, Ágni, Ágni, 

Vos chamamos, vos invocamos, 

pelo Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade co Cristo 

... 

Salamandras do fogo, vos ordenamos em nome do Pai, do filho, e do Espírito 

Santo, 

proteja este lugar...” 

 

  Estas invocações se estenderam por um bom tempo, e quando o ritual terminou 

todos nós ficamos a vontade. Para mim, foi algo fantástico de se experimentar devido à 

sua proporção; até então eu tinha participado de cadeias com, no máximo, 10 pessoas. 
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Fiquei um tanto consternado ao perceber que uma parte bastante significativa dos 

jovens que estavam no monastério, já eram casados. Segundo a doutrina de Samael, é 

preciso que o casal contraia o matrimônio para que possam praticar a magia sexual. 

Portanto, os jovens entusiasmados com a gnose se sentiam impelidos a casar o mais 

rápido possível para começar a praticar o Grande Arcano (magia sexual), que era o 

“grande segredo gnóstico” desvelado por Samael. No terceiro dia no monastério, uma 

moça loira, magra, alta e jovem, que, se me lembro bem, tinha 21 anos, instalou sua 

barraca ao lado da minha. Logo, Gabriel, Marina, eu e a nova personagem, chamada 

Jéssica, começamos a conversar. Gabriel logo insinuou que eu levasse Jéssica para 

conhecer o espaço do monastério; achei aquilo bem significativo, ele queria me 

aproximar de Jéssica, obviamente. E quando a convivência propriamente dita começou, 

centenas de novas pessoas surgiram, e mais dezenas de jovens casais; fiquei 

impressionado com essa característica, pois eu vinha de um estrato social onde as 

pessoas buscavam a independência e a preservação da sua individualidade por toda a 

juventude, evitando o casamento, preferindo manter o status civil de solteiro, mesmo 

possuindo filhos, preferindo, ao invés do casamento, uma “união estável” no máximo. 

Com os gnósticos era diferente. Eles são impelidos a buscar alguém com quem possam 

caminhar “lado a lado” pelo caminho proposto pela doutrina, assim sendo, se casam 

com muita facilidade; são fortemente influenciados pela questão de que somente tendo 

contraído matrimônio legal é que poderiam realizar seus “anseios mágicos” 

representado pelos “deleites” da magia sexual. 

Durante aqueles dias anteriores a convivência propriamente dita, eu passava a 

maior parte do meu tempo no jardim estudando, ou então em algum lugar protegido da 

chuva, pois chovia bastante. Havia muitas crianças no local, correndo, brincando e 

fazendo algazarra, enquanto seus pais, missionários nacionais, assistiam ao curso de 

atualização, que acontecia nos períodos da manhã. Notei a presença de alguns 

estrangeiros pelo monastério: bolivianos, argentinos, paraguaios, venezuelanos. Notei 

também que eu era a única pessoa a ostentar uma barba, que não era nem grande nem 

chamativa. Todos os outros homens ali tinham o rosto sempre liso. Quase todos 

andavam bem vestidos e com pose: cabelo penteado, as roupas nunca amassadas, 

beirando a perfeição, passo firme, cabeça erguida, orgulho nos olhos, altivez. Eu era o 

único desajeitado e que parecia não ligar muito para a “pose”. 
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Depois de jantar na varanda da cozinha fiquei conversando com Tarsila. Ela falou 

sobre suas filhas, que já foram gnósticas e, que naquela época, não era mais; falou do 

período em que conheceu a gnosis e sobre sua “caminhada” até aquele momento. Ela 

conheceu e se iniciou na gnosis na cidade de Londrina-PR, em 2006; nesta época ela já 

havia se aposentado. Morou em Londrina por três anos, pois sua filha mais velha 

estudava numa universidade naquela cidade. Após Tarsila ter passado pela iniciação na 

gnosis suas filhas fizeram o mesmo. Porém, com o tempo, ambas as filhas tinham 

abandonado a gnosis. A mais velha, que segundo Tarsila, era “cética”, acreditava que 

“as coisas na gnosis eram frutos da imaginação das pessoas”. Tarsila teve alguns 

atritos com esta filha por conta disso. No entanto, deixaram de discutir sobre o assunto, 

e, a partir de então, ambas “passaram a aceitar as escolhas de cada uma”. A filha mais 

nova também abandonara a gnosis, influenciada pela mais velha, entretanto, desta vez 

não houve desentendimentos entre mãe e filha. Após ter vivido em Londrina e na cidade 

de São Paulo, Tarsila se mudara para São Carlos, desta vez para ficar próxima da filha 

mais nova, que ingressara na UFSCar. Nesta época Tarsila já tinha feito o curso de 

Missionária Nacional, e também o curso de Ísis. Em São Carlos, participou da fundação 

do Lumisial da cidade – o Fiat Lux. É preciso que haja pelo menos um sacerdote e uma 

ísis em cada Lumisial para que ele funcione. Teresa, no momento, estava “firme na 

missão”, estava estabelecida em São Carlos e não tinha pretensões de se mudar naquela 

altura. Participava ativamente das convivências no Mória29, visitava constantemente 

outros Lumisiais localizados em outras cidades – era uma gnóstica ativa. No dia 

seguinte iríamos para o centro da cidade para fazermos algumas compras, eu, de minha 

parte, precisava ir ao banco, e ela precisava comprar um colchão novo, pois o seu 

colchão inflável havia furado; ela tinha se alojado na Casa do Peregrino. 

No dia seguinte, depois do almoço, fomos de carro para a cidade: eu, Tarsila, 

Gabriel (nosso amigo caroneiro), Bia e Tati. Tati era venezuelana, solteira, e tinha 

ingressado na instituição em 1995, aos 13 anos, na Venezuela. Bia tinha 21 anos, era do 

estado do Mato Grosso, e namorava Roberto, gnóstico também. Tati tinha um sotaque 

castelhano encantador e era muito bonita, tinha muita pose, cabeça sempre erguida, 

altivez no olhar. Bia também era muito bonita e simpática, tinha os olhos atentos e 

expressão séria. Dei-me muito bem com ambas. 

                                                             
29 Que deveriam ocorrer de seis em seis meses. 
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Durante o trajeto de carro até o centro da cidade, houve um debate caloroso sobre 

o uso da maconha e sobre homossexualismo. Como todos os quatro eram missionários, 

possuíam, portanto, a função de ministrar as palestras de primeira câmara. Assim 

sendo, eles tinham que lidar com questões aleatórias do público. Contavam que ss 

questões expostas pelo público nas palestras às vezes envolviam o tema das drogas, 

especialmente da maconha. Tarsila parecia mais “aberta”; ela disse que vinha estudando 

recentemente o assunto e que via aspectos positivos no uso medicinal da cannabis. 

Todos eram contra o tráfico, entendiam que se as pessoas quisessem usar a maconha, 

então deveriam plantá-las elas mesmas. Gabriel era de opinião de que o uso desta planta 

nos deixava “lesados”, “lerdos”, “letárgicos”, e que não deveríamos usá-la. Bia não via 

problemas no “uso consciente”, desde que o próprio usuário tivesse cultivado a planta. 

Para os gnósticos, a relação com os elementais da natureza é de suma importância, pois 

ao cultivar estaríamos lidando com os elementais das plantas, portanto, deve-se cuidar 

bem das plantas, conhecer os seus “perigos”, respeitar o seu Elemental; o tráfico da 

maconha, segundo eles, causaria sérios danos ao usuário, pois a planta passaria de mãos 

em mãos, entrando em contato com pessoas degeneradas, assim, o próprio usuário 

entraria em contato com essa energia degenerada, que por sua vez causaria danos a sua 

própria energia. Tati era de opinião de que se a pessoa fizesse as práticas esotéricas 

gnósticas “tudo certinho”, então, não haveria porque buscar suporte de outros 

procedimentos, tal como o consumo de maconha. 

Quanto ao homossexualismo, o assunto parecia mais delicado. Não era admitido 

na instituição o ingresso de nenhum homossexual assumido. Davam a entender que não 

saberiam o que fazer caso um(a) homossexual assumido(a) participasse de todas as 

palestras e manifestasse interesse sério de passar pela iniciação. Gabriel disse que era 

importante tratar deste assunto nas assembléias de atualização dos missionários, com o 

objetivo de discutir qual deveria ser o procedimento do missionário nestes casos. Os 

missionários sempre buscavam o suporte das diretrizes da Igreja sobre o modo como 

deveriam se portar. Isto me soava mal, pois percebia que eles repetiam, reproduziam, 

sem questionar, as diretrizes da instituição. 

Até este momento, eu pouco tinha me expressado. Então, veio à tona o assunto 

sobre o chá ayahuasca. Segundo eles, este chá fazia com que o usuário entrasse em 

astral, o que era muito perigoso, pois uma “pessoa qualquer” que entrasse no astral 

sem nenhuma instrução de como proceder, sem nenhum aprendizado, estaria correndo 
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sérios riscos de ser um alvo de ataques psíquicos e de magia negra. Naquele momento 

eu declarei que já havia tomado este chá numa cerimônia ritual. Ficaram 

impressionados e me pediram que eu relatasse a minha experiência. Eu disse que a 

instituição na qual eu ingeri o chá se autodenominava Xamanismo, e que, na doutrina do 

Xamanismo, também se pregava a eliminação do Ego, e, consequentemente, a expansão 

da consciência. Expliquei a eles, como já descrito no primeiro capítulo, que durante o 

processo no qual eu ingeri o chá ayahuasca ritualmente, seguindo os procedimentos 

desta instituição xamanista, eu acabei entrando numa grande confusão de pensamentos, 

e que tinha perdido minhas forças físicas, sendo impossível simplesmente me levantar e 

ir embora, e este fato tinha me deixado numa “bad trip”. Expliquei que durante esta 

experiência os pensamentos iam e vinham numa grande velocidade e confusão, e que eu 

queria abandonar aquele ritual, pois pensava que podia ter um ataque do coração e 

morrer, achava que ia vomitar ou perder o controle sobre mim mesmo, e que tinha sido 

atravessado por um medo da morte. Continuei descrevendo que com os olhos fechados, 

eu sentia que havia alguém perto de mim me perturbando, ou alguém cochichando em 

meus ouvidos, porém, quando eu abria os olhos, não havia ninguém, e isso me 

angustiava; expliquei que eu tinha entrado num grande conflito mental, um conflito 

selvagem, confuso, aterrorizante... e então prestei atenção na música que tocava, ouvi-a 

nitidamente dizendo: “é a briga do espírito com a carne. Teu cérebro, Ego, quer se 

impor. O cérebro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Domina-o e ele 

seguirá a risca as ordens do teu Eu Superior...”; neste momento da minha experiência, 

foi como seu eu sentisse que uma trava “liga-desliga” tivesse virado dentro da minha 

mente, foi como se uma revelação tivesse passado, e uma chave virado; repentinamente, 

a questão e a razão daquele trabalho xamanico fizeram sentido para mim; consegui me 

concentrar de uma maneira como nunca havia experimentado antes, e desde então, 

nunca mais desaprendi a fazer este “movimento mental”, que me permitia entrar numa 

concentração profunda; e entendi que na nossa mente se guardava um segredo muito 

valioso, uma técnica, ou a compreensão de uma tecnologia inata do espírito, capaz de 

transformar a relação que travamos conosco mesmos e com o mundo ao redor, nos 

fazendo sentir novos movimentos internos e, ao mesmo tempo, nos fazendo capturar 

outras nuances do mundo externo; em suma, novos afetos puderam se produzir e um 

novo mecanismo de percepção parecia funcionar, potencializando o poder de 

apercepção. Fui terminando meu relato. Expliquei para meus companheiros que a 

sensação que eu tinha, depois de organizar minhas idéias após esta experiência, era a de 
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que, num ritual como aquele, o Ego, a princípio, toma conta dos nossos pensamentos, 

produzindo imagens caóticas, mas também do nosso corpo, produzindo sensações de 

morte, e que, então, era possível senti-lo agindo nitidamente, e isto era terrível, porém, 

seria “necessário encará-lo de frente” até que se conseguisse concentrar, e a partir de 

então, seria possível não se mair “importunado” pelos movimentos caóticos do Ego. Ao 

terminar meu relato, meus companheiros pareciam espantados e, ao mesmo tempo, 

entusiasmados. Gabriel estava com os olhos arregalados sobre mim (o que era bem 

comum quando conversávamos sobre os temas esotéricos ou mágicos), parecia 

perplexo. Bia gostou muito do meu relato, e disse que o Seu Dário, o Vigário, indicava 

o uso deste chá uma vez ao ano; ela declarou que queria experimentar, mas não tinha 

experimentado ainda pois queria fazê-lo com seu namorado, e este ainda não se sentia 

preparado. 

Separamo-nos em certa altura de uma avenida já na zona central de Campo 

Grande. Cada um foi fazer o que precisava, eu fui ao banco. Esperei por todos numa 

loja, aonde combinamos que seria o nosso ponto de encontro. Bia e Tati chegaram 

antes. Conversamos sobre suas histórias e sobre histórias a respeito de outros gnósticos. 

Bia tinha ingressado na instituição em 2006, Tati em 1995. Disse-lhes que eu havia 

estudado ciências sociais, e no momento fazia o mestrado em antropologia na UFSCar, 

e que minha pesquisa era sobre a gnosis. Ambas gostaram muito do fato de eu estar 

pesquisando a gnosis. Bia disse que gostava muito das ciências sociais, e que quase 

tinha prestado vestibular nesta área. Ela disse que havia um ex-missionário que vivia em 

Portugal e que tinha feito mestrado em Filosofia sobre o gnosticismo antigo, porém, ele 

tinha se desiludido com a forma da instituição, com a forma como eram dirigidas as 

palestras para a primeira câmara, com o modelo missional, e então, ele tinha se 

divorciado de sua esposa, também gnóstica, e abandonado a instituição. A conversa foi 

correndo e Tati declarou que, às vezes, a instituição tratava os missionários como 

“moeda”, mas que era preciso relevar este fato, e continuar seguindo os ensinamentos 

gnósticos independentemente do modelo da instituição. A direção da Igreja precisava 

que os missionários se dispusessem aos desígnios dela própria, organizando a missão, 

realocando os missionários de cidade em cidade conforme necessário 

Nossos outros companheiros chegaram após alguns minutos. Tarsila estava 

contrariada com o atendimento da empresa operadora do seu celular, explicou que o 

atendente nem o gerente da loja de planos para celular poderiam realizar o serviço que 
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ela desejava, causando grande contrariedade; ela respirava fundo, tentando controlar a 

ira, estava nervosa e o sangue lhe subia a face: “aí o ego já tomou conta, já esbravejei, 

fiquei nervosa, discuti com o funcionário...”. Ela se acalmou e, então, voltamos ao 

carro. Dirigimos-nos até um Shopping, e posteriormente visitamos mais alguns 

mercados pela cidade. Durante todo o tempo eles pareciam bem humorados, 

brincalhões, piadistas, gostei muito deles e do jeito como se comportavam. Gabriel era 

muito entusiasmado pelos “assuntos esotéricos”. Perguntei a ele se conhecia a obra de 

Carlos Castañeda, ele me respondeu com uma pergunta: “é aquele que ensina a entrar 

em astral?”, respondi que se poderia dizer que sim. Comentei com ele algumas das 

passagens dos livros de Castañeda, ele pareceu ficar profundamente impressionado, 

gostou muito do que eu disse a respeito dos seus livros. Caminhando de volta para o 

carro, Felipe me disse que eu me daria muito bem no curso de missionário local 

(porém, eu nem sonhava em fazer tal curso). Disse que era muito divertido e que a 

convivência com as pessoas nestes meses de curso era muito rica, e, também, que havia 

muita “zoeira”. Comentou que às vezes os novos aspirantes a missionário exageravam 

na baderna, o que provocava a intervenção dos responsáveis mais velhos, como o Seu 

Dário. Contou-me sobre as peripécias que realizavam:  

“Todos dormíamos na Casa do Peregrino. Havia um sujeito que colocava o 

celular para despertar às duas horas da madrugada para realizar alguma prática 

esotérica, o celular despertava, mas ele não levantava, colocava o celular no modo 

‘soneca’, dez minutos depois o celular tocava de novo e ele colocava na ‘soneca’ de 

novo, e isso se repetia várias vezes, incomodando todos os outros que queriam dormir, 

até que, depois de várias ‘sonecas’ ele levanta. Uma vez decidimos por uma mala no 

meio do caminho depois que ele saiu do Peregrino, daí, quando ele voltou, em plena 

escuridão, não viu a mala, tropeçou nela e capotou no chão enquanto nós fingíamos 

que dormíamos, hahaha...” 

No caminho de volta para o monastério, Tati nos deu uma “aula” sobre a história 

da Igreja Gnóstica. Disse-nos que conheceu o Mestre Lakshmi e seus filhos na 

Venezuela. O Templo chamado Lumen de Lumine, na Venezuela, é a sede mundial 

desta Igreja, e este país ocupa uma posição de destaque na historia desta instituição. 

Acreditava-se que este Templo logo se fecharia por conta da situação social e política 

crítica pelo qual a Venezuela estava passando. Tati nos contou o que sabia sobre muitos 

mestres: “naquela época havia mais de vinte mestres”, se referindo ao período em que o 

Mestre Lakshmi ainda era vivo. Segundo ela, depois do “desencarne” do Mestre 

Samael, os Mestres que restaram brigaram entre si pela direção do povo gnóstico. Teria 
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sido uma época de polêmicas, acusações e perseguições, chegando ao ponte extremo no 

qual uma pessoa teria sido assassinada por conta desta contenda dentro do Sumum 

Supremum, o primeiro Templo gnóstico, fundado pelo próprio Mestre Samael Aun 

Weor na Colômbia. Assim, houve uma divisão na Igreja e do povo gnóstico em meio a 

muita discórdia. Ela disse ainda que existiriam mais de vinte instituições gnósticas. Para 

mim, soava interessante que tantos mestres, seres “revolucionados”, “verdadeiros 

exemplos”, seres “que teriam passado pelas nove iniciações”, “mestres de grande 

sabedoria”, teriam brigado entre si, gerando discórdia e contenda. Ao chegarmos de 

volta ao monastério, fomos jantar num pequeno restaurante situado na comunidade 

gnóstica do Monastério Mória. Havia uma planta carnívora num vaso na entrada 

daquele restaurante caseiro. “É uma planta que está evoluindo do vegetal para o 

animal” brincou alguém. No dia seguinte começaria a efetivamente a Convivência 

Nacional. 

 

Muitas novas barracas estavam espalhadas por todos os cantos do espaço do 

monastério, o número de carros espalhados também cresceu muito. Centenas de pessoas 

corriam entre toda aquela parafernália de acampamento. Andavam apressados e alegres, 

abraçando-se calorosamente ao se depararem com algum conhecido, algum 

companheiro de curso30. Muitos casais, grande parte deles formados por pessoas bem 

jovens, abaixo dos 23 anos. Muitas crianças ao redor, de todas as idades. O número de 

homens solteiros era bem grande, já o de mulheres solteiras parecia ser bem menor, as 

mulheres estavam sempre acompanhadas por seus altivos esposos gnósticos. Tati era 

solteira e parecia não se incomodar muito pela questão de não poder praticar a magia 

sexual com um parceiro, ela me disse que não podíamos confundir nossos desejos 

egóicos com a vontade de nossa Divina Mãe Kundalini, e que, portanto, não deveríamos 

ter pressa, mas sim ouvir com sabedoria o verdadeiro desígnio da Mãe Kundalini. Por 

outro lado, eu via homens e mulheres se aproximando respeitosamente, e, para mim, era 

nítido que buscavam alguma interação amorosa; lembro-me de ter sido apresentado por 

Tarsila a uma mulher solteira e muito bonita, que parecia estar na faixa dos 30 anos, seu 

nome era Lígia. Mais tarde percebi que Lígia também tinha feito amizade com outras 

pessoas desconhecidas para ela, dentre eles um rapaz, que era bem mais jovem; alguns 

                                                             
30 Os cursos para missionário, ísis e sacerdotes, parecem constituir um fator importantíssimo da 

sociabilidade gnóstica. Nestes cursos eles contraem novas amizades, e até mesmo união amorosa.  
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dias depois, sem querer, notei que ele fazia carinho no cotovelo de Lígia discretamente, 

meses mais tarde, quando já estávamos de volta em São Carlos, recebemos convites 

para a cerimônia de casamento entre os dois. 

O monastério estava cheio, lotado, e só eu tinha barba. Conheci muitas pessoas, 

conversei exaustivamente com muitas delas. Quando eles estavam em grupo só falavam 

sobre viagem astral, sobre tal prática, sobre tal mantra, sobre os mestres gnósticos, 

sobre Jesus Cristo, sobre mistérios medievais... e eu já não estava aguentando mais 

aquilo. À noite acompanhei um pessoal, a maioria deles jovens, a um ensaio musical, 

com violão e coral, no fundo da casa do Seu Dário31. Ensaiaram uma música na qual se 

louvava o Mestre Samael. “Adiante guerreiros de Aquário/ Samael já nos manda 

formar...”. Repetiram-na várias vezes. Fiquei atordoado. Sentia-me um pouco 

angustiado, introspectivo e cheio de dúvidas, no fundo, eu não queria estar ali.  

Mais tarde me encontrei com Thiago, meu antigo instrutor da primeira câmara. 

Ele tinha a minha idade, porém, já era missionário a um longo tempo. Thiago foi o meu 

principal instrutor durante o tempo em que cursei a primeira câmara. Tínhamos uma boa 

relação. Ele havia deixado a cidade de São Carlos há cerca de um ano atrás. Ficamos 

contentes em nos ver. Conversamos um pouco sobre o trabalho na vida cotidiana. Em 

seguida ele me disse coisas “gnosticamente” interessantes e precisas para mim naquele 

momento. Ele disse, sem que eu denunciasse nada a respeito, para não prestar atenção 

nas pessoas, pois elas eram falhas, me disse para não julgá-las ou analisá-las, se 

referindo ao grande número de pessoas que visitavam o monastério. Parecia que ele 

havia lido a minha mente: eu vinha analisando as pessoas, e julgava-as tolas, 

infantilizadas, e estava me sentindo um pouco deprimido por ter chegado a estas 

conclusões. Anteriormente, no momento em que deixei o ensaio musical do coral, eu 

formulei para mim mesmo que estas pessoas pareciam bobas e tinham construído um 

ego gnóstico, e para mim, elas não viam ou percebiam mais nada a não ser pela 

perspectiva da Doutrina de Samael, o que me deixava frustrado. Thiago tinha acertado 

em cheio, deixei estes pensamentos de lado. Ele me disse ainda que o monastério era 

um lugar especial para o trabalho psicológico, que ali haveria uma energia diferente, e 

que, no entanto, o convívio com as pessoas poderia nos iludir. Foram palavras preciosas 

                                                             
31 Que possuía uma das casas em local privilegiado na área do monastério. Mas tarde descobri que ele era 

o dono daquele terreno todo, mas que o monastério teria sido construído com a ajuda financeira e laboral 

do povo gnóstico. 
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e precisas para mim. Senti-me como se ele tivesse percebido o meu debate psicológico. 

Ao mesmo tempo em que apreciava muito alguns dos aspectos desta Doutrina e da obra 

do Mestre Samael, eu notava também que as pessoas seguiam cegamente este modo de 

vida organizado pela instituição, e de certo modo isto me entristecia. 

 

Enquanto tomávamos café na mesa da cozinha comunitária na manha seguinte 

conversei com um rapaz gordinho, parecia ter minha idade; disse a ele que estudava 

antropologia, e ele achou isso muito interessante fazendo uma expressão de surpresa, e 

então me respondeu dizendo que, no futuro, iria estudar arqueologia. Continuou dizendo 

que gostaria de estudar arqueologia porque ele poderia fazer pesquisas no Akasha, se 

referindo a um determinado plano, ou dimensão, que conteria todas as informações 

sobre todo e qualquer evento ocorrido no universo; para visitar o Akasha seria 

necessário ter um grande domínio das saídas em Astral. Assim, ele lograria conjugar 

suas pesquisas arqueológicas no plano material, com as pesquisas no plano astral, pois 

poderia pesquisar no astral, no akasha, as pistas que o levaria a novas descobertas 

arqueológicas. “Está tudo no Astral”, declarou. 

Depois que tomei o meu café fui dar uma volta pelo pequeno circuito comercial 

de produtos artesanais que se estabelecera na rua principal da pequena comunidade, e 

que era bem próxima da entrada do salão principal aonde seriam realizadas grandes 

conferências. Pequenos stands se espalhavam pela rua, e as pessoas se concentravam 

naquela região como numa feira. Uma diversidade de produtos era exposta pelos 

vendedores gnósticos; poderia dizer que muitos daqueles produtos eram mercadorias 

genuinamente gnósticas, como o ovo azul que “ajudava a entrar no astral” 32, ou como 

as essências e perfumes próprios para serem utilizados nas atividades rituais. Além 

disso, pequenos colares com cristais como quartzo, ametista, jaspe, ágata, citrino, etc..., 

que chamavam muita atenção dos transeuntes, que paravam em frente à mesinha aonde 

eram vendidas e discutiam a respeito dos elementais dos minerais e sobre o poder de 

cada pedra. Camisetas com figuras de símbolos esotéricos, mel orgânico, maca peruana, 

pequenos quadros, pentagramas entalhados em madeira, etc. O movimento ali era 

intenso. Aquela espécie de mercado parecia satisfazer as necessidades dos vendedores, 

que lucravam com suas vendas, e dos compradores, que adquiriam alguns itens que 

                                                             
32 Aun Weor, S., Tratado de Medicina Oculta, de 2006. 
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seriam raros fora dali. As Convivências, por agregar tanta gente profundamente 

envolvida com a doutrina gnóstica de Samael, são preenchidas por um grande clima de 

exultação e inspiração. Aqueles que as frequentam, quando participam de tais eventos, 

são atingidos por certo furor que deixa seus ânimos acesos, o que os impele a comprar 

aqueles itens “maravilhosos” que, para eles, aumentariam sua potência em busca da 

auto-realização. Eu mesmo, mais tarde, faria minhas compras. 

Depois dessa caminhada fiz algumas leituras dos livros que ganhei de Michel, 

aqueles livros sobre antropologia gnóstica escritos pelo Mestre Samael. Resumindo-os: 

a Terra passaria por sete idades, sete transformações, passando de um estado mais bruto 

para um estado mais sofisticado. Em cada uma destas transformações, reinaria sobre a 

Terra uma raça-raiz, uma raça mais forte e capacitada, que submeteria as outras 

espécies. Os Humanos fariam parte da quinta raça-raiz. Porém, os humanos não teriam 

conseguido o propósito de se tornarem “verdadeiros humanos revolucionados” e 

senhores de si mesmos. Com isso, a existência da próxima raça estaria comprometida. 

Pois seria a partir da mutação da raça anterior que surgiria a nova, refletindo o 

aparecimento de uma nova era, a Era de Aquário, no caso. Era preciso, então, ensinar 

aos “animais intelectuais equivocadamente chamados homens” (Samael repete esta 

expressão em muitos de seus livros, se referindo aos seres humanos) a se tornarem 

verdadeiros humanos, pois “o homem” não seria, ainda, humano, seria uma besta com 

capacidade intelectual. A gnosis seria um caminho para tal transformação.  

Eram as mesmas informações com as quais eu tinha me deparado na primeira vez 

que pesquisei, anos atrás, a respeito de alguma “antropologia esotérica”. Os gnósticos se 

referiam a si mesmos como os anunciadores da Era de Aquário, e seu profeta, seu 

avatara, seria o Mestre Samael. 

 

A razão daquelas convivências era a integração entre os gnósticos espalhados pelo 

país a fora. Uma maneira de integrar o povo gnóstico. Os dirigentes da Igreja, nestas 

ocasiões, promoviam palestras e conferências ministradas por pessoas 

reconhecidamente “notórias” entre eles. Parece-me que a administração da Igreja dava 

grande importância a estas palestras que ocorriam na convivência, e me parece também 

que o interesse das pessoas que as assistiam era realmente grande. Nesta convivência 

estariam presente duas pessoas ilustríssimas: um grande iniciado venezuelano, chamado 
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Gamaliel Márquez, e sua esposa, filha do Mestre Lakshmi, também considerada uma 

grande iniciada de grande sabedoria, chamada Luz Minerva.  

Quando Gamaliel Marquez chegou às portas do salão pela manhã, prestes a iniciar 

sua palestra, uma multidão o cercou, e então, eu me aproximei também. Não conseguia 

compreender muito do que dizia, pois ele falava castelhano e eu não estava tão próximo 

a ponto de ouvir com nitidez, no entanto, notei que o brilho em seu rosto era evidente, e 

sua presença era forte e emanava muito respeito e tranquilidade. Fiquei pensando o 

porquê de eu achar que ele teria um brilho especial sutil, porque de fato ele brilhava 

diferente das outras pessoas; não conseguirei explicar este recorte que minha percepção 

me deu a seu respeito. No entanto, não podia dizer o mesmo de Luz Marina, filha do 

Mestre Lakshmi. O salão estava lotado. O calor típico de Campo Grande se juntara 

agora a umidade da estação chuvosa. Mesmo assim, mais de 400 pessoas ocupavam 

quase todos os assentos do salão. Homens passavam balançando salmério em brasas nos 

corredores do salão para espantar as energias negativas, trazendo um cheiro agradável 

ao recinto. A palestra ministrada por Gamaliel Márquez teve como tema “O 

Matrimônio”. “A faculdade onde se prende a amar” dizia ele à platéia, e o meio para 

“se chegar a Deus”. “É preciso assumir a responsabilidade definitiva perante o 

matrimonio...”. “É necessário muita renúncia, muito sacrifício...”. Não suportei muito 

disso e me retirei. Era evidente que ele estava reforçando certos preceitos da Doutrina, 

como não poderia ser diferente. 

À tarde foi a vez da palestra de Luz Marina. Estava focando em um ponto: 

permanecer fiel à Doutrina de Mestre Samael e do Mestre Lakshmi, bem como à sede 

da Igreja Gnóstica – o Lumen de Lumine, na Venezuela. O templo Lume de Lúmine 

tinha sido fundado por seu pai, o Mestre Lakshmi, que teria, por sua vez, uma excelente 

relação com o Mestre Samael, sendo, segundo ela, seu pupilo predileto. Lakshmi teria 

herdado o “legítimo direito” de dirigir povo gnóstico33. Portanto, seriam os sucessores 

legítimos da Igreja criada pelo Mestre Samael. Luz Marina dizia, na conferência, que o 

Mestre Lakshmi teria deixado um “mapa traçado”, um “caminho exato”, que guiaria as 

pessoas rumo a sua perfeição. Reforçava ainda que era preciso que cada Lumisial  

                                                             
33 Existe uma grande polêmica quanto a isto nos bastidores das instituições gnósticas mundo afora. Basta 

fazermos uma pequena pesquisa na internet que nos depararemos com inúmeras acusações sobre a 

“falsidade” da legitimidade do Mestre Laksmi como o herdeiro do Mestre Samael. 
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gnóstico se esforçasse para que, em cada curso de missionário, enviasse pelo menos um 

aspirante à missão.  

Um aspecto em especial se destacava na fala de todos os palestrantes: no discurso, 

eles sempre fundiam o conceito de missão com o conceito de obra. “É preciso 

permanecer firme na missão, é preciso realizar a obra...”. E isso mescla uma prática 

missional com um conceito doutrinal. Deste modo, para o estudante gnóstico, realizar a 

sua obra interna, seu contato com o cristo íntimo, seria, também, uma questão de 

“entrega” à missão. É importante lembrar que os três aspectos da Revolução da 

Consciência são: morrer psicologicamente, renascer (eticamente) e se sacrificar pela 

humanidade. A busca pela realização do trabalho esotérico – a Obra – significa 

também se sacrificar, se doar, deixar de lado os “desejos mundanos”, assumir a 

responsabilidade e o compromisso com a evolução da humanidade. Este aspecto foi 

profundamente repetido pelos palestrantes. No entanto, poderia se fazer a seguinte 

pergunta: se a obra é um processo interno, e pode ser realizada por qualquer um, e em 

qualquer lugar, se é o contato direto com a própria intuição, com o cristo íntimo, 

porque, então, seria necessário seguir uma instituição rígida? Porque seria necessário 

seguir o modelo (o “mapa exato” traçado pelo Mestre Lakshmi)? Ouso questionar este 

modo de pensamento. Não me parece que tenha sido esse o sentido deixado na obra do 

Mestre Samael; não me parece haver proselitismo em sua obra, apesar de sempre 

destacar a importância de praticar, estudar e meditar. Contudo, não seria tudo decidido 

no astral? Basta identificar missão à obra que teremos, então, uma fórmula discursiva 

para produzir missionários. 

 

Numa daquelas noites, no dia 02, haveria uma Missa gnóstica no Templo Mória, 

que, aliás, só era utilizado em ocasiões de Missa. Este templo fora construído debaixo 

da terra. Por volta das 19h muitas pessoas se dirigiram apressadas carregando suas 

vestes em pequenas bolsinhas em direção a Ante-Câmara do Monastério, que era grande 

espaçosa. Dentro dela se localizava a entrada para o Templo Mória. Dentro da Ante-

Câmara centenas de pessoas iam colocando suas vestes, abotoando botão por botão, 

passando essências perfumadas pela pele, e, aos poucos, iam formando uma fila a partir 

da entrada de uma pequena porta, que possuía largura semelhante a essas portas comuns 

que todos nós tempos nos quartos de nossas residências, de modo que era possível a 
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passagem somente de uma pessoa por vez. A fila foi crescendo rapidamente, terminei de 

me aprontar e tomei meu lugar nessa fila, que crescia mais e mais. Esta fila cresceu 

tanto que formou um zig-zag que ocupou quase todo o espaço da ante-câmara. Eu 

ocupava um lugar relativamente próximo do início desta fila. A espera foi grande até 

que a porta se abrisse para que começássemos a entrar. Enquanto esperávamos, um 

rapaz chegou até mim e me disse, sorrindo simpaticamente, que eu parecia o Mestre 

Yeshua, se referindo a Jesus Cristo, por conta de minha barba.  

Eu nunca tinha visto um bebê portando aquelas vestes, mas ali havia vários, 

carregados por suas mães orgulhosas. Quando o sinal foi dado para a entrada, todos 

assumiram um tom mais sério e respeitoso. Primeiro entraram as crianças (as crianças 

de colo eram acompanhadas por suas mães), depois alguns homens mais velhos 

(imaginei que seriam gnósticos muito antigos, e que gozavam do privilégio de não ter 

que enfrentar aquela fila imensa), comente então a fila começara a andar. Ao me 

aproximar da porta que levava ao Templo senti um vento fresco que vinha de um nível 

mais baixo; acima dela havia uma pequena placa dizendo “Deixai de lado os 

pensamentos terrenos, pois esta é uma casa de Oração”. A porta dava entrada a um 

corredor estreito que ia descendo numa pequena inclinação, e que fazia duas curvas, 

assim, da entrada do corredor não era possível ver o seu fim. Quando cheguei próximo a 

porta de saída pude perceber o interior do Templo Mória, enquanto isso as pessoas iam 

entrando uma a uma depois de terem feito o passe de entrada. Havia dois Guardiões 

logo na entrada, um de cada lado da porta, abaixando e erguendo suas espadas, dando 

ordem para que o irmão entrasse depois que este tivesse realizado o passe corretamente. 

Repetiram este gesto centenas de vezes. Ao entrar no Templo fiquei impressionado com 

a sua dimensão. Até então eu tinha participado de atividades rituais em Lumisiais 

pequenos, do tamanho de um quarto de uma residência média, e que não caberiam mais 

que vinte pessoas bem apertadas. O Mória era gigantesco comparado a estes Lumisiais. 

No entanto, ele continha os mesmos elementos simbólicos contidos nos pequenos 

Lumisiais interioranos, e estes, por sua vez, pareciam pequenas réplicas daquele Templo 

imponente; tudo era proporcionalmente maior, inclusive o Altar. Tomei um assento, e 

meus amigos são carlenses se sentaram ao meu lado, eles haviam chegado no dia 

anterior ao monastério. Esperamos um longo tempo até que todos tivessem entrado; não 

havia assentos suficientes para todos que estavam presentes, e, então, os últimos que 
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entraram tiveram que assistir a missa de pé. Um sino tocou, e alguém anunciou o 

número de irmãos presentes: 465 irmãos.  

Esta Missa foi oficiada por Gamaliel Marquez, que possuía um carisma imenso 

em sua fala. Não foi uma missa comum. Ele discursou um longo tempo sobre a 

importância do Templo Lumen de Lumine, sede da Igreja Gnóstica, e sobre a vida do 

Meste Lakshmi. A missa durou mais de uma hora, e, em dado momento daquele longo 

discurso, meus companheiros de São Carlos brincavam com Ivân, de 17 anos, filho de 

Paloma, que já não estava aguentando permanecer acordado, dando umas “pescadas” de 

vez em quando; “Acorda muleque...” falou Alex zombeteiramente num tom baixo, para 

não chamar atenção, “...não vai ficar babando aí nas suas vestes”, completou enquanto 

dava um leve cutucão em Ivan. Ivan era um menino simpático e amigável, fomos 

apresentados somente ali no monastério Mória, pois ele não participava tanto das 

atividades da gnosis em São Carlos de modo que não o conheci antes, ele considerava 

de grande valor a visita ao monastério. Ivan gostava de rock n´roll, e era bastante livre, 

não parecia ligar muito para as “etiquetas” gnósticas, diferente da maioria dos gnósticos 

impecáveis na conduta, me afeiçoei bastante a ele. 

Eu ficava imaginando como deveria estar difícil para os guardiões representarem 

seu papel naquela noite. Eles tinham que ficar segurando aquela espada numa posição 

desconfortável durante todo o tempo da missa, sem contar o longo tempo em que davam 

permissão para que os 465 irmãos entrassem no recinto. Certamente isso devia ser 

motivo de orgulho para eles, e não deixava de ser uma forma de sacrifício. 

 

No dia seguinte houve mais palestras, mas eu não quis assisti-las, precisava 

“tomar um ar” diante daquela overdose de gnose. Contudo, durante a noite, os membros 

de alto escalão venezuelanos se reuniram com os de alto escalão brasileiro. Quando me 

encontrei com Gabriel ele me informou que estava acontecendo uma briga interna, 

ainda “secreta” para a maioria do povo, e que estes dirigentes venezuelanos vieram para 

esta convivência justamente para reforçar a sua direção sobre povo gnóstico brasileiro e 

resolver as discórdias com Seu Dário. Ele me deu a entender, sem dizer explicitamente, 

que o Seu Dário queria se desvincular da Igreja, isto é, do Lumen de Lumine, e com 

isso, o povo gnóstico brasileiro ficaria sob a sua direção tão somente. O Seu Dário era o 

Vigário brasileiro, e detinha o controle administrativo das igrejas desta instituição no 
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Brasil. Segundo Gabriel, Seu Dário sempre tinha sido eleito para este cargo, porém, 

somente ele concorria a ele, o que mostrava que havia uma espécie de consenso entre a 

maioria dos dirigentes brasileiro e venezuelanos de que Seu Dário seria o homem ideal 

para tal posição. Seu Dário, contudo, era proprietário das terras do Monastério, com 

exceção da zona aonde se localizava uma pequena comunidade gnóstica. O Templo 

Mória tinha sido construído ali, e teria sido consagrado pelo próprio Mestre Lakshmi 

em pessoa. Gabriel me informou que Seu Dário era amigo de Lakshmi, contudo, depois 

que Lakshmi desencarnara, Seu Dário vinha contestando alguns critérios da Igreja 

gnóstica. 

 

No dia 04 haveria uma nova missa, e então, no dia 05 partiríamos de volta pra São 

Carlos. Aproveitei a última noite para perambular pela comunidade e para visitar as 

pequenas lojinhas de artigos esotéricos. Além da feirinha, outras pequenas lojinhas 

caseiras perfaziam o circuito comercial de artigos esotéricos do Monastério34. Numa 

delas podíamos encontrar diversos objetos ritualísticos, como pentagramas em diversos 

materiais e cores, espadas, candelabros, cordões brancos para as vestes, assim como 

uma diversidade de outros pequenos objetos e souvenires, como cristais, colares, 

esculturas de santos ou de anjos, placas solares da cultura maia, entre muitas outras 

coisas. Outra loja bastante interessante era a Lojinha do Andrei, aonde eram vendidas 

uma diversidade de essências perfumadas, preparadas artesanalmente com elementos 

naturais, e que traziam no seu rótulo o nome de cada uma e suas especificações, por 

exemplo: Astralina, indicadas para Saída em Astral, Meditação e Relaxamento; já a 

essência Acácia possuía em seu rótulo as palavras Estimulante, Auto-Confiança e 

Coragem. Naquela ocasião Andrei, o responsável pela lojinha, estava presente e era 

constantemente inquirido pelos clientes a respeito de receitas medicinais naturais. Ele 

era reconhecidamente uma espécie de conhecedor das plantas e das receitas “secretas” 

para o tratamento de muitos males de saúde. Um indivíduo curioso não parava de 

interpelá-lo sobre algumas receitas, e ele respondeu em certa altura que não falaria a 

receita ali, mas que mandaria para o requerente por e-mail. Fiz algumas compras e fui 

para minha barraca. No dia seguinte partiríamos pela manhã. 

                                                             
34 Outros dois pontos comerciais são importantes nesse circuito: a editora Mória, que possuía um espaço 

para a venda de seus livros, que iam se esgotando pouco a pouco com a demanda daquela ocasião; e o 

“Mc Nenê”, pequena lanchonete caseira, localizada também em uma das casas da comunidade gnóstica. 
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Gabriel, que era sacerdote, convenceu Marina a participar do Curso de Ísis, que se 

iniciaria nos dias seguintes. Marina não parecia tão inclinada a ficar, estava, de fato, 

contrariada com a idéia, mas acabou concordando no final. Então, voltamos para São 

Carlos somente eu, Tarsila e Gabriel. Discutimos no caminho a respeito de uma possível 

contenda entre os líderes gnósticos, e estávamos de acordo que Seu Dário 

provavelmente iria romper com a administração venezuelana, e que isso causaria um 

divisão da AGEACAC brasileira. Pelo que entendíamos, Seu Dário estava descontente 

com o modelo de funcionamento da igreja, e queria mudar, principalmente, o modo de 

difusão da doutrina, modificando o modelo do curso de gnosis e o material que era 

produzido (elementos impostos pela administração venezuelana). Deve-se notar que seu 

filho, Michel, era o presidente da AGEACAC no Brasil e responsável pela Editora 

Mória, localizada no próprio monastério ao lado de sua casa (uma casa bem opulenta), 

que produzia uma diversidade de livros e materiais sobre a doutrina gnóstica. A 

administração venezuelana certamente impunha certas regras sobre o que poderia ser 

publicado ou não, e isto seria um fator relevante no desenvolvimento desse problema 

político. 
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Interlúdio I – “Carlitos”  
 

Foram os trabalhos de Carlos Castañeda que me forneceram uma noção prévia do 

signidicado de “energia”, pensada como componente do corpo. O sentido dado a este 

conceito nos livros de Castañeda era bastante semelhante ao pensado pelos gnósticos. A 

energia, conforme exposto pelos ensinamentos do índio Don Juan, teria uma relação 

com os processos mentais de devaneios – o diálogo interior – e ainda teria uma função 

extraordinária como potencializadora da exploração do mundo dos sonhos. Quando o 

indivíduo estivesse liberado das amarras da sua história pessoal, ele garantiria a energia 

adequada para explorar o “infinito”, ou então, para enfrentar o nagual. Além disso, a 

energia do sexo também era tratada de uma maneira especial, fazendo aparecer uma 

nova economia do sexo. Ambas as doutrinas possuem um conceito de “energia sexual” 

bastante similar, mas os componentes com os quais estes conceitos se ligam são bem 

diferentes em cada uma delas. 

O “caso” Carlos Castañeda é bastante ignorado pela a Antropologia, pois 

raramente ele é lido em termos antropológicos. De fato, sua antropologia de academia é 

um fracasso. Não possuía talento para a teorização e, tampouco, não contribuía em nada 

com novas idéias sistematizadas para a área. No entanto, possuía grande talento 

descritivo e narrativo. Era um grande escritor, capaz de tecer as imagens mais belas e 

emocionantes da natureza do “drama” da vida de um homem do conhecimento e do 

mundo da feitiçaria. Neste ponto ele é incontestável. Mas para entendê-lo é preciso que 

se leia os nove primeiro livros pelo menos, senão, corre-se o risco de não capturar o 

grau do problema. Castañeda nunca escreveu para a antropologia, apesar desta ser o fio 

condutor que o conecta ao sábio índio. A obra de Castañeda é a figura de Don Juan. E 

ele só consegue fazer Don Juan falar livremente quando abandona qualquer tipo de 

pretensão acadêmica e assume as diretrizes do conhecimento, e da feitiçaria, como as 

suas próprias. Contudo, se nos esquivarmos um pouco dos modos clássicos de se fazer 

antropologia e assumirmos que ela se trata de uma ferramenta de ampliação do 

entendimento do fenômeno humano, então, os escritos de Castañeda passarão a 

constituir um fenômeno bastante interessante para a compreensão, ao menos, to estatuto 

do espiritualismo contemporâneo. 

Nos primeiros livros, A Erva do Diabo e Uma Estranha Realidade, ocorre que 

Castañeda ainda esta vinculado aos compromissos acadêmicos, e deste modo, insiste na 
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questão das plantas de poder, pois seu objeto acadêmico eram as plantas medicinais dos 

índios Yaqui do deserto de Sonora, no norte do México. No entanto, é justamente a 

exploração do tema das plantas de poder que o fazem explodir como escritor nos 

Estados Unidos, e, posteriormente, se difundir em outros países. A Erva do Diabo 

acabaria por influenciar toda uma geração de jovens norte-americanos a partir dos anos 

60, e posteriormente se difundiria mundo afora. 

A exposição das experiências com o cáctus peyotl, assim como das experiências 

com o fuminho, nos coloca o problema da racionalidade como método de conhecimento 

e de análise limitado diante das forças que envolveriam o mundo. O que é o mundo?, ou 

melhor, o que compõe o mundo? O mundo de Don Juan é um mundo de puras forças. 

Nada é definido, e não existem protocolos para lidar com o poder e com o mistério que 

é estar vivo. O ponto central do livro é o entendimento do que significa “rachar a 

racionalidade”, ou parar o mundo. É que as plantas de poder seriam apenas um método 

extremo, utilizado somente se o corpo do aprendiz estivesse demasiado “duro”, 

demasiado “racional”. Elas teriam a função de nos fazer experimentar uma “outra” 

realidade a partir do efeito drástico que provocariam na mente e no corpo. Deste modo, 

as plantas de poder, além de “flexibilizar o corpo e a mente”, possuiriam uma função 

didática em relação ao entendimento desta “outra” realidade, a princípio estranha e 

fabulosa. Parar o Mundo e Ver devem ser entendidos como os principais conceitos 

expostos nestes livros. A tarefa aqui é aprender a ver as forças fluindo livremente, o que 

só poderia ser conquistado quando realizássemos a façanha de parar o mundo, isto é, 

quando deixarmos de ver o mundo através do nosso sistema de interpretações habituais, 

sistema este que nos forçaria a ver o mundo sempre da mesma forma, sempre 

fornecendo a mesma organização, as mesmas relações, os mesmos decalques. É preciso 

quebrar este modelo de subjetividade formado pelo hábito, é preciso quebrar o 

indivíduo, pois este só o é em função de um todo, de uma sociedade, de uma estrutura 

social, de modo que a única alternativa é apagar os próprios traços, se livrar do código 

social, ou melhor, conquistar sua posição em relação aos códigos – apagar a história 

pessoal. 

Em Viagem a Ixtlan, o terceiro livro, o ponto central deixa de ser “plantas de 

poder”, e passa a ser a história pessoal do indivíduo. Castañeda passa então a expor 

uma espécie de ética pautada na tarefa de apagar a história pessoal. Mas apagar a 

história pessoal é uma tarefa que requer um método: perder a noção de importância 
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pessoal, assumir a responsabilidade pelos próprios atos e, por último, usar a idéia de 

“morte” como uma conselheira. Don Juan ensina que, se queremos buscar o 

conhecimento, devemos estar livres e leves de toda bagagem social que aprendemos a 

carregar com o tempo. Castañeda mal pode suportar a idéia de ter de abandonar tudo 

aquilo que pensava constituí-lo enquanto um ser. Não é uma tarefa fácil. Entretanto, 

somente com a superação da idéia de “querer ser algo importante para si ou para a 

sociedade” é que o indivíduo teria plenas condições de entender e “penetrar” 

prudentemente na segunda atenção (nome dado ao estado de consciência no qual se 

percebe aquela realidade estranha da dimensão do mescalito). Quebrar o indivíduo é 

quebrar os códigos sociais. 

O quarto livro, Portas Para o Infinito, marca o fim do aprendizado direto com 

Don Juan. Nesta obra a vertigem e o terror causados pelos experimentos provocados 

pelo velho índio e por seu companheiro – Don Genaro – atingem um grau espetacular, 

coroado com um salto no abismo. Saltar no abismo é entrar na segunda atenção, não se 

deve pensar em outra coisa. Não é um salto concreto, mas uma façanha do espírito. 

Contudo, antes de deixar Castañeda, Don Juan ensina sobre o par tonal e nagual. “Ilhas 

do tonal”, o nosso inventário de tudo aquilo que aprendemos a significar, o conjunto de 

elementos que recortamos e ordenamos extraídos dos acontecimentos que nos rodeiam, 

nosso modo de subjetivação habitual, nossa máquina organizadora de signos, nossa 

estrutura mental. O tonal é a própria máquina organizadora que nos permite operar os 

códigos sociais. É tudo aquilo que podemos dar nome, e é o próprio ato de nomear, 

organizar, relacionar com outros nomes, outros signos. Tudo aquilo que constitui o 

sujeito. No entanto há o Nagual, que é a mesma realidade da qual o tonal extrai os seus 

objetos com os quais erige as suas “ilhas”, porém, é esta mesma realidade crua, sem a 

presença do elemento estruturante da experiência, é a experimentação pura da realidade. 

O nagual, quando irrompe, desorganiza o tonal, desfaz qualquer tentativa de 

organização da experiência. É preciso reduzir, reelaborar, reorganizar as “ilhas do 

tonal”, torná-las adequadas para os ataques do nagual. Reconstruir o tonal, ou seja, 

liberar a energia gasta inutilmente com a história pessoal. Condição fundamental para o 

mergulho prudente nas ondas do nagual. Assim o homem do conhecimento pode “tocar 

a eternidade” nas ondas do vento, ou na luz do pôr do Sol, ou então, no sonhar. 

Os dois próximos livros, O Segundo Círculo do Poder e O Presente da Águia, 

marcam a entrada para o próximo estágio do aprendizado. Castaneda terá que vasculhar 
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a si mesmo, terá que se lembrar de tudo aquilo que viveu na segunda atenção. Lembrar 

como nos lembramos de um sonho fugidio e obscuro durante um momento singelo do 

cotidiano, que faz emanar pequenas imagens na nossa consciência quando menos 

esperamos, fazendo-nos vasculhá-las imediatamente, afim de confirmar uma 

experiência vivida enquanto dormíamos e sonhávamos e que por pouco não é perdida 

para sempre da memória. Ele terá que aprender isso em grupo. Terá que extrair das 

profundezas das memórias incognoscíveis do nagual um novo entendimento. Não há 

platonismo aqui, pois não se trata de se lembrar de algo eterno ou imutável, mas sim se 

reencontrar o caos dentro de si mesmo. 

Os livros seguintes – O Fogo Interior, A Arte do Sonhar e O Poder do Silêncio – 

celebram o clímax da obra de Castañeda. Todo o sistema parece se fechar. Castañeda 

trás a tona toda uma nova carga de conceitos e histórias que lançam uma nova 

compreensão dos eventos ocorridos nos primeiros livros. Don Juan também mostra sua 

história, assim como a de sua linhagem de guerreiros, seus mestres e benfeitores.  

O mais importante destes últimos livros é a compreensão da ética que eles 

anunciam – o caminho do guerreiro. A vida do guerreiro será sempre uma questão de 

espreita e de impecabilidade. A Arte da Espreita – ou A Loucura Controlada – consiste 

em controlar o próprio comportamento, inventando sempre uma história, um 

subterfúgio, um meio para atravessar os códigos sociais sem que se perca energia 

inutilmente, ou seja, atravessar o mundo social impecavelmente. E perder energia 

inutilmente significa ficar preso aos códigos, ou ser capturado pelos estratos sociais. Na 

verdade a loucura controlada se trata de uma modalidade do espreitar. Espreitar os 

códigos por meio da loucura controlada. Inventar par si, e para outros, pequenas ilusões 

eficazes, ou conexões parciais 35  enlouquecidas. Atravessar o código como quem 

atravessa o deserto, nunca podendo se fixar por tempo demais. Umas das mais belas 

expressões daquilo que Nietzsche chamou de niilismo ativo 36 . A exorbitância da 

transcodificação. O guerreiro não se sedentariza nos estratos sociais, mas vive os 

atravessando fazendo pequenas pousadas. Loucura Controlada é um conceito ético, e 

não se trata de modo algum de um problema moral, mas de um modo de existência. 

Viver de maneira tal que o diálogo interior (o organizador, “o” racional) seja destituído 

da predominância sobre as ações individuais, viver seguindo forças, afetos, viver 

                                                             
35 Strathern,M., Partial Connections, 2004. 
36 Deleuze, G., Nietzsche, 2013  
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espreitando o mundo. Deixar o corpo agir por si. “O corpo aprende sozinho”. E aqui já 

seria necessário ter dados alguns passos na tarefa de eliminação da história pessoal. 

Cessar o diálogo e apagar a história pessoal é uma questão de economia energética do 

corpo. É preciso liberar a energia, produzir o bom tonal, principalmente em relação aos 

hábitos sexuais. O sexo deixa de ser uma questão de prazer, saúde, ou reprodução, e 

passa a ser uma usina energética (já não disso isso antes a respeito dos gnósticos?). 

Somente com a liberação da energia gasta com os hábitos que criamos ao longo da 

vida é que aumentaríamos a nossa potência de permanecermos atentos, afinal, é disso 

que se trata: potencializar a própria atenção. Com isso criaríamos aos poucos o corpo 

sonhador e poderíamos explorar a vastidão caótica do mundo dos sonhos. Tudo se trata 

de percepção e atenção. Trata-se de lembrar-se de procurar as próprias mãos durante o 

sonho. Perceber-se a si mesmo no sonho enquanto sonhador. “Sonho Lúcido”. A 

conquista do sonho é uma das imagens mais importantes da obra de Castañeda.  

Desligar o diálogo; apagar a história pessoa; liberar a energia; produzir o bom 

tonal; espreitar; sonhar; vasculhar o mundo e a si mesmo; viver impecavelmente. Todos 

estes conceitos se relacionam entre si produzindo uma imagem de eficiência energética 

do indivíduo. Por último temos a noção de Intento – ou O Espírito. A força que governa 

tudo. De modo que o guerreiro impecável buscará entrar numa relação direta com o 

espírito, e a isso ele chama intento. Entrar numa relação direta com o espírito quer dizer 

“se alinhar às emanações” adequadas, se sintonizar às leis da natureza (espírito). E, 

para se alinhar ao intento, o homem do conhecimento realiza as ações mais 

mirabolantes. Através de ações corporais (danças, saltos, corridas, passos de poder) e de 

manobras da consciência seria possível criar um canal direto com o intento e, assim, 

atingir um determinado propósito, como o de sonhar lucidamente por exemplo. Não 

seria diferente do indivíduo que alonga seus membros antes de fazer uma corrida; o fato 

de ele realizar tal manobra e acreditar que esticando os músculos e ligamentos ele se 

poupará de lesões e alcançará melhor desempenho faz com que ele efetivamente consiga 

tal feito, e este alongamento seria, em outras palavras, a realização de um passo de 

poder. É preciso sempre uma prática, uma manobra, um jeito, enfim, um meio pelo qual 

o alinhamento com o espírito possa se suceder. E a manobra mais extravagante que o 

guerreiro buscará realizar será a façanha de queimar o fogo interior para escapar pelo 

infinito, abandonando o mundo orgânico, conquistando o caos fora de si. 
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Este modelo ético me parecia sedutor e imbatível. Trazia uma possibilidade de 

pensar de uma maneira renovada, sempre aberta aos eventos. Eu podia sentir em mim 

mesmo como os problemas da alimentação de uma história pessoal e da livre 

manifestação do diálogo interior eram evidentes. Eu não tinha, e ainda não tenho 

pretensões de abandonar meus elos pessoais em favor da impecabilidade e da solidão 

que ela traria. Viver desse modo é ter que se deparar constantemente com a tristeza do 

guerreiro, ou seja, a certeza de que todos estariam presos na conveniência do tonal, dos 

códigos sócias que os dirigem e os sedentarizam, vivendo como fantasmas correndo 

atrás de pequenas ilusões a fim de aumentar a importância pessoal própria. Não se pode 

escapar de viver sob o regime de ilusões, bem soube Nietzsche, e a questão, então, passa 

a ser a qualidade da ilusão (quais são as potências das suas ilusões?) e a ética energética 

(nunca se prender demais a elas, operar sempre novas ilusões, novas conexões parciais). 

 Um das imagens mais poderosas que os ensinamentos de Don Juan é capaz de 

erigir é a de que a grande maioria das pessoas estariam presas e imersas em sua própria 

importância pessoal, e que nada deveria ser feito a respeito a não ser que a própria 

pessoa desse uma pequena brecha. Espreitar as brechas, capturar o milímetro cúbico de 

sorte, e então agir lembrando-se que nada é pessoal, e que sempre estamos sós, e que 

estar só é estar totalmente entregue e alinhado às forças do espírito-natureza, nossos 

legítimos aliados. 
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Capítulo 4 – A Santa Igreja Gnóstica Cristã Universal “Samael Aun 

Weor” Federada 
 

Poucos desconfiam da existência de um povo auto-intitulado gnóstico nos dias 

contemporâneos. Fato é que existe um povo gnóstico, e que grande parte deste povo é 

organizada por uma instituição denominada “Santa Igreja Gnóstica Cristã Universal 

‘Samael Aun Weor’ Federada”, com sede na Venezuela. Esta igreja gnóstica é hoje a 

principal herdeira do Movimente Gnóstico iniciado pelo Mestre Samael Aun Weor, 

contando com cerca de 1084 Lumisiais operantes e, pelo menos, mais onze em 

construção no momento37.  

No Brasil existem cerca de 123 Lumisiais filiados a esta Igreja, espalhadas por 25 

Estados e pelo Distrito Federal; o Estado do Piauí é o único no Brasil que não possui um 

Lumisial Gnóstico filiado a sede venezuelana. Na Argentina são 180 Lumisiais filiados. 

A Colômbia, país com maior número de Lumisiais filiados a Igreja Gnóstica 

venezuelana, possui 214 Lumisiais. A Venezuela, país sede da Igreja, possui 211. Peru 

possui 65; Equador 44; Uruguai 35; Chile 25; Bolívia 11; Paraguai 8. 

Na América Central existem cerca de 67 Lumisiais, espalhados entre Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Porto Rico e República Dominicana. 

Na América do Norte temos cerca 53 Lumisiais operando: 42 no México, 11 nos 

Estados Unidos. E mais três em construção no Canadá. 

Na Europa existem cerca de 45 em operação: 31 na Espanha, 7 na França e mais 7 

na Itália. E mais 8 Lumisiais estão sendo construídos: três na Suíça, dois na Alemanha, 

dois no Reino Unido, um em Portugal e mais um na Grécia. 

Dos 1084 Lumisiais operantes, 916 se encontram na América do Sul. O que 

mostra que se trata de uma religião genuinamente latino-americana. A gnosis nasce na 

Colômbia na figura do próprio Mestre Samael Aun Weor, que viaja pela Venezuela 

difundindo a gnosis, atravessa a América Central e se instala no México e lá permanece 

até falecer em 1977. 

                                                             
37 Este levantamento é feito pela sede da própria Igreja Gnóstica na Venezuela, e publicado em seu 

website: http://www.lumendelumine.org/index.php. Neste webstite é possível encontrar o endereço de 

cada um dos Lumisiais, assim como o telefone de contato das pessoas responsáveis pelos Lumisiais. 
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O número de gnósticos praticantes vinculados a Igreja Gnóstica é bastante difícil 

de se calcular. O Lumisial são carlense – o Fiat Lux – possuía, até meados de 2015, 

cerca de trinta e cinco membros formais, destes, porém, somente metade participava das 

atividades rituais assiduamente. No entanto, em Lumisiais como os encontrados na 

cidade de Florianópolis, segundo informantes38, o número de membros era altíssimo, e 

as atividades rituais estavam sempre lotadas, levando-se em conta ainda que estes 

Lumisiais eram de um porte maior do que o Lumisial são carlense.  

Obviamente que a gnosis não constitui uma religião de massa, mas se levamos em 

conta que o Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia inicia suas atividades 

em 1961 39 , então devemos concluir que houve um crescimento considerável das 

instituições esotérico-religiosas ligadas ao movimento gnóstico nascido na Colômbia.  

Em termos de número de adeptos poderíamos apenas fazer algumas estimativas 

pouco precisas. Se considerarmos que cada Lumisial possui cerca de 20 membros, o que 

seria um número baixo segundo meus informantes, multiplicando este número por 1084 

teríamos a soma de 20.000 adeptos aproximadamente, espalhados pelo mundo, a grande 

maioria concentrada na América do Sul. No entanto este número refere-se apenas aos 

adeptos filiados a Igreja Gnóstica Cristã Universal Samael Aun Weor Federada, sediada 

no templo Lumen de Lumine, na Venezuela. Diversas outras instituições independentes 

professam a doutrina do Mestre Samael, e não foram contabilizadas neste número 

acima. Portanto, esta estimativa (partindo de um critério aleatório) de 20 mil adeptos se 

refere apenas aos gnósticos ligados aos Lumisiais fiéis ao Lumem de Lumine. Se 

considerarmos que cada Lumisial possui 30 membros, então essa soma saltaria para 30 

mil aproximadamente.   

*** 

A história e evolução deste movimento esotérico-religioso tem seu início nos anos 

50 na Colômbia, quando o jovem estudante de ocultismo Victor Manuel Gómez 

Rodríguez, segundo ele mesmo, encarna a divindade Aun Weor em seu corpo físico 

                                                             
38Na ocasião em que participei da Convivencia Nacional no Monastério Mória, em janeiro de 2014, pude 

fazer vários contatos com gnósticos, com os quais continuei me comunicando por e-mail, mensagens e via 

skype. Mas também pude entrar em contato com gnósticos que tinham abandonado a Igreja Gnóstica. 

Todos eles me pediram que não divulgasse suas identidades, nem por nomes falsos. Então resolvi tratá-los 

apenas por “informantes”. 
39 Jaramillo, C & Hasler,J.,  El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colômbia: Un movimiento 

esotérico internacional nacido em Colômbia, 2012. 
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(boddhisattva), e, após este acontecimento, passa a escrever e difundir as diretrizes e 

ensinamentos do seu “método” para “despertar a consciência”. Publica O Matrimônio 

Perfeito em 1950, trazendo as diretrizes do trabalho espiritual esotérico que constituirá 

o movimento gnóstico. Em 1954 teria passado por outra experiência de alto grau, tendo, 

assim, encarnado a entidade Samael40, passando a ser reconhecido como Venerável 

Mestre Samael Aun Weor, e a partir de então sua atividade de difusão dos ensinamentos 

se intensificaria, angariando cada vez mais discípulos. Um templo foi construído na 

Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia, e foi chamado de Summum Supremum 

Sanctuarium (S.S.S.), e ali, o jovem Mestre passou a oficiar seus rituais esotéricos. 

Junto aos seus discípulos mais próximos passa a organizar sua tarefa de difusão 

sob a alcunha de Pentalfa (estrela de cinco pontas), dividida em cinco frentes: A Iglesia 

Gnóstica Cristiana Universal (IGCU), o Movimiento Gnóstico Cristiano Universal 

(MGCU), o Partido Operário Social Cristiano Latino Americano (POSCLA), a 

Asociación Gnóstica de Estudos Antropológicos y Culturales Arte y Ciência 

(AGEACAC), e o Instituto de Caridad Universal (ICU).  

Desta maneira, o V.M. Samael organizou as frentes de ação do movimento 

gnóstico, separando as atividades rituais das atividades de difusão da gnosis. Porém, 

com o falecimento do corpo físico (boddhisattva) do V.M. Samael, em 1977, os líderes 

gnósticos passaram a divergir entre si a respeito da direção do povo gnóstico. As 

principais divergências ocorrem entre dois discípulos muito próximos de Samael, e que 

também teriam encarnado outras divindades após longo trabalho de eliminação das 

impurezas do ego, e ainda teriam sido consagrados como mestres publicamente pelo 

próprio V.M. Samael: Joaquín Amortégui (V.M. Rabolú) e Julio Vizcaíno (V.M. 

Gargha Kuichines). Com o desencarne de Samael as disputas entre estes dois discípulos 

leva o movimento gnóstico a se dividir, porém V.M. Rabolú, que já tinha sido deixado 

no cargo de dirigente do movimento gnóstico pelo próprio Samael, assume a liderança 

da maioria deste povo. V.M. Rabolú reorganiza o movimento gnóstico que passa a ser 

chamado de Movimento Gnóstico Cristão Universal na Nova Ordem. No entanto, uma 

outra figura entra em cena: Teófilo Bustos, que segundo informantes, teria sido um 

discípulo mais jovem e muito querido pelo V.M. Samael. Segundo meus informantes, o 

próprio Samael teria encomendado a construção de um templo na Venezuela em 1973, e 

                                                             
40Samael é um nome bíblico e faz referência a um anjo caído (nas paixões da matéria e da carne), e que 

teria como missão se levantar, e consigo mesmo levantar a humanidade degenerada. 
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este se chamaria Lumen de Lumine; Samael teria, naquele mesmo ano, nomeado Teófilo 

Bustos como abade do monastério. Depois do desencarne do V.M. Samael, Teófilo 

Bustos teria se alinhado ao V.M Gargha Kuichines, e sob a liderança deste teria 

terminado a construção do monastério Lumen de Lumine, em 1983, dez anos após ser 

encomendado. Posteriormente, Teófilo Bustos romperia com o V.M. Gargha Kuichines 

e receberia o título de V.M. Lakshmi Daimon. Enquanto a liderança do V.M. Gragha 

Kuichines se enfraquecia, a figura do V.M. Lakshmi como “restaurador” do movimento 

gnóstico começa a ganhar mais destaque, e muitos adeptos do movimento gnóstico 

começam a passa para o seu lado41. 

Nos final dos anos 90, segundo meus informantes, o V.M. Rabolú decide finalizar 

as atividades da Nova Ordem, sob o argumento de que a gnosis é uma prática pessoal, e 

que uma igreja institucionalizada nada tinha a ver com a obra esotérica. Isto 

possivelmente possibilitou uma debandada do povo gnóstico fiel a Nova Ordem, em 

direção a Igreja liderada pelo V.M. Lakshmi Daimon. Sobre este ponto, esta pesquisa 

carece de dados, no entanto muitos informantes concordam com esta tese, e, inclusive, 

alguns deles declararam ter participado das atividades da Nova Ordem e que, após sua 

dissolução, teriam “migrado” para a Igreja Gnóstica Cristã Universal Samael Aun Weor 

Federada, restaurada pelo V.M Lakshmi. Se a Nova Ordem de Rabolú possuía um certo 

“desprezo” pelas funções administrativas e institucionais, elevando a importância do 

trabalho esotérico individual, a Igreja Federada de Lakshmi funciona de modo oposto, 

dando grande importância aos dogmas e funções administrativas, gerando uma 

verdadeira máquina bem organizada de difusão da doutrina gnóstica de Samael, bem 

como dos ensinamentos do próprio V.M, Lakshmi. 

 

Até março de 2014, a AGEACAC brasileira, instituição a qual me filiei no final 

de 2012, era uma das instituições ligadas a Igreja de Lakshmi. No entanto, a suspeita de 

que Seu Dário, responsável pela Igreja Gnóstica no Brasil, se desvincularia da sede 

venezuelana se confirmou. Em março daquele ano ele se retirou. As contendas entre os 

líderes religiosos gnósticos parecem não chegar ao fim. Segundo meus informantes, Seu 

                                                             
41 Segundo os seguidores de Laksmi, este teria recebido uma carta escrita pelo próprio Mestre Samael na 

qual o fundador na Gnosis teria legitimado Laksmi como o herdeiro legal do povo gnóstico. Esta carta 

ficara conhecida como a Carta Restauradora, pois teria sido apresentada como do documento oficial que 

permitia Laksmi assumir a direção deste povo. 
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Dário estaria descontente com o fato de que a Igreja de Lakshmi vigorava de maneira 

federada, e isto limitava o papel dos líderes gnósticos de outros países nas escolhas e 

nomeações para os cargos e funções institucionais e sacerdotais, e na escolha do tipo de 

material e modelo de difusão da gnosis ao público. Seu Dário propunha que a Igreja se 

tornasse confederada, aumentando o poder político dos líderes fora da Venezuela. No 

entanto, os líderes venezuelanos argumentaram que Lakshmi, antes de desencarnar em 

2005, tinha deixado as instruções para que a Igreja continuasse federada, para que se 

evitasse qualquer tipo de deturpação da doutrina. Seu Dário, ao contrário, afirmava que 

apesar de que Lakshmi tivesse deixado tais instruções, essa não seria sua verdadeira 

intenção se estivesse vivo até os dias atuais, pois perceberia que os dogmas e  o modelo 

institucional da sua Igreja estariam defasados. 

Seu Dário deu sua cartada final e os líderes venezuelanos mantiveram sua posição. 

Assim, Seu Dário abandonou a Igreja Federada levando consigo um pequeno número de 

adeptos e tomando controle do Monastério Mória. Uma força tarefa da Igreja 

venezuelana foi feita neste período para assegurar que o povo gnóstico brasileiro se 

mantivesse fiel ao Lumen de Lumine, e foi bem sucedida em grande parte. A maioria 

dos Lumisiais brasileiros da AGEACAC se manteve fiel a sede venezuelana, isolando 

Seu Dário e o Monastério Mória. Os Lumisiais que carregavam a alcunha de 

AGEACAC e permaneceram sob a liderança do Lumem de Lumine passaram a carregar 

agora o nome Gnosis Brasil. E em São Carlos se deu deste modo. A AGEACAC de São 

Carlos agora se tornara “Gnosis Brasil – São Carlos”, e os membros do Fiat Lux (o 

Lumisial de São Carlos) pareciam favoráveis ao Mestre Lakshmi e ao Lumen de 

Lumine.  

*** 

 

Conforme esta pesquisa foi avançando, principalmente após a experiência na 

Convivência Nacional de janeiro de 2014, aonde conheci muitos gnósticos de diversas 

regiões do país e pude constatar outra dimensão do movimento gnóstico, fui capaz de 

compreender a dinâmica interna desta Igreja, sua morfologia, por assim dizer. O sistema 

de missionários teria sido criado antigamente pelos primeiros grupos próximos ao 
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Mestre Samael42. Neste sistema o adepto que demonstra interesse e aptidão pode/deve 

fazer o curso de missionário local, que dura cerca de quatro semanas e deve ser feito 

numa Academia Gnóstica43 em datas específicas. Este curso dura cerca de três semanas 

e tem um custo de uma média de 330,00 R$ referente às despesas. Funciona sob regime 

de internato. Mas existem alguns requisitos formais44:  

1- Ter no mínimo 6 meses de Secunda Câmara. 

2- Ter boa frequencia nas atividades do Lumisial. 

3- Estar de pleno acordo com as exigências e orientações Institucionais. 

4- Ter uma conduta dentro dos princípios gnósticos em sua vida particular. 

5- Usar adequadamente o Verbo; não ser maledicente, fofoqueiro e nem usar 

palavras grosseiras.  

6- Ser colaborador. 

7- Não ter laços com outras Instituições.  

8- Apresentação pessoal: 

 Homem: Não é permitido uso de adereços, ornamentos e enfeites. É 

exigido cabelo cortado e dentro do padrões normais 

Mulher: Não é permitido uso de mini saia, decote excessivo ou outros 

trajes não condizentes. 

De acordo com os informantes, este curso se trata de um aprendizado intenso dos 

conceitos abordados no programa de difusão da doutrina (a primeira câmara). Durante 

o curso, o gnóstico fica recluso da sociedade durante todo o tempo, como numa espécie 

de rito de passagem45; durante este tempo ele deve estudar os conceitos, internalizar 

certas práticas, participar dos rituais, e se prepara para difundir a gnosis, para se 

sacrificar pela humanidade. Terminado o curso o(a) gnóstico(a) ganha um novo 

estatuto, o de missionário(a) local. E os missionários devem compreender que agora 

eles fazem parte do mecanismo de difusão da gnosis, não sendo somente um adepto. O 

missionário local estará apto a ministrar as palestras de primeira câmara em sua cidade.  

 Conforme pude constatar, existe certa pressão e necessidade para que os 

membros façam o curso de missionário local, para que se tornem aptos a ministrarem as 

palestras e dividam o peso com os outros missionários, que muitas vezes ficam 

sobrecarregados, como pude evidenciar em diversas ocasiões no Fiat Lux. 

                                                             
42 Segundo meus informantes o Sumumm Supremum Sanctuarium além de um monastério, funcionava  

também como uma academia de formação de missionários. 
43 Alguns Lumisiais gnósticos também funcionam como academia, como o próprio Monastério Mória 

funcionava antes do rompimento. Outras Academias Gnósticas funcionam pelo Brasil, como o Maha-

Lakshmi, próximo do litoral sul paulista. 
44 Informações extraídas do convite para o Curso de Formação de Missionário Local de maio de 2014 que 

circulou na Gnosis São Carlos. 
45 Turner, V., O Processo Ritual, 2013. 
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Depois de ter feito o curso de missionário local, o adepto pode/deve fazer o curso 

de missionário nacional, que dura cerca de dois meses, e os requisitos necessários para a 

participação no curso são os mesmos para o missionário local, somando-se a isso o pré-

requisito de ser missionário local por pelo menos seis meses. O curso de missionário 

nacional é mais intenso, mas confere ao gnóstico o poder de ministrar palestras em 

qualquer cidade do território nacional. De modo que, se ele “desejar”, pode ficar à 

disposição da Igreja, e esta, por sua vez, pode realocá-lo para uma cidade qualquer que 

esteja necessitando de um missionário para que a missão continue perdurando neste 

local.  

Depois de ter feito o curso de missionário nacional, o adepto, se for homem, 

pode/deve fazer o curso de sacerdote, que tem duração de três meses, e carrega um grau 

muito mais dramático de responsabilidade. Neste curso o gnóstico tem que aprender a 

oficiar. Portanto se trata de um aprendizado duro e intenso. Ele deverá aprender todas as 

invocações e conjurações, todas as espécies de mantras, inúmeras práticas, a Teurgia 

completa, ou seja, deverá estudar uma imensidade de coisas. Além de aprender a oficiar 

ele vai receber as instruções de como administrar os Lumisiais. O sacerdote é o “grande 

pastor” dos Lumisiais. Após o curso ele se torna apto a oficiar as atividades rituais, e, 

neste caso, também pode/deve ficar à disposição da Igreja, se assim desejar, para que 

esta o realoque para um Lumisial que esteja necessitando de um sacerdote, caso isso 

aconteça. As mulheres não podem fazer curso de sacerdote e, consequentemente, não 

podem oficiar uma atividade ritual, porém, depois de ter feito o curso de missionário 

local, ela pode/deve fazer o curso de Ísis, pois todo Lumisial deve possuir ao menos um 

sacerdote e uma ísis para que as atividades rituais ocorram normalmente, o curso dura 

três semanas, e, se ela ficar a disposição da Igreja, então estará sujeita à sorte que a 

administração da Igreja lhe conferir, assim como os missionários nacionais e sacerdotes. 

Observa-se que todos os sacerdotes e ísis também são, ao mesmo tempo, missionários, e 

podem/devem ministrar as palestras de Primeira Câmara. 

Ocorre que, se um determinado grupo de pessoas de uma determinada cidade tem 

interesse em participar das atividades, e supondo que nesta cidade não exista ainda um 

Lumisial, então este grupo terá que participar na cidade mais próxima ou mais 

conveniente. Mas se o grupo manifesta interesse e condições de construir um Lumisal, 

entre os membros do grupo deverá haver pelo menos um sacerdote e uma ísis, e mais 
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duas pessoas pelo menos, uma delas, ao menos, do sexo masculino (guardião 46  + 

congregação), para que este Lumisial funcione normalmente. Se o grupo não tem 

condições de produzir um sacerdote e uma Ísis, mas ainda assim exista condição e 

interesse em que o Lumisial seja construído, então a administração nacional da Igreja irá 

tentar resolver este problema enviando um sacerdote e uma Ísis que estejam à 

disposição. 

É importante destacar que todas as despesas da construção e manutenção de um 

Lumisial são divididas ente o grupo interessado em utilizá-lo. Do mesmo modo que não 

há cobranças de taxas ou qualquer tipo de valor monetário para a administração 

nacional ou venezuelana, a administração da Igreja se exime de qualquer custo de 

manutenção ou auxílio financeiro para a construção. Pelo que me foi informado, os 

Lumisiais e Monastérios sempre foram construídos pelos próprios membros do grupo 

interessado; no caso dos Monastérios a força-tarefa pra construção é sempre mais ampla 

e conta com uma mobilização de todo o “povo gnóstico” do território nacional, pois, de 

certo modo, servirá a todos. Pude participar, por duas vezes, da reconstrução do 

Lumisial Fiat Lux em São Carlos47, e, em ambos os casos, tudo ali tinha feito pelas 

mãos dos próprios membros do Lumisial. 

 

Tati, a venezuelana que conheci no Monastério Mória, disse naquela ocasião que 

“às vezes a direção da Igreja trata os missionários como moeda”, se referindo ao 

caráter missionário, às vezes arbitrário, desta instituição. No entanto ela parecia 

tranquila a respeito deste fato, e completou dizendo que “devíamos relevar este fato, e 

seguir os ensinamentos independentemente do modelo da instituição”. É evidente que 

esse modelo de missão possa parecer problemático, pois faz com que os missionários às 

vezes abdiquem da própria vontade sobre o local aonde querem viver. Por outro lado, a 

missão pode oferecer uma oportunidade para aqueles que querem viver em outro lugar. 

Tanto Thiago quanto Rafael, os dois sacerdotes que oficiaram por mais tempo durante o 

período em que frequentei o Lumisial Fiat Lux, são nordestinos. Thiago queria voltar 

para sua terra, e assim o fez quando teve oportunidade. Rafael parecia disposto a 

                                                             
46 Não é necessário fazer nenhum curso para se tornar guardião. Qualquer homem que conheça os 

procedimentos rituais pode assumir essa posição, e isto pode mudar de atividade para atividade. Em São 

Carlos havia uma espécie de revezamento entre os homens nesta função. 
47 Este mudou de endereço mais uma vez em meados de 2015. 
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permanecer pela região de São Carlos, assim como a sua esposa, Maria Clara. O que 

deve ficar claro é que o principal motivo destas pessoas estarem, ou terem passado pela 

cidade de São Carlos é a própria missão gnóstica, sem ela, este acontecimento não se 

sucederia, conforme eles mesmos me relataram. 

 

Assim fica claro que a Igreja, para assegurar a difusão da gnosis neste modelo 

institucional, precisa que muitos missionários estejam à disposição da mesma. A 

administração da igreja, desta maneira, pode realocar os missionários conforme as 

necessidades dos Lumisiais. É preciso destacar que este modelo de proselitismo (curso 

de gnosis + iniciação), pelo menos no que pude verificar no caso do Fiat Lux, é bastante 

trabalhoso e infértil. Nos anos em que frequentei este Lumisial, tendo testemunhado 

inúmeros cursos de gnosis se iniciando, tendo testemunhado também alguns rituais de 

iniciação de neófitos, verifiquei que, em três anos e meio desta prática missional, 

poucas pessoas foram iniciadas e a maioria delas abandonava a instituição logo nas 

primeiras semanas após terem entrado. Pelo que me parece, eu teria sido o último a 

entrar e permanecer frequentando48. Obviamente que isso não acontece em todos os 

Lumisiais, conforme alguns informantes me relataram, alguns deles cresciam em 

número de adeptos de um modo que causava até mesmo uma super-lotação destes 

Lumisiais, necessitando-se assim da abertura de novos Lumisiais nestas cidades.  

No caso de São Carlos, eram sempre as mesmas pessoas envolvidas na missão, e, 

dos que não eram missionários, eram sempre os mesmos que frequentavam com mais 

fidelidade. A necessidade que o modelo ritualístico requer (um sacerdote + uma Ísis + 

um guardião + pelo menos uma pessoa, isto no caso das atividades semanais mais 

simples) faz com que o grupo, se for pequeno, como no caso do Fiat Lux, fique 

sobrecarregado em tarefas. Vale destacar que são os membros do próprio grupo que 

formam a “junta administrativa” do Lumisial, isto é, que se responsabilizam pelas 

contas relativas aos gastos do Lumisial, pela produção de cartazes, pela divulgação dos 

cursos, pela produção dos próprios cursos, etc. Então, um gnóstico profundamente 

envolvido com a instituição, muitas vezes faz o papel de missionário, de sacerdote/Ísis, 

e de membro da junta administrativa, tudo isso simultaneamente. Mas como, a maioria 

                                                             
48 Fui iniciado no final de 2012, junto com outra neófita a qual nunca mais vi. Meu “padrinho” de 

iniciação, junto com a sua namorada, também abandonou a instituição logo depois que entrei, e eles eram 

recém-iniciados. 
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das atividades ocorre no período da noite, no restante do dia o gnóstico é livre para 

trabalhar ou estudar como bem entender. Assim, a vida de um gnóstico profundamente 

envolvido, é um jogo entre o trabalho mundano, por assim dizer, a difusão da gnosis e 

as atividades rituais. 

 

Algumas vezes topei com Rafael perambulando pelo centro da cidade São Carlos 

pela tarde. Numa daquelas tardes ensolaradas, sentado em uma muretinha do Mercado 

Municipal ao lado de muitos outros transeuntes que ali paravam para descansar, ele me 

confessou que estava espalhando uns “coquetéis molotovs”, se referindo aos cartazes de 

divulgação do curso de gnosis. Seu senso de humor era irônico. Naquela época ele 

estava desempregado, mas fazia alguns bicos para ganhar algum dinheiro. Ninguém 

poderia desconfiar que aquele rapaz, de calça jeans, chinelo, camiseta e boné, fosse 

alguém profundamente envolvido com um trabalho esotérico de alto grau – um 

sacerdote gnóstico. Ninguém poderia dizer que aquele rapaz trazia dentro de si um 

constante combate (como eles mesmos gostavam de dizer), uma luta, um campo de 

batalha entre os afetos egóicos e a percepção, uma luta pelo controle destes afetos, 

gerindo-os, observando-os, tendo em “mãos” um punhado de conceitos e estratégias 

para lidar com estes afetos, uma subjetividade gnóstica, um tonal gnóstico, ou um bom 

tonal gnóstico, pois o fato dele estar ali no meio da multidão não fazia dele uma pessoa 

igual aos transeuntes, preocupados com suas questões individuais, mas um estrategista 

que busca penetrar nos estratos sociais “mundanos” para depois sair dali fortalecido, 

experimentado, um estrategista que estabelece consigo mesmo uma legítima economia 

dos afetos. 
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Capítulo 5 – O povo gnóstico de Samael 
 

Rafael sempre me dizia duas coisas a respeito do meu trabalho antropológico: que 

eu tinha que mostrar o “povo gnóstico” e que eu tinha que mostrar que a gnosis é 

prática, e não teórica. Quanto ao povo, eu pude vê-lo mais claramente a partir da 

Convivência Nacional de janeiro de 2014; quanto à questão da pragmaticidade da gnosis 

eu já observava desde meus primeiros contatos com os livros de Samael49. Rafael não 

dizia apenas a mim que a gnosis era prática, mas também falava assim aos outros 

membros em ocasiões não ritualísticas. É importante ver esses dois pólos: da 

constituição de um povo e do aspecto prático da doutrina. Contudo, por muito tempo 

achei isso contraditório, pois via que este povo era constituído de indivíduos envolvidos 

com os aspectos institucionais e missional da doutrina, enquanto que o lado prático 

soava para mim como que o necessário e fundamental da gnosis. De qualquer modo, 

hoje vejo que uma coisa não exclui a outra, mas ao mesmo tempo, vejo que estes dois 

pólos constituem um equilíbrio difícil de exercitar. 

Minha tese inicial a respeito da praticidade da gnosis e de seu aspecto 

institucional ritualístico era a de que os rituais supririam a necessidade de praticar 

daqueles que não o poderiam fazer por si só, como se fosse uma prática coletiva e 

direcionada por alguém capacitado, para que fosse eficaz, e, deste modo, o indivíduo 

que participasse de um ritual estaria, ao mesmo tempo, praticando a gnosis50. E isto 

fazia sentido para mim mesmo, pois todas as vezes que participei de um ritual eu me 

sentia renovado ao final, como depois de uma meditação.  

Deve-se lembrar que os rituais são preenchidos por diversas práticas, e que todos 

os participantes, com exceção do guardião, participam de todas elas (mantras, cadeias, 

unção, meditação dirigida). Até mesmo quando o sacerdote faz as invocações e 

conjurações ele pede que a congregação repita mentalmente. A experiência ritualística 

da gnosis é, a princípio, muito estranha, parecendo um embuste extravagante, mas 

quando nos adequamos e deixamos de nos esforçar para tecer uma interpretação lógica 

da experiência, então ela “se abre”, e passa a ser muito bonita, e de grande impacto e, 

principalmente, muito renovadora. Sempre que eu saia de um ritual e partia dirigindo 

                                                             
49 O Mestre Samael repete muitas vezes em seus livros que a doutrina gnóstica é prática, que o estudante 

deve praticar a todo custo, e, se assim o fizesse, logo lograria os benefícios da auto-realização. 
50 Nunca se diz “assistir uma missa”, ou “assistir uma atividade ritual” qualquer; se trata sempre de uma 

co-produção do ritual. 
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minha moto pela cidade minha cabeça parecia pairar no ar de tanta leveza. Os rituais 

definitivamente me deixavam mais leve. Uma ótima sensação! 

 

Rituais 

A Igreja de Lakshmi, ou seja, o conjunto formado pelos Lumisiais, dá ênfase às 

atividades rituais. Enquanto que a doutrina, por si só, não enfatiza estas atividades como 

a Igreja.  

Os rituais coletivos, ou atividades rituais, realizadas dentro dos Lumisiais, são 

chamados também de atividades de secunda câmara, e representam como que a 

finalidade da existência destes Lumisiais. Assim, os gnósticos filiados, mesmo não 

conhecendo os livros do Mestre Samael, pode conhecer a doutrina pela via do curso de 

gnosis (primeira câmara) e nas atividades em torno dos Lumisiais. É valido destacar 

que os momentos que antecedem e sucedem as atividades rituais são ricos e valiosos em 

termos de trocas de impressões e idéias sobre a gnosis. São nestes curtos períodos que 

emerge a sociabilidade gnóstica cotidiana, caracterizada pelo entusiasmo pelos estudos 

das obras ocultistas de Samael e Laksmi, pela troca de impressões e experiências no 

astral, pela troca de saberes técnicos sobre meditação, sobre acontecimentos cotidianos 

que incitavam o ego, etc. 

 O gnóstico, que participa dos rituais coletivos, procura nestes rituais a energia 

extra que eles forneceriam. Mas não é só isso. Ali ele vai também trabalhar sobre si 

mesmo; vai praticar mantras e meditações; vai entrar em contato com as entidades 

cósmicas de cura ou de força; vai dar caráter e força à continuidade de sua obra 

espiritual; vai se redimir de suas falhas; vai se sacrificar doando seu tempo; vai se 

defrontar com o conjunto de imagens simbólicas que se apresentam dentro dos 

Lumisiais, bem como os signos ditos e reproduzidos pelo sacerdote. Para os 

missionários e sacerdotes/Ísis a questão toma uma proporção mais codificada e séria, 

pois sem eles os rituais não seriam realizados. A participação nos rituais também 

constitui um ato de devoção, no qual cada um entraria em contato direto com seu cristo 

íntimo. Os rituais teriam este poder de conduzir ao cristo íntimo. 

 O interessante é que o gnóstico membro de algum Lumisial teria o “privilégio” de 

participar dos rituais e praticar a doutrina ao mesmo tempo. É a fusão destes elementos 
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que oferece aos gnósticos filiados a esta Igreja certa facilidade prática (mesmo que se 

diga que não adianta participar apenas dos rituais). Então muitos vão estabelecer uma 

disciplina consigo mesmo em torno da participação nestes rituais. Obviamente que a 

disciplina dos sacerdotes e Ísis vai ser mais constante e dedicada, e o sacerdote 

carregaria uma responsabilidade ainda maior por dirigir todas as atividades. 

Para estes gnósticos com os quais eu convivi e troquei experiências, estes rituais 

remetem também a revolução da consciência, pois também seria um meio de eliminar o 

ego e adquirir energia. Então a finalidade destes trabalhos podem ser muitas: adquirir 

energia, eliminar certos defeitos psicológicos, se conectar ao cristo íntimo, meditar e 

praticar. Contudo, também existiria a finalidade de se promover um posicionamento 

coletivo, de modo que o coletivo irá exercer uma força extra sobre os indivíduos 

particulares, em termos de sociabilidade e de trocas de idéias, o que configuraria uma 

moral coletivista. 

No meu caso, posso afirmar que os rituais me deixavam mais “leve”. E atribuo 

isto ao fato de meditarmos durante os rituais. Apesar de ficar pensando sobre toda a 

simbologia concretizada nos rituais, isto não constituía para mim uma grande questão; 

pensava naqueles símbolos apenas como atualização de conjuntos da doutrina (que se 

remeta à cabala, ao cristianismo, etc.), de modo que dediquei pouca atenção a isso; e 

ainda percebia que esta simbologia era pouco discutida entre os gnósticos no geral; estes 

elementos simbólicos eram tratados como “coisas” para o estudo particular, para 

meditarmos sobre (algo que sempre me remeteu ao que chamei de zona de 

indiscernibilidade, pois a simbologia é dada sem que se discuta sobre). Não via muito 

mais do que uma “prática energética coletiva” nestes rituais. Mas não é demais dizer 

que eles possuem uma eficácia em termos de sentimento consigo mesmo, que seria 

ainda reconhecida pela coletividade. 

Devemos relembrar que o Lumisial, espaço aonde são realizados os rituais, é todo 

ornamentado e preenchido por elementos simbólicos que remetem a aspectos da 

doutrina mas que não são falados abertamente ao público em geral; tudo que exite 

dentro do Lumi possui estatuto secreto. Os gnósticos falam entre si destes elementos 

simbólicos, de caráter misterioso e ocultista, colocando suas interpretações a respeito do 

significado dos símbolos; dizem que devemos meditar sobre eles, e que, nos rituais, eles 

nos servem para orientar a mente. Esse simbolismo nunca é explicado explicitamente, 
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mas, antes, é tido como um elemento de estudo, de pesquisa, de exploração, de 

meditação. 

 

*** 

 

Com tempo pude verificar a existência de um jogo discursivo constante entre os 

membros do Lumisial a respeito desta dinâmica ritual/prática. Se dizia que “se temos 

pouco tempo para praticar então é fundamental que se participe dos rituais”; e em 

outras ocasiões eu ouvia que “não adianta o indivíduo participar dos rituais e não 

trabalhar sobre si mesmo”. Hora o ritual aparece como uma segurança última, um 

caminho certeiro, uma “ilha” segura na qual o gnóstico poderia aportar; hora se advoga 

pela prática constante sobre si, de maneira que o ritual não se torne apenas uma “ilha”, 

mas que seja mais um elemento importante do caminho. É este balanço, este equilíbrio, 

este jogo, que o gnóstico filiado à Igreja tem que exercitar no seu dia-a-dia, exercitar a 

si mesmo nesta dinâmica sempre fluida. 

A gnosis não é teórica, é pratica, Rafael sempre reforçava isso.  Samael, em 

dezenas de passagens de seus livros também reforça o ponto: devemos praticar. É 

preciso que se encontre um meio para praticar, e muitas vezes este meio consiste de um 

ritual, seja coletivo (as atividades nos Lumisiais), seja individual (praticar 

solitariamente determinadas técnicas). Mas não é só isso, como vimos é preciso praticar 

o tempo todo, fazer de si mesmo o campo de sua prática, se auto-observar em todos os 

instantes. Existe um ditado que diz “o campo de batalha sou eu”, e que pode ser 

aplicado diretamente sobre os gnósticos. A questão é sempre a dimensão do si mesmo, 

da relação consigo mesmo, da ética consigo, da prática, é o modo de existir que está em 

jogo. É esta prática que os levaria a um diferente nível de ser. E é no cotidiano mundano 

que este nível de ser comprova que ascendeu, e que se está mais consciente de si, mais 

forte em relação aos afetos egóicos. Acredito que este ponto seja concordante entre 

todos os gnósticos, filiados ou não. Perdi a conta de quantas vezes ouvi, e às vezes sem 

querer, numa conversa alheia, que a mente era o ginásio do gnóstico. O gnóstico carrega 

consigo seu ginásio, seu “campo de batalha”. Por isso as práticas são tão importantes; 

uma prática como a meditação incide diretamente neste campo do si consigo. E se 
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medita de diferentes formas, mantraliza-se diferentes mantras, concentra-se 

profundamente para a realização de uma oração. Porque mais que se tente se auto-

observar a cada instante, o si mesmo sempre escapa, as fantasias egóicas sempre 

voltam, o sonho/sono se estabelece sempre outra vez, e é preciso energia para contê-los, 

e a energia só aparece como resultado de um investimento sobre si mesmo. Pode-se 

dizer que, para os gnósticos, um ser que consegue se auto-observar cem por cento do 

tempo é um ser revolucionado, possuidor de uma energia purificada, é o resultado da 

castidade cientifica e da eliminação do ego. A auto-observação constante, somado ao 

trabalho com as energias e com a tarefa de eliminação dos defeitos psíquicos, levaria a 

um tipo de liberdade, mas uma liberdade sobre si mesmo, de modo que seria dentro de 

cada ser que estaria a chave para uma nova percepção da realidade, uma percepção pura, 

chamada de Razão Objetiva. 

Tanto o gnóstico mais envolvido quanto o gnóstico menos envolvido com a Igreja 

podem lançar mãos de certas noções, certas lições, certas técnicas expostas pelo Mestre 

Samael. Qualquer gnóstico quando excitado sexualmente desprevenidamente pode 

perceber este afeto de uma maneira diferente da que ele percebia antes, pode dar uma 

vazão a este afeto de uma maneira diferente da que faria antes de se relacionar com a 

doutrina, e com isso ele incide sobre si mesmo, sobre o próprio afeto, apercebendo-o, 

estabelecendo consigo mesmo uma economia dos afetos.  

Samael diz que “a gnosis é a experimentação direta da verdade”, e coloca este 

ponto como fundamental em diversas obras. Mas o que isto quer dizer? Quer dizer tão 

somente que o ponto central da doutrina é a experimentação ao invés da 

conceitualização, da teorização. Então é na experimentação sobre o campo do si mesmo 

que o gnóstico vai buscar capturar o ego, apercebê-lo; é na experimentação do cristo 

íntimo dentro de si mesmo; é no sentir. Sentir a verdade; eis o que dizem. Uma verdade 

que não estará mais no campo do discurso verdadeiro, mas na experimentação do 

próprio corpo. E a verdade do corpo só poderá ser experimentada individualmente. É a 

verdade do sonho, por exemplo (como comunicar o caos das experiências dos sonhos?). 

Assim como qualquer gnóstico poderia exercer seu trabalho de apercepção de si em 

todo instante do cotidiano, o mesmo aconteceria em seus sonhos. Como comunicar a 

alguém o jogo constante que se trava dentro de si para com os próprios movimentos 

internos? Suponha que esteja conversando com alguém, como comunicar sua batalha 

interior? Ou mesmo lendo este texto, como expressar tudo aquilo que atravessa seu 
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espírito? Pois bem que entendemos que a questão, para esta modalidade de 

espiritualidade, não é a comunicação, não é a troca de experiências, mas sim a 

experimentação do próprio corpo, seja o corpo sonhador, seja o corpo orgânico. As 

conquistas, as vitórias, os fracassos e os tombos, todos eles se dão na relação de si para 

consigo mesmo. É neste contraste que se pode apreender uma oposição entre a verdade 

do corpo (da relação consigo mesmo) e a verdade da Igreja (de que o caminho é seguir a 

doutrina, frequentar os rituais e difundir a gnosis institucionalizada. 

A experimentação da verdade seria como a experimentação ativa do próprio 

afeto, o que seria diferente de uma reação passiva e automática aos movimentos do 

espírito. Esta experimentação se refere a apercepção das pulsões, dos desejos, do 

diálogo interior, das movimentos da mente... uma tarefa para heróis, como diz Samael 

repetidas vezes nos livros. 

 

Quando Rafael me disse que eu deveria mostrar o povo gnóstico em meu trabalho 

imaginei que ele se referia aos praticantes filiados à Igreja Gnóstica, no entanto, hoje 

tenho minhas dúvidas, e não fui sagaz o suficiente para investigar mais a fundo o que 

ele queria dizer. O povo gnóstico da Igreja seria formado por aqueles vinte ou trinta mil 

indivíduos que estimei, de maneira livre e sem rigor, no capítulo anterior, os filiados à 

Igreja Gnóstica de Lakshmi, que vinculam a gnosis aos rituais. Mas o número de 

gnósticos cresce de maneira incalculável se consideramos que gnóstico é todo aquele 

que pratica a dissolução do ego segundo a doutrina do Mestre Samael. Acho que o que 

vale a pena ser mostrado aqui é a existência de um grande numero de indivíduos que 

buscam produzir, de diversas maneiras, uma nova relação de si para consigo através da 

doutrina de Samael – o povo gnóstico. Então é a volta do olhar para si mesmo, para os 

próprios afetos, somado ao trabalho de transformação de si mesmo, produzindo um 

novo modo de ser, que constitui o objetivo deste povo. É essa relação positiva que a 

doutrina promove ao indivíduo que faz com que o indivíduo aceite-a como finalidade.  

Essa relação é positiva no sentido que expande as potencialidades de ação e percepção 

do gnóstico.  

É no estabelecimento de uma relação de si para consigo, de uma maneira 

específica e original, que o gnóstico se faz gnóstico. O tipo de economia dos afetos que 

a doutrina gnóstica nos apresenta é sua grande originalidade e razão de ser. Um tipo de 
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economia que depende da apercepção dos micro-movimentos inconscientes (que aqui já 

estariam a caminho de se tornarem conscientes) que atravessam as instâncias do corpo. 

O povo gnóstico é aquele que reorganiza sua vida em torno da apercepção de si mesmo, 

dos seus micro-movimentos inconscientes – um povo do sonho lúcido e da ocupação 

(mais do que preocupação) constante com o corpo, com as energias do corpo, um povo 

constituído por técnicas, por procedimentos técnicos, por orações, um povo mergulhado 

numa tarefa cósmica. 

 

Não buscamos opor os rituais (institucionalizados) às práticas (expostas nos livros 

de Samael), mas sim entender que em ambos os casos existe o espaço para que o 

indivíduo se volte para si mesmo através de alguma técnica, como a meditação. O ritual 

coletivo traria algo a mais para estes indivíduos, uma coerção social positiva, um 

estímulo, uma energia extra, um alimento, que os rituais individuais não forneceriam, 

entretanto, os rituais individuais necessitariam de menos procedimentos e seriam “mais 

livres”, por assim dizer, pois nele o indivíduo se relacionaria com as forças cósmicas de 

acordo com seu próprio procedimento. São as diferenças de natureza entre o ritual 

coletivo e o ritual individual que estão em jogo quando pensamos esta questão.  

 

Práticas 

As práticas são inúmeras, e seria impossível catalogá-las todas neste trabalho. 

Mas pode-se dizer a princípio que elas incidem sobre três aspectos fundamentais: em 

primeiro lugar, elas podem incidir sobre a percepção da própria consciência, do dados 

da consciência, por assim dizer, sobre as representações, sobre a memória, sobre o 

diálogo interior, e sobre a própria dinâmica de perceber o movimento interno do ego. 

Aqui aparecem as práticas como meditação, rememoração do dia e do sonho, 

recapitulação de traumas, etc; são práticas psicológicas. Em segundo lugar temos as 

práticas que se relacionam com as energias, que teriam como finalidade purificar as 

energias do corpo ou então liberar a energia kundalini, e são chamadas de técnicas de 

transmutação, e podem ser a magia sexual ou a técnica de respiração pranayama, mas 

não somente elas, pois uma infinidade de mantras também vão incidir sobre o corpo 

com finalidade de trabalhar com as energias, assim como o uso de plantas medicinais 
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específicas, banhos de ervas, orações e conjurações. Em terceiro lugar temos as 

práticas voltadas para o sonho, para o Astral. Estas incidem sobre o corpo com o 

sentido de aumentar a potência dos sonhos lúcidos, ou melhor, aumentar a potência do 

sonhador de se tornar consciente do próprio sonho. São constituídas por mantras, 

pequenos exercícios diários e pelo consumo do chá de certas plantas. De acordo com os 

ensinamentos do Mestre Samael, os seres humanos repetem nos sonhos o que 

manifestam no mundo real, de modo que o sonho se tornaria um indicador daqueles 

aspectos não percebidos no cotidiano, mas que estariam no inconsciente e se 

manifestariam sem que percebêssemos, vindo a tona no mundo dos sonhos. 

Todas estas práticas se dão no corpo, obviamente. Mas é interessante notar o tipo 

de corporalidade que começa a se apresentar diante de nós. O corpo como campo de 

experimentações e investigações do próprio movimento interno de percepção, tendendo 

a produzir uma apercepção até do movimento de continuidade entre o estado desperto, o 

adormecimento e o sonho. Manter-se atento até o momento em que adentramos ao 

sonho. É pela prática corporal que o gnóstico adquire seu poder. É o investimento no 

próprio corpo que lhe garantirá a energia necessária. É preciso praticar. É a volta do 

olhar sobre o próprio corpo, como campo energético, e como campo de batalha entre 

essência e ego, que constitui a corporalidade gnóstica.  

Seguindo as práticas sobre si mesmo, que incidem sobre o próprio movimento da 

atenção sobre os movimentos internos (do espírito), teremos algumas que merecem um 

destaque especial. Primeiramente a técnica chamada observador observado, que 

consiste em se atuo-observar sempre que for possível. Deste modo, são os dados 

imediatos apercebidos pela consciência que devem ser observados, capturados e 

examinados. Esta técnica, na verdade, consiste também num modo de existência. Viver 

sob a própria auto-observação, de maneira que o poder de percepção dos afetos que 

atravessarem o corpo aumente gradualmente, como se fosse exercitado a cada instante. 

Esta técnica é exposta nas primeiras palestras de primeira câmara (curso de gnosis), e 

sempre estará presente na vida do gnóstico a partir dali. Capturar incansavelmente os 

micro-movimentos inconscientes que atravessam o corpo, e discerni-los entre egóicos 

ou da essência. Uma verdadeira ética. 

A meditação também é uma dessas práticas que direciona o olhar do sujeito para 

dentro dele mesmo, mas, no entanto, diferentemente da técnica do observador 
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observado, que deve ser praticada sempre que possível não importando a ocasião, a 

meditação determina que exista um local apropriado para se praticar, não é para 

qualquer momento, é como um ritual, e deve ser praticada todos os dias se possível. O 

procedimento é simples, busca-se um lugar tranquilo, acomoda-se de maneira 

confortável, fecha-se os olhos, observa-se a respiração até que ela se torne relaxada e 

profunda51, busca-se limpar a mente e observar somente o corpo e a respiração, pode-se 

concentrar no coração, seguindo as suas batidas; o exercício deve durar ao menos 

quinze minutos. 

A rememoração do fatos diários, dos sentimentos que acometem o indivíduo, das 

representações que lhe passam na mente, também devem ser praticadas diariamente se 

possível; esta prática também faz com que o indivíduo volte seu olhar para dentro de si 

mesmo, mas agora vasculhando sua memória em busca de dados sobre o próprio ego. 

Observar cada impressão que ficou marcada no espírito ao longo do dia, de maneira 

cronológica. Pratiquei muitas vezes esta técnica e posso afirmar que ela realmente é 

surpreendente. Vasculhar a própria teia de acontecimentos diários nos revela coisas 

bastante insuspeitas sobre nós mesmo. Talvez seja esta a questão, trazer a tona o 

insuspeito sobre nossos atos diários. 

As práticas voltadas para a liberação das energias são vastas, vão de exercícios de 

yoga ao trabalho com os elementais. As mais importantes são as técnicas de 

transmutação, ou seja, a magia sexual e o pranayama. São as mais importantes por que 

a energia sexual recebe o estatuto de energia mais importante (mais potente, mais 

abundante), pois ela é a energia que cria, que cura, que purifica o corpo se usada 

corretamente, em outras palavras, a energia sexual é compreendida como a própria 

essência de Deus e do Universo, do Todo, pois a geração de tudo que existe estaria 

fundamentada num ato sexual criativo. A questão para o gnóstico é fazer o uso correto 

da energia sexual, e isto abrange diferentes níveis de afetos sexuais. A sexualidade 

gnóstica é um dos pontos centrais que se apresentam quando investigamos a doutrina e 

o modo de vida dos gnósticos. A maneira de se portar diante dos afetos sexuais é uma 

maneira original e genuína dos gnósticos. Não há repressão do sexo, ao menos não deve 

haver. O ponto é transmutar os afetos sexuais em afetos supra-sexuais. Fazer do sexo 

uma atividade divina e sagrada. O corpo é um templo. Expandir a sexualidade através 

                                                             
51 Muitas vezes ouvi dos gnósticos que o homem não sabe nem respirar corretamente. 
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da magia sexual. Mas como isto funciona? Os gnósticos não falam muito sobre isto, 

como se fosse uma espécie de assunto sagrado. Mas nos livros de Samael e Lakshmi 

encontrei algumas pistas.  De acordo com estes mestres a magia sexual pode ser 

praticada sempre que os calores do amor aparecerem. O casal deve sempre prezar pelas 

carícias e pelos hábitos não banais. Devem se conectar sexualmente de maneira que o 

movimento entre os sexos seja apenas o suficiente para manter as chamas acesas. 

Jamais chegar ao orgasmo, jamais derramar os licores seminais. O impulso do orgasmo 

se ligará ao caráter carnal, material, satânico do ego, logo, ceder ao orgasmo seria ceder 

à materialidade. Nesta técnica sexual o praticante deve aproveitar para trabalhar sobre o 

ego luxurioso. A magia sexual é o Grande Arcano, o grande segredo gnóstico, o grande 

trunfo, a técnica revolucionária da gnosis. Em tese, através dela, a energia kundalini vai 

se despertando até que atinja um grau máximo, ascendendo do chakra básico pela 

coluna vertebral inundando, pouco a pouco, o corpo todo com seu poder inefável, 

provocando um êxtase profundo e anunciando o despertar da própria consciência. A 

magia sexual seria a técnica infalível para despertar a kundalini. 

Rafael me explicou um pouco como esta dinâmica sexual deveria ser trabalhado 

por um estudante gnóstico no seu dia-a-dia mundano. Disse-me que se sentimos uma 

excitação sexual devemos olhar para ela, e então perguntar a nós mesmo se ela é 

luxuriosa, se ela é apenas resultado de algo que aciona um eu luxurioso, etc., pois 

muitas vezes ficaríamos excitados sexualmente por conta da presença de um eu 

luxurioso que teríamos alimentado ao longo da vida e que retornaria enquanto não o 

eliminássemos completamente. Continuou explicando que um corpo em si nada trás de 

excitante para o espectador, mas seriam os olhos do espectador que causaria a excitação 

luxuriosa52. Mas como este processo de identificação de eus luxuriosos é complexo, ao 

invés de perdermos tempo refletindo e analisando arduamente aquele processo enquanto 

ele acontece, seria melhor intervir com uma prática como o pranayama ou 

simplesmente uma respiração mais profunda, a fim de aliviar o furor daquela excitação. 

O estudante gnóstico deve observar cada “milímetro” das suas excitações, cada micro-

pulsação sexual intensa, e, se assim fizer, ele significará esta pulsação de acordo com os 

conceitos da doutrina: eu luxurioso, ego, castidade científica, etc. Não é bastante dizer 

que a doutrina gnóstica é severa neste ponto. Ma também é preciso evitar qualquer 

                                                             
52 O discurso feminista, grosseiramente falando, parece se dirigir na mesma direção deste enunciado. 
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anseio por qualificá-la como inoculadora de má consciência53. O ponto é que devemos 

olhar para o sexo como uma fonte de energia; esta é a positividade deste sistema. 

Obviamente que isto pode criar culpa, má consciência, etc., mas gera também uma 

observação interessante sobre o uso do sexo: cuida para que não desperdice tua energia 

tolamente! A este modo de uso do sexo dão o nome de supra-sexo, em contraposição ao 

infra-sexo (sexo luxurioso, egóico, cuja finalidade é a busca do prazer). Isto também 

pode ser entendido como controle do sexo, ou economia sexual, ou então, economia dos 

afetos sexuais. A gnosis é uma doutrina da economia sexual por excelência. 

Em relação aos sonhos o processo é interessante. A vida real se decidiria no 

sonho, e o sonho se decidiria na vida real. Pois enquanto estamos acordados estaríamos 

também mergulhados num sono, o sono provocado pelo ego, provocado pela falta de 

observação dos nossos processos mentais, de modo que se despertamos no real, isto se 

repetiria no sonho. O sonho repete a vida, que repete o sonho. Apesar de paradoxal, 

existiria nesta dinâmica a possibilidade de autoconsciência. O gnóstico, enquanto está 

acordado, deve praticar uma técnica que consiste simplesmente em se perguntar quem 

sou?, onde estou?, o que estou fazendo?, com o intuito de se auto-perceber, ou melhor, 

de se lembrar do seu propósito, ou seja, se lembrar que é um estudante gnóstico, e 

assim, se lembrar de seu compromisso em perceber a si mesmo, perceber o ego, 

perceber os impulsos, etc. Então, assim, isto traria a possibilidade de ocorrer também no 

sonho. Se o sonho repete nossos processos diários, então lá também a pergunta quem 

sou? poderia se repetir, e então, no sonho, o gnóstico se lembraria do seu propósito, e 

que estaria efetivamente dormindo, mas sonhando, e tomaria consciência do sonho. Por 

outro lado, quando nos lembramos dos sonhos, enquanto estamos despertos, podemos 

encontrar pistas sobre nós mesmo. Se na lembrança de um sonho me recordo de ter 

praticado um ato sexual luxurioso, então isto seria um dado, uma prova, de que eu ainda 

guardaria um eu luxurioso dentro de mim. Inúmeras vezes me peguei neste processo. 

Sonhava atos sexuais puramente carnais e luxuriosos mesmo buscando rever minha 

sexualidade, e nestes atos eu sempre era tomado pelo impulso e pelo desejo, 

aproveitando aquelas ocasiões e aberturas que os sonhos me proporcionavam (sem saber 

que eram sonhos). Isto dizia bastante a respeito da minha sexualidade em particular. 

                                                             
53 A má consciência diz respeito ao papel negativo da repressão da sexualidade que as práticas sacerdotais 

teriam promovido sobre os povos. A culpa e a má consciência seria uma espécie de “veneno” inoculado 

pelos representantes da moral e da verdade, e gerariam uma espécie de niilismo em relação aos impulsos 

sexuais, no sentido de que haveria uma negação da vida em sua forma mais crua. Nietzsche, F., A 

Genealogia da Moral, 2009. 
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Muitas vezes realizei em sonhos aquilo que durante o dia eu desejava e que estava longe 

de alcance. Mulheres! Fui fisgado muitas vezes pela imagem que eu tinha criado sobre 

elas. Pura objetificação. Em sonhos tudo era evidente. Na vida desperta buscamos 

disfarçar e dizer “as mulheres são livres”. Mas no fundo, bem no fundo, eu as 

objetificava com minha mentalidade pornográfica. Desde muito cedo fui inserido na 

pornografia. Tinha dez anos de idade quando descobri um pacote de revistas 

pornográficas entre o colchão e a cama na qual dormia. Meu pai as tinha colocado ali. 

Um gnóstico diria que isto teria sido um ato de magia negra, porém, um ato ingênuo 

por parte de meu pai. Mas é fato que aquilo até hoje reverbera em minha existência. 

Desde então a pornografia tinha se tornado rotina em minha vida, ainda mais depois do 

acesso a internet..., e digo isto somente por mim, imaginem vocês o quanto isto não 

seria um “fato social”, um fenômeno de larga escala, uma cultura. A gnosis teria a sua 

própria tese do machismo. Questão de energia e magia. A objetificação feminina teria 

uma ligação íntima com a pornografia e com a exploração do corpo feminino em outras 

esferas, como shows televisivos, revistas em quadrinhos (com suas heroínas desenhadas 

para “machos” se deleitarem), propagandas comerciais, etc... O quanto de energia 

sexual eu não dediquei objetificando o corpo feminino?, e o quanto isto não se dá na 

sociedade como um todo?... Hoje sinto vergonha e busco correr atrás do “tempo 

perdido”. Segundo a gnosis seria esta quantidade incalculável de energia sexual 

desperdiçada erroneamente a prática responsável por tanta degeneração social. Há 

alguma verdade nisso. Penso hoje que a questão seja simples: entender a sexualidade 

pela via energética. E isto não quer dizer que eu deveria me encher de culpa, mas que 

eu deveria usar tudo o que vivi e experimentei em favor de um novo entendimento do 

corpo. E este entendimento diz respeito às potencialidades pouco exploradas das 

energias corporais e de uma nova relação com o parceiro sexual, uma relação de 

cuidado, de compreensão do corpo do outro, de produção de uma intimidade sadia e 

livre de objetificaçoes pornográficas. 

Voltando aos sonhos, a tarefa de se lembrar seria apenas o começo. Tendo 

adquirido energia necessária (através da eliminação dos agregados psicológicos), o 

gnóstico vai buscar aprender a sonhar cada vez mais lucidamente, tendo em vista a 

exploração do mundo dos sonhos. O gnóstico quer a vertigem do Astral. E, uma vez 

conscientes no Astral, podem visitar mestres e templos de sabedoria, podem explorar o 

mundo em diversos tempos, pois o Astral seria atemporal. No entanto, seriam poucos 
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capazes de tamanha façanha. Os gnósticos que conheci diziam não ser capazes de entrar 

em Astral toda noite, mas que já tinham tido algum tipo de experiência desta natureza, 

mas que agora apenas possuíam uma lembrança fugidia de tais experiências. Mas, 

segundo eles, ganhando cada vez mais energia, uma hora, as aventuras no Astral seriam 

coisas de rotina. Em inúmeras passagens dos livros do Mestre Samael ele vai descrever 

suas aventuras no Astral, invocando e conjurando Anjos e Demônios bíblicos, 

investigando as mais incríveis civilizações do passado longínquo. Com certeza essas 

descrições de aventuras afetam aqueles gnósticos que as lêem, produzindo dentro deles, 

cada vez mais, uma vontade em se aventurar no Astral, e se defrontar com seus perigos 

e benefícios. 

Outra prática bastante indicada para as saídas em Astral é o mantra FARAON. 

Este mantra seria um potencializador de sonhos lúcidos. Pronuncia-se primeiro a sílaba 

FA (FFFFÁÁÁÁAÁ...) até esvaziar os pulmões, em sequencia se pronuncia RA 

(RRRRRÁÁÁÁÁÁ...), e assim sucessivamente. Deve-se repetir algumas vezes, mas 

não há um número mínimo ou máximo de repetições, deve-se repetir na medida em que 

se achar necessário para as próprias ambições, ou então, deve-se repetir enquanto o 

corpo vai adormecendo. 

A gnosis possui um acervo riquíssimo destas práticas. É uma religião esotérica 

prática. Uma forma de religiosidade psicanalítica e corporal. Sua finalidade é fazer com 

que o indivíduo perceba seus processos mentais e corporais, e que se utilize de seu 

corpo para realizar procedimentos eficazes a sua maneira. Todas as práticas que 

descrevi acima seriam individuais, ou poderiam ser performadas num ritual individual. 

Porém, outras práticas especiais entram em jogo, mas que serviriam para os mesmos 

propósitos que as anteriores, mas através de procedimentos diferentes. Falo dos rituais 

coletivos, ou atividades rituais. 

 

Os preceitos encontrados na obra de Castañeda não são tão diferentes assim. Ali 

também surge uma nova corporalidade, que é também energética (somos seres 

luminosos, fluidos, feitos de fibras luminosas), que é também relacionada aos exercícios 

sobre si mesmo (parar o diálogo interior,recapitulação), e que também se determina na 

exploração dos sonhos (corpo sonhador). Bem antes de conhecer a gnosis eu já tinha 

me deparado com certas questões colocadas pela própria gnosis. A sexualidade por 
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exemplo. Em Castañeda já existe uma economia sexual. Seu fraco são as mulheres dizia 

Don Juan a Castañeda. Este enunciado também servia para mim. “Explorar os sonhos” 

também era uma noção que me familiarizei antes pela obra de Castañeda do que pela 

gnosis. Até aqui podemos ver muitos pontos em comum. Mas não é bem assim. 

Enquanto a questão dos feiticeiros é a liberdade total, veremos que a gnosis pode operar 

como religião. Em Castañeda tudo é espreita, liberdade, relação direta com o espírito. 

Na gnosis instituída (Igreja Gnóstica) temos rituais coletivos, programa missional, 

sacerdotes, etc.   

 

*** 

 

Marcel Mauss, de maneira ensaística, lança uma categoria bastante importante 

para a reflexão antropológica: a noção de pessoa (a noção de “Eu”)54. E esboça uma 

espécie de devir dessa noção investigando as suas diferentes manifestações ao longo de 

um recorte histórico. Trata-se de questionar: o que significa dizer “Eu”? Mauss vai 

demonstrar, saltando com rapidez e sobrepondo abismos, que essa noção poderá 

implicar diversas significações dependendo do código social (simbólico) em que ela 

aparece. A noção de pessoa na Roma antiga é bem diferente da pessoa cristã, e a pessoa 

psicológica moderna também é diferente de ambas. O que diremos então da pessoa no 

candomblé?, ou na “espiritualidade” da Nova Era (essa categoria tão difusa)?, ou então 

na Academia55? Neste sentido a antropologia não para de fazer rizoma, não para de 

estabelecer conexões através de canais (como a noção de pessoa) com as humanidades 

singulares (as quais ela chama de cultura), investigando seus acontecimentos56. De 

modo que se pode arriscar a conexão desta categoria antropológica com os gnósticos. 

Não se trata de dar conta desta categoria sobreposta aos gnósticos, mas sim de trazer a 

tona “clarões” da natureza do pensamento do indivíduo que se diz gnóstico. 

Como se dá a formação de um gnóstico? A questão parece simples de ser 

resolvida se remetemos somente ao processo iniciático pelo qual o gnóstico passa para 

                                                             
54 Mauss, M., Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a noção do eu. In: 

Sociologia e Antropologia, 2003. 
55 Seria o acadêmico; mas é engraçado que o acadêmico não seja tão simpático a este titulo; é uma pessoa 

que se diz não ser? Na verdade o acadêmico prefere outros nomes: antropólogo, professor, filósofo, etc. 
56 O acontecimento é o efeito do encontro entre corpos. De modo que se pode dizer que seja um signo, ou 

um incorporal. Deleuze,G., A Lógica do Sentido, 2011. 
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se transformar em gnóstico. Mas isso é diferente de perguntar: o que significa ser 

gnóstico? São duas abordagens diferentes. Estas duas abordagens merecem atenção. 

Elas se dão naturalmente quando observamos a natureza da gnosis, ou pelo menos dessa 

gnosis institucionalizada pela Igreja Gnóstica. Minha tese é simples: A Igreja Gnóstica 

captura o signo da gnosis. De modo que é preciso pensar a estratégia da Igreja em 

contraste com o significado que o gnóstico dá a si mesmo. Em outras palavras, a Igreja 

capturaria o desejo místico do gnóstico por “conhecimento do oculto”. 

Voltemos à “formação do gnóstico”. Chamemos de gnósticos apenas aqueles que 

são membros de algum Lumisial filiado a qualquer tipo de instituição que organiza a 

doutrina promovendo rituais. É fácil ver. O individuo vai se tornando gnóstico, e 

reconhecido pelos outros gnósticos, na medida em que ele vai progredindo no processo 

iniciático. E então se dá o rito de passagem, de elevação de status57. A partir de então 

ele, como gnóstico reconhecido, tem suas potências expandidas, pois pode experimentar 

livremente as atividades rituais. Mas então surge uma variável de grau, ou nível. Dentre 

os membros de um Lumisial a diferença de envolvimento com as atividades e com a 

missão é bastante grande, o grau de envolvimento vai variar de gnóstico para gnóstico. 

Na minha experiência pude observar sempre um pequeno grupo fiel às atividades, de 

cerca de dez pessoas, enquanto que o número oficial de membros variava na média dos 

25 a 30. De modo que eram quase sempre os mesmos membros que eu encontrava nas 

atividades. O pequeno grupo “mais fiel” era o que sustentava as atividades rituais. 

Dentro deste grupo havia, até meados de 2015, um sacerdote, duas ísis, e mais um 

missionário local (lembrando que as ísis e os sacerdotes são também missionários). Os 

outros membros mais envolvidos participavam com assiduidade, e sempre havia algum 

homem para tomar a função de guardião, mas, no entanto, estes não tinham 

possibilidades de se tornarem missionários, pois suas vidas cotidianas (trabalho, família, 

compromissos, negócios) não abriam brechas para tal, o que não era visto 

negativamente pelos outros. No entanto, os missionários sempre estavam 

sobrecarregados com as atividades de primeira câmara (o curso de gnosis) e de 

segunda (os rituais). Sempre havia uma expectativa de que novos membros se 

engajassem na missão. O que não aconteceu enquanto frequentei a gnosis.  

                                                             
57 Turner, V., O Processo Ritual, 2013. 
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Contudo, pode acontecer de um membro se interessar pela missão, de maneira que 

isso expressará um maior grau de envolvimento com a Igreja, mas também um maior 

grau de sacrifício, de entrega pela obra. A formação do missionário é simples e breve, é 

um curso. E existe uma Igreja interessada. Em poucos meses o gnóstico se torna 

missionário. Em cerca de dois anos um neófito pode se tornar um sacerdote. É uma 

coisa relativamente breve. O dispositivo de formação de missionários facilita, agiliza a 

formação do seu produto final. Os cursos são breves, mas constituem um grande fator 

de sociabilidade e integração, haja visto que, até mesmo, casais ali se germinam, sem 

contar na amizade, e na solidariedade que se estabelece entre os participantes. A Igreja 

centraliza esta sociabilidade através das academias de formação58 . Estes cursos de 

formação passam a constituir um evento importante e marcante na subjetividade dos 

missionários, de modo que uma espécie de respeito, admiração e gratidão pela 

instituição irá crescer. 

Os missionários que conheci sempre se referiam com saudade do monastério, 

ficavam felizes ao falar do tempo em que “fizeram os cursos”, das pessoas que 

conheceram e das amizades estabelecidas. Seu sacrifício é, de certo modo, 

recompensado por este sentimento. A Igreja sabe lidar com isto. Promove de seis em 

seis meses Convivências Nacionais, como a que participei em janeiro de 2014, 

alimentando este tipo de sociabilidade. Naquela Convivência o clima de furor e alegria 

era nítido entre as pessoas. Eles amavam aquele lugar, ou melhor, aqueles eventos 

naquele lugar. 

O dispositivo de captura da Igreja, quando de sua forma discursiva, se dá na fusão 

do conceito de obra com o de missão. Mas para isto ela ativa um terceiro conceito: 

sacrifício. A obra é algo espiritual e ao alcance de qualquer um, qualquer indivíduo 

teria condições de empreender um trabalho espiritual, uma nova relação com a sua 

consciência, se “auto-iluminar”, buscar e sentir o cristo íntimo. Mas, missão é nome que 

dão à tarefa de difundir a gnosis através do programa difusional da Igreja. Contudo, é 

preciso se sacrificar pela humanidade. Porém, este sacrifício pode significar múltiplas 

coisas, pode significar eliminação do ego (já que se trata de sacrificar um hábito, um 

desejo que sempre retorna), ou abandonar uma parte de si mesmo (como um hábito 

contraído durante a vida), pode significar ajudar o próximo, pode significar fazer boas 

                                                             
58 Como o próprio Monastério Mória, ou a Academia Maha-Laksmi. 
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ações independentemente da recompensa, etc. A Igreja oferece uma significação 

“infalível”: se sacrificar é se entregar à missão. Logicamente infalível; se trata de um 

grande sacrifício, não há como negar. Mas a formula ainda não está completa. A Igreja, 

através de seus representantes, também diz: “é preciso seguir na Obra; é preciso seguir 

na Missão; É preciso se Sacrificar”. Tudo isso num só enunciado.  

Obviamente que é natural que se estabeleça esta fórmula discursiva; se trata de 

uma Igreja. E toda Igreja quer levar sua mensagem mais longe. Toda Igreja quer ser 

imitada, mas não só imitada, quer ser reconhecida como a legítima portadora de uma 

mensagem verdadeira. A Máquina-Igreja é um dispositivo que funciona por organização 

e reprodução de procedimento (rituais organizados de cima), por cópia (sacerdotes 

repetidores em Lumisiais-réplicas), e sempre apontando para uma verdade 

Transcendente (Samael reencarnado portador da verdade cósmica). É interessante 

constatar que os procedimentos rituais da gnosis se repetem quase todos os dias em 

1084 Lumisiais mundo afora. Se você estiver lendo estas palavras as 19:30h, saiba que 

neste momento inúmeros Lumisiais pelo Brasil estarão cheios de vida, operando em 

pleno vapor, em plena energia, funcionando como antenas energéticas direcionada ao 

cosmos, estarão habitados por irmãos-gnósticos concentrados, e excitados pela energia 

crística e pela força de Samael.  

 

A Igreja organiza a vida ritual do gnóstico, institui os procedimentos, renormatiza 

as “falhas” de funcionamento dos Lumisiais. O gnóstico encontra nestes rituais a 

experiência ritual. Rafael e Maurício sempre me diziam que a gente tem que aprender a 

mística, e assim “veríamos as forças místicas do mundo”. Dizer que é preciso aprender 

a viver com mística é mesmo que dizer que é preciso assumir a existência de forças 

pouco sensíveis, forças ocultas, forças operantes mas quase-imperceptíveis. Mas a 

mística não é só isso, é também um modo de ser, um modo de existência que leva em 

conta o oculto e que busca interagir com “ele”. E é com esta mística que o gnóstico vai 

experimentar os rituais. O que se dá nos rituais é da ordem do oculto, e é isso que o 

gnóstico busca. Efetuar seu desejo do oculto, seu desejo místico. Se conectar ao cosmos 

e receber sua energia, sua força oculta. De certo modo, pensar na existência de uma 

fonte abundante de forças e de energia não é tão diferente de pensar no vácuo 



118 
 

quântico59. A Física se aproxima cada vez mais dos ocultistas. Do mesmo modo que as 

novas religiões vêm fazendo rizoma com a física quântica. “Jesus veio ensinar física 

quântica60”.  

A Igreja Gnóstica vai oferecer um meio, uma via, uma possibilidade de efetuação 

do misticismo do gnóstico. E vai se expandir usando seu sacrifício. Vai remeter este 

sacrifício ao elemento transcendente da Doutrina: o próprio Mestre Samael. O elemento 

transcendente aparece quando Samael reencarna no boddhisattwa (corpo carnal). E os 

gnósticos vão querer se tonrar o boddhisattwa de alguma divindade transcendente. Esta 

doutrina encarna o transcendente no seu cerne, faz ele descer à imanência dos corpos. E 

todo trabalho sobre o ego, todo sacrifício, toda obra, toda missão levará ao elemento 

transcendente, ou melhor, fará o elemento transcendente encarnar no corpo. Tudo aqui 

remete à unidade cósmica transcendente. Se transformem para que um Deus volte a 

terra. Cada ato, impulso, desejo, pensamento, intuição, tudo será remetido a 

possibilidade de encarnação de um Deus transcendente (como Teófilo Bustos encarna 

Lakshmi Daimon). Como compreender a experiência mística, e como lidar com o Deus 

transcendente? A experiência mística já não estaria relacionada a forças ocultas mas 

presentes? Estas forças ocultas não seriam de uma ordem também imanente?, pois elas 

estariam aqui agora, agindo de acordo com sua própria inteligência. O problema da 

introdução do elemento transcendente no pensamento ou numa doutrina qualquer é que 

o elemento transcendente força toda imanência se remeter a ele61. O problema, para nós 

antropólogos, é conceber um misticismo imanente e produtivo, e que não remeta sempre 

a uma ordem superior. 

Não quero, com isso, destituir a Igreja Gnóstica de seu papel criativo e 

potencializador. Como eu disse antes, a questão vai variar de indivíduo para indivíduo. 

Não são todos os gnósticos que confiam sua vida à missão. O grau de envolvimento 

com a Igreja reflete o quanto o gnóstico vê na Igreja sua possibilidade de auto-

                                                             
59 O campo da Física Quântica atualmente admite que “por trás” de toda matéria existiria uma energia 
superabundante, e que a matéria seria apenas um cristalização de uma quantidade ínfima desta energia. 

Alguns físicos observam que esta energia superabundante se localizaria no vácuo existente entre as 

partículas materiais; outros físicos chamam essa energia de matéria escura. 
60 Este curioso enunciado é proveniente de uma corrente relgiosa-científica-espiritual localizada em 

Santro André, São Paulo, chamada Igreja Cristã de Aton, cujo fundador é reconhecido pelo 

desenvolvimento de uma técinca chamada Ressonância Harmônica, e que emprega noções de arquétipos, 

inconsciente, física quântica, cristianismo, hermetismo, karma, amor incondicional, holismo. Este sistema 

prático de pensamento tem como fundamento o holismo, e um dos enunciados mais repetidos pelo 

fundador, Hélio Couto, é o de que “nós somos um só”, ou então, “somo uma única onda”. 
61 Deleuze, G. & Guatarri, F., O que é a Filosofia?, 2007. 
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transformação. A Igreja é um meio. No entanto, ela funciona por repetição. O gnóstico 

envolvido tende a querer se tornar uma réplica de Samael (o ocultista “verdadeiro”).  

 

Antes de continuar com esta linha de raciocínio é preciso esclarecer alguns pontos 

importantes. Conheci muitas pessoas gnósticas nestes últimos anos por conta desta 

pesquisa. A maioria delas vinculadas a Igreja Gnóstica Cristã Universal Samael Aun 

Weor Federada62, mas também entrei em contato com outros gnósticos não vinculados a 

nenhum tipo de instituição e também estabeleci contato com poucos ex-filiados a Igreja 

Gnóstica. Todos eles se diziam gnósticos e praticantes dos ensinamentos do Mestre 

Samael. Porém existe uma diferença grande de graus de envolvimento com a doutrina 

entre cada um destes indivíduos. Meu enfoque enquanto pesquisador foi nos indivíduos 

vinculados a Igreja Gnóstica, mas isto não significa que os demais não puderam 

contribuir para o entendimento proposto nesta pesquisa. Como veremos mais a frente, 

todos estes indivíduos constituem o conjunto do povo gnóstico criado por Samael. 

Contudo, se torna imperativo destacar os diferentes graus de envolvimento que os 

filiados dedicam entre si em relação à Igreja Gnóstica. Alguns frequentam assiduamente 

os rituais, outros nem tanto. Alguns se tornam missionários e se entregam ao programa 

missional da Igreja. Outros se tornam Ísis/sacerdotes e se envolvem num outro grau, 

dependendo do caso, ainda mais elevado. Eu me via na posição de um participante 

pouco ativo nas atividades rituais, frequentando-as esporadicamente.  

Sabemos, depois de exposto todo o procedimento de produção de missionários, 

bem como a dinâmica missional proselitista que ela envolve, que existem certos níveis 

de atrelamento e doação individual aos desígnios da instituição. É claro que a Igreja 

busca crescer e aumentar seu número de adeptos, mas isso só pode ser feito através do 

próprio povo que ela inventa e multiplica. Aqueles gnósticos mais envolvidos com a 

igreja, e isto significa estarem envolvidos com a missão, constituem a própria força 

motriz da gnosis enquanto uma religião institucionalizada. Somente com a força 

individual dos gnósticos mais envolvidos é que a própria igreja cresce. Então o 

crescimento da igreja depende do envolvimento pessoal que o gnóstico individualmente 

                                                             
62 Igreja criada por Lakshmi, o “restaurador” da doutrina. A partir de agora me referirei a ela somente 

por Igreja Gnóstica ou Igreja Gnóstica de Lakshmi. 
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lhe dedica. Deste modo, é preciso destacar os diferentes graus de envolvimento que 

pode haver entre o gnóstico individualmente e a Igreja Gnóstica.  

 

Pode-se dizer, a princípio, que aqueles mais envolvidos (sacerdotes, Ísis, 

missionários e os membros ativos mais participativos/frequentes) vinculam a doutrina 

do Mestre Samael ao modelo institucional da Igreja Gnóstica. Então, para estes, seguir a 

doutrina significa, de algum modo, seguir o programa da igreja. Isto eu pude confirmar 

em diversas ocasiões entre os gnósticos. Lembro-me de uma fala de Rafael, numa noite, 

depois de uma atividade ritual, enquanto discutíamos sobre o futuro da própria gnosis, 

na qual ele declarava que “como estudantes gnósticos em busca do desenvolvimento de 

uma obra espiritual, deveríamos continuar a carregar o barco”, se referindo ao 

trabalho de “carregar” a doutrina, e enquanto ia me dizendo isso, ao mesmo tempo, 

fazia um gesto de alguém puxando uma corda atrelada a um peso.  

“Carregar” a doutrina é uma coisa, a doutrina em si é outra. Mas é a fusão das 

duas idéias que produz o gnóstico que se envolve em maior grau com a Igreja. Na 

Convivência Nacional em que estive presente, a maioria dos palestrantes diziam 

repetidamente que “realizar a obra é o mesmo que se entregar a missão,... é o 

sacrifício...”. Inúmeras vezes, quando perguntava a algum gnóstico missionário o 

porquê dele se tornar um missionário, obtinha as mesmas respostas: “porque é uma 

espécie de sacrifício”; ou a variante “porque é preciso se sacrificar pela humanidade”. 

Portanto, é se voltando para a questão do sacrifício pela humanidade que o gnóstico se 

abre ao programa missional da Igreja Gnóstica. Carregar o peso. Carregar a Cruz. Mas 

não seria preciso antes ter renascido? Não seria preciso antes ter eliminado o ego? É 

que os três aspectos da revolução da consciência (Morrer psicologicamente, Renascer 

para as virtudes, Sacrificar-se pela humanidade) não seriam etapas que se sucederiam 

umas às outras, mas um processo simultâneo, no qual todos os três aspectos se 

encontram atrelados de modo que tudo que se passa em um deles movimenta os outros 

dois. Assim o gnóstico envolvido na missão vê a sua entrega missional como indício de 

que seu ego está sendo transformado e de que age com mais virtude. Seu sacrifício 

representa sua própria conquista, para si e para todos aqueles que se envolvem na 

missão. É doando-se para que a mensagem do Mestre Samael chegue ao público, nos 

modelos impostos pela Igreja Gnóstica, que o gnóstico se santifica. 
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Porém, este é apenas um lado da questão. Do outro lado temos aqueles que vêem 

outras coisas na doutrina do Mestre Samael e no modelo missional da Igreja criada pelo 

Mestre Lakshmi. A maioria dos (ex-)gnósticos com os quais entrei em contato, me 

diziam ainda serem gnósticos mesmo não participando de algum tipo de instituição. 

Além disso, diziam que era o próprio modelo institucional que os afastava das 

atividades dos Lumisiais. Para eles, a questão se resumia em poder praticar a doutrina 

de algum modo, e não necessariamente em rituais coletivos. Muitos deles me diziam ter 

criado seu próprio procedimento de meditação, orações, mantras e que dedicavam 

regularmente pelo menos uma hora do seu dia para estas práticas, criando para si uma 

espécie de ritual individual. Alguns declaravam que a ênfase que Lakshmi dava à 

doutrina de Samael a tinha tornado mais institucional do que realmente era a intenção 

desse mestre, mas que foram ter essa opinião somente após terem se desvinculado de 

algum Lumisial da Igreja Gnóstica de Lakshmi. Um informante me disse certa vez que a 

melhor maneira de difundir a mensagem do Mestre Samael era trabalhando sobre si 

mesmo, não importando como, desde que se pratique, e que isso seria o suficiente para 

que a energia contagiasse outros ao seu redor. Deu o exemplo de que:  

“se a gente for capaz de agir humildemente diante de uma outra pessoa, não 

importa qual, esse gesto de humildade reverberaria nela  gerando um efeito 

transformador dentro dela. Então, se a gente trabalha sobre o ego, e se a gente trabalha 

com as energias, a gente se torna melhor, e assim, a gente transforma as pessoas ao 

nosso redor.”   

No entanto, para os gnósticos mais envolvidos, vai ser a participação nos rituais 

que garantirá que a obra estará sendo bem feita. Como muitos diziam, “os rituais nos 

dão alimento, nos dão energia para permanecermos firmes, nos dão força para 

permanecermos constantes no trabalho espiritual”. De modo que o acesso aos rituais 

seria fundamental para que o estudante gnóstico permanecesse constante no seu 

trabalho sobre si mesmo. Portanto, mais do que levar a palavra do avatara ao público, é 

preciso que se dê acesso ao público aos rituais através de um procedimento iniciático. 

Este procedimento consiste simplesmente, e de uma maneira breve, na participação do 

curso de gnosis – a primeira câmara. É estranho como, ao mesmo tempo, o 

procedimento seja tão simples, mas, segundo minhas próprias experiências e 

observações, pouco eficaz. É que existe uma zona de indiscernibilidade entre a primeira 

câmara (curso de gnosis) e a segunda câmara (as atividades rituais). No curso de gnosis 

em que participei em determinada altura alguém perguntava “mas depois deste curso o 
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que acontece?”, ou “mas o quê são estes rituais?”, ”se iniciar em quê? Pra quê?”, a 

dúvida era natural, “o que vem depois?”, e diante disto os palestrantes (missionários 

ainda não revelados) sempre se esquivavam, por que era assim que o programa da igreja 

determinava. Isto definitivamente afastava alguns possíveis neófitos, porém, segundo os 

missionários com quem lidei, era assim que deveria ser. O curso de gnose, conforme ia 

avançando, ia perdendo cada vez mais público, e no final, apenas muitos poucos 

decidem aceitar a passagem pelo processo iniciático. E mesmo quando um neófito é 

iniciado com sucesso, ele cai, de repente e drasticamente, naquele mundo estranho das 

atividades rituais, recheado por uma overdose simbólica, para as quais ele não foi 

preparado. Ele sai de um curso de gnosis, aonde é passado todo um conteúdo conceitual, 

toda uma doutrina filosófico-religiosa, e de repente se vê numa espécie de templo aonde 

um sacerdote realiza gestos estranhos com uma espada enquanto diz firmemente coisas 

incompreensíveis (Caput mortum, imperet tibi Dominus, per vivum et devotum 

serpentem...). É uma experiência estranha, posso afirmar. É difícil entender o que se 

passa ali a princípio. Com o tempo e suporte dos membros mais antigos, aos poucos as 

coisas vão fazendo sentido. No entanto, esta zona de indiscernibilidade que se cria entre 

a primeira câmara e a segunda favorece uma incompreensão inicial que o neófito é 

“obrigado” a encarar, e esta incerteza e incompreensão inicial pode levá-lo, em muitos 

casos, a abandonar rapidamente a instituição logo após terem adentrado. 

 

Vemos com tudo isso que as atividades rituais possuem uma posição central no 

modo de funcionamento da Igreja Gnóstica. E isto, muitas vezes é incompreendido, ou 

recusado como único meio para a realização de uma obra espiritual. Os gnósticos mais 

envolvidos estão envolvidos de fato com as atividades rituais e com a difusão deste 

modelo (aonde o ritual é o centro). Deste modo, se entregar à missão, “carregar a 

doutrina”, significa difundir o modelo “igreja-esotérica”. “Modelo igreja” porque ele é 

institucionalizado como uma, com hierarquias, dogmas, diretrizes de conduta e 

conteúdo doutrinal; e “modelo esotérico” porque são os rituais esotéricos (secretos) que 

constituem a finalidade desta igreja. Por outro lado, para o gnóstico não filiado às 

instituições gnósticas, é a prática cotidiana do trabalho sobre si que determina o quanto 

o indivíduo “cresce espiritualmente”, o quanto ele ascende em seu nível de ser63, o 

                                                             
63 Importante conceito da doutrina gnóstica de Samael. Segundo Samael, todos os indivíduos possuem um 

determinado grau de consciência, e esse grau de consciência determinaria este nível de ser. Este conceito 
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quanto ele está comprometido com a gnosis, ou com a obra espiritual. Fica claro que 

para estes gnósticos, não filiados, o nível de ser não depende exatamente da participação 

em rituais ou da tarefa de difusão da gnosis pelas vias missionais.  

Ambos os modos de se posicionar constituem uma positividade para estes 

indivíduos, sejam eles mais envolvidos com os rituais/igreja ou não, sejam eles filiados 

ou não. A grande diferença é o rigor que os rituais imprimem na vida do gnóstico 

filiado. De modo que o gnóstico mais envolvido é disciplinado e rigoroso em relação às 

atividades rituais. É o rigor que Igreja Gnóstica transforma em disciplina ritual. Por 

outro lado, o gnóstico não filiado não deixa de ser rigoroso consigo mesmo em relação à 

doutrina de Samael, mas como seu “modus operanti” não envolve diretamente uma 

coletividade, este rigor deixa de ser uma disciplina coletiva marcada, datada, 

institucionalizada, para se tornar uma ética consigo mesmo, com maior grau de 

liberdade em relação ao gnóstico envolvido na Igreja. O gnóstico mais envolvido 

também procura operar uma ética constante consigo mesmo, mas, no entanto, ele dará 

maior ênfase ao sacrifício, mas um sacrifício vinculado a uma idéia de missão, e o 

programa missional é todo codificado, marcado, planejado, e este plano deve ser 

seguido com rigor e disciplina. Já para o gnóstico não filiado nas instituições, o 

sacrifício será questão de eliminação do ego, pois eliminar o ego é também sacrificar 

uma parte de você, “abandonar sua zona de conforto”, deixar de ser o que era antes... 

tudo isso é também sacrifício, mas isto não significaria exatamente uma difusão 

missional da gnosis, mas talvez uma difusão por contágio, como vimos no exemplo 

acima. 

Salvo essa grande diferença, o gnóstico envolvido, que vê na missão e nas 

atividades rituais um ganho e um fundamento importante, vai se utilizar justamente dos 

rituais e da missão para expandir suas tendências místicas. Através dos rituais ele 

adquire o quinhão necessário para perseverar na sua tarefa de dissolução do ego, e para 

isto, é preciso se adequar aos rituais, é preciso criar uma espécie de paixão pelos rituais. 

Ora, os rituais não são obrigatórios, mas mesmo assim, existe sempre um grupo que os 

frequenta com assiduidade. Se poderia dizer que o sacerdócio representa um auto grau 

de paixão pelos rituais, pois é o sacerdote que conduz, dirige, performa, lidera as 

atividades rituais, ele é o mestre dos rituais. A maioria dos sacerdotes que conheci 

                                                                                                                                                                                   
se associa ao conceito de ego (eliminar o ego é eleva o nível de ser), e ao conceito de energia (o nível de 

ser é também um nível energético). 
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(muitos deles jovens) falava com orgulho da sua função, do sacrifício e do peso que 

aquilo representava, mas sempre de uma maneira positiva. No entanto, por certo 

período, quando o Lumisial Fiat Lux perdeu Thiago como sacerdote mais ativo, o outro 

único membro que era sacerdote não parecia feliz com aquela responsabilidade de 

sacerdócio, era possível ver claramente que ele dirigia os rituais de maneira cabisbaixa e 

se sentindo incomodado, e, até que a administração da igreja enviasse outro sacerdote 

para resolver o problema, este membro-sacerdote teria que “quebrar o galho” como 

sacerdote oficiante em todas as atividades rituais. Ele estava profundamente 

desconfortável com aquilo, e realizava aquela função pelo bem geral, por assim dizer, 

pela pressão do entorno, que o “obrigava” a assumir aquela responsabilidade. Quando o 

novo sacerdote assumiu as funções regularmente, este membro que “quebrava o galho” 

deixou de oficiar definitivamente, abdicando do seu título de sacerdote – perdeu o 

crucifixo64, como dizem entre eles. Eventos deste tipo podem acontecer, mas são curtos, 

e não representam grandes transtornos à normalidade das atividades.  

Para a maioria destes membros ativos, assíduos aos rituais, as atividades rituais e 

missionais constituem grande fatia do seu trabalho espiritual, a outra fatia seria 

relegada ao trabalho sobre si no cotidiano mundano e à transmutação (trabalho com as 

energias sexuais). A participação nos rituais é o elemento mais significativo para estes 

membros, pois mesmo que não possam trabalhar pela missão, é fundamental que 

frequentem os rituais e que continue trabalhando sobre si. De modo que pode-se dizer 

que os rituais coletivos expandem as tendências místicas destes indivíduos, somando-se 

o trabalho sobre si, que ocorre no “plano mundano”. Através das atividades rituais 

coletivas, estes gnósticos podem experimentar, evidenciar, sentir e dar vazão aquilo que 

o impulsiona a aceitar a doutrina (um gnóstico rigoroso diria “experimentar a 

doutrina”). O indivíduo quer experimentar a verdade, a mística, Deus, o Logos de 

Marte, etc... e o ritual coletivo fornece e ele um meio para que isto ocorra, constituindo, 

inquestionavelmente, uma positividade para o indivíduo. 

Aquele que se diz gnóstico, mas não é vinculado a nenhuma instituição, vai 

encontrar sua positividade quando lê um livro de Samael, quando se auto-observa nos 

momentos mais fugidios do seu dia, quando lembra de seu sonho e busca investigá-lo 

rememorando-o, quando lembra de si mesmo, quando se utiliza dos conceitos dados 

                                                             
64 Adereço que o sacerdote usa e que o distingue dos demais irmãos; um colar com o símbolo de um 

grande crucifixo na altura do peito. As irmãs-ísis usam um véu branco sobre a cabeça. 
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pela doutrina pra fazê-los recair sobre seu modo de pensar a si mesmo e seus micro-

afetos julgando-os entre egóicos ou virtuosos, quando excita sua sexualidade e quando 

pratica o sexo. Tudo isto também constitui uma maneira de expandir suas tendências. 

Não é preciso um ritual coletivo para se realizar uma sessão de pranayama pela manhã. 

Não é preciso um ritual coletivo para que se trabalhe sobre si momento a momento. É 

preciso estar consciente de si, atento aos afetos, às imagens que a mente nos apresenta, 

aos movimentos que atravessam ao próprio corpo fazendo-o sentir algo. 
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Capítulo 6 – Produzindo o bom tonal 
 

O investimento constante que o gnóstico faz sobre o ego é o ponto de partida para 

a liberação da energia adequada para o trabalho espiritual. E este trabalho espiritual 

diz respeito a tudo que acontece na vida do gnóstico.  Pois é a todo momento que ele 

deve ser feito, ou levado em conta. Nos afazeres mundanos do cotidiano deve-se estar 

atento, assim como nos sonhos, mas também no pequeno intervalo entre o estar desperto 

e o sonho. Não somente os pequenos intervalos entre o adormecimento e o sono 

propriamente dito (o estado de vigília), mas também os pequenos intervalos da vida 

desperta, que se apresentam entre os movimentos percebidos e a reação a estes 

movimentos. Estes pequenos intervalos são como o grande segredo do trabalho 

espiritual. O pequeno intervalo é a brecha que se busca perceber, e essa captura é o 

grande feito tanto do gnóstico quanto do feiticeiro. São estas brechas espirituais que 

representam os pontos aonde se deve investir, de modo que tudo dependerá da atenção, 

da percepção, ou melhor, da apercepção. A tese da expansão da consciência pode ser 

traduzida como uma espécie de refinamento da atenção e da apercepção sobre si mesmo 

quanto do mundo ao redor. 

É o próprio movimento do espírito humano sobre si mesmo. Falando de outra 

maneira, tanto o gnóstico como o feiticeiro compreende o sentido da tarefa de estar 

atento ao próprio mecanismo pelo qual se está atento; atenção sobre a própria atenção. 

Mas não para aí, pois o corpo sempre está sujeito a movimentos que vem de fora, do 

exterior, movimentos que imprimem no corpo uma força e sugere uma reação. Pode ser 

um gesto que vem de fora e é percebido, pode ser algo tão simples quanto uma palavra. 

Tudo isto penetra no corpo, pelos sentidos, e provoca um movimento interno, e é 

exatamente este movimento interno que se busca conquistar. 

Daí uma infinidade de práticas – as técnicas corporais. Elas tem a função de 

exercitar a apreensão do movimento interno. A meditação é prova disso. Basta fechar os 

olhos para entrarmos direto no puro diálogo interior, ou no puro sonho fantasioso da 

mente. E de fato, não é necessário que fechemos nossos olhos para isto, pois estes 

movimentos internos nunca deixam de estar no corpo. O diálogo interior nunca cessa. A 

questão que se coloca é se “somos” este diálogo ou se somos outra coisa além deste 

diálogo. Daí também uma infinidade de procedimentos, de rituais diferentes e 
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específicos. Cada um deles com uma função própria neste jogo sobre si mesmo, cada 

um deles deverá proporcionar um “lance extra”, um detalhe a mais, um golpe, ou uma 

energia. Cada prática ou técnica representa uma possibilidade de avanço, de 

treinamento, ... , são exercícios do corpo e do espírito. 

O problema colocado pelos gnósticos e por Castañeda é cruel. Não é simples a 

questão. Olhar para si mesmo não é tão fácil quanto possa parecer. “É tarefa para 

heróis”, como diz Samael. É preciso, antes de tudo, que o indivíduo esteja incomodado 

com a maneira como se conduz, é preciso que haja um questionamento sobre o modo 

como se conduz a si mesmo, é preciso que haja uma abertura, por assim dizer. Isto não 

significa que a gnosis sirva apenas aos desesperados e desamparados, aos loucos, aos 

“abandonados”, ela serve de fato àqueles que conseguem, de algum modo, fazer o olhar 

voltar para si mesmo. 

Indaguei inúmeras pessoas, que de algum modo se relacionaram com a gnosis, o 

porquê deles se envolverem (em diferentes graus) com a doutrina gnóstica do Mestre 

Samael, e as respostas não variavam muito. Porque as palavras do Mestre me 

acertaram em cheio. Quais palavras? “O ego é múltiplo; somos escravos do ego; 

vivemos uma repetição aborrecedora de dramas, comédias e tragédias que continuará 

enquanto carreguemos em nosso interior os elementos indesejáveis...”. Rafael me disse 

que o que o “pegou” foram as primeiras palavras que leu no livro Tratado de Psicologia 

Revolucionária, de Samael. Quando tomei este livro em minhas mãos pude verificar, 

com um pouco humor trágico, as palavras que estavam grafadas na primeira página: 

“...Transporte um ‘Mamífero Racional’, uma dessas pessoas que na vida se 

presume influente, ao centro do deserto do Saara; deixe-o ali, longe de qualquer oásis e 

observe de uma nave aérea tudo o que acontece... 

Os Fatos falarão por si mesmos; o ‘Humanóide Intelectual’, ainda que se 

presuma forte e se ache muito homem, no fundo resulta espantosamente débil... 

O ‘Animal Racional’ é cem por cento tolo; pensa o melhor de si mesmo; 

acredita que pode desenvolver-se maravilhosamente através do jardim de infância, 

manuais de etiqueta social, escola primária e secundária, bacharelado, universidade, do 

bom prestígio do papai, etc., etc., etc... 

Infelizmente, por trás de tantas letras e bons modos, títulos e dinheiro, bem 

sabemos que qualquer dor de estômago nos entristece e que, no fundo, continuamos 

sendo infelizes e miseráveis...” 
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Para ser sincero, tive que concordar com as palavras do Mestre Samael. Eu mesmo já 

me julgava tolo e miserável, eu mesmo já tinha começado a me ver como uma tragédia 

ambulante, mesmo possuindo títulos, mulheres, conhecimento, mesmo tendo 

desenvolvido o intelecto, mesmo “sabendo muita coisa”... eu via que existia um grande 

problema em “se achar alguma grande coisa”, e via que minha vida toda eu tinha 

buscado ser “grande coisa” em tudo o que eu fazia. Felizmente, e bem antes da época 

em que conheci a gnosis, pude me deparar com os livros de Castañeda, que me fizeram 

rir e chorar, que me provocaram um sofrimento enorme, que me fizeram olhar para mim 

mesmo... e o que eu via era sofrível, não via nada mais do que um ser vaidoso que não 

queria deixar de lado sua importância pessoal, um ser sempre em busca de impressionar 

as mulheres, agindo mesquinhamente com o objetivo de causar boas impressões, um 

rebelde mesquinho que tratava os próprios pais com desdém, que se julgava superior 

aos outros por ter facilidade em aprender ou por ser bom jogador de futebol, sempre se 

achando um mártir por resolver os problemas ao redor com facilidade, e se achando 

“grande coisa” por conhecer a obra de Nietzsche, entre muitas outras coisas que me 

faziam me sentir digno do título de – patético!, hahaha!...; mas na verdade foi duro 

observar que minha vida se resumia a estes processos tolos. Sofri muito com isso, mas o 

resultado final foi positivo; depois que tive a certeza absoluta de que deveríamos 

desferir grandes golpes no nosso senso de importância pessoal tudo mudou em minha 

vida. Tudo se tornara mais leve, e engraçado; quando comecei a reduzir meu senso de 

importância, praticamente tudo perdera também a importância, perdendo também o 

peso. Tudo começou a se tornar um jogo, e neste jogo eu poderia atravessar os 

diferentes códigos sociais sem que minha importância pessoal se colocasse em primeiro 

plano, eu poderia, inclusive, investigar uma sociedade esotérica, sem que isso me 

causasse sofrimento, repulsa ou apego. Seria ótimo para os acadêmicos se entendessem 

esta questão. É um problema de saúde. É uma liberação e um alívio entender que nossa 

história pessoal pouco importa, que isto é apenas o fruto e o delírio de um “eu” que quer 

perdurar, e que o senso de “eu” é uma pura ilusão. 

 

É notável que as palavras do Mestre Samael possam exercer um efeito poderoso 

nas pessoas. Ele escreve de uma maneira simples e direta, numa linguagem acessível ao 

grande público. É preciso reconhecer que ele trás um problema de alto grau para o 

pensamento, e em palavras acessíveis. E o problema é semelhante ao apresentado por 
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Castañeda: o problema do diálogo interior e da importância pessoal. De um modo mais 

direto, o problema colocado por estes dois modos de pensamento é o seguinte: qualquer 

transformação individual parte do interior do próprio indivíduo. O problema é o 

indivíduo na sua relação com o seu interior, ou então, na sua relação consigo mesmo. 

Tudo dependeria desta volta do olhar, e, portanto, o indivíduo teria tudo ao seu alcance 

(o problema estaria dentro dele, e a solução também). 

Esta forma de pensar pode ser cruel quando nos colocamos a pensar sobre 

problemas sociais de larga escala, como a fome, a pobreza, a desigualdade, o estupro, o 

machismo, etc. No entanto, mesmo diante destes problemas, o indivíduo teria seu 

grande trunfo: sua relação consigo mesmo. E isto seria inalienável.  

Mas isto só faria sentido diante de um conjunto de outros elementos conceituais e 

práticos que constituem o todo de uma doutrina. Para operar segundo esta lógica é 

preciso entender o sentido dos conceitos apresentados nestas doutrinas, pois sem o 

entendimento do sistema todo pouco se ganha. É como Deleuze diz em A Lógica do 

Sentido, quando compreendemos uma língua compreendemos ela por completo, numa 

totalidade, e assim também é com qualquer sistema de significados. A doutrina gnóstica 

é formada por conceitos, que se remetem uns aos outros, portanto é preciso 

compreendê-los de antemão, investir na compreensão dos conceitos, mostrar suas 

conexões entre si, por isto a necessidade de um curso de gnosis (primeira câmara) para 

os iniciantes. Tendo interiorizado os conceitos da doutrina, o individuo pode passar a 

experimentar o mundo significando-o através destes conceitos. 

Podemos dizer que o entendimento vem como num bloco. Blocos de 

entendimento. A doutrina só pode fazer sentido a partir do momento em que ela forma 

uma espécie de totalidade para o indivíduo, um bloco. Pensar em ego não faria sentido 

se não se pudesse pensar em essência. Pensar em energia, a partir da gnosis, remete ao 

papel do ego. Pensar no plano astral remete ao ego, à energia, à elaboração de um 

corpo astral... e assim por diante. Os conceitos só farão sentido a partir do momento em 

que se possa saltar de um conceito a outro, de um elemento do conceitual para outro 

elemento de outro conceito, etc. Pensar através da doutrina gnóstica é como sobrevoar 

um bloco de significados. Ego-Energia-Sexo-Astral-Cristo-Íntimo-Elementais-Eras-

Raças-Evolução-Obra-Sacrifício... tudo isso só faz sentido se podemos ligar um 

elemento a outro. 
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Neste sentido, as condutas dos gnósticos serão elaboradas e pensadas por eles 

mesmos através dos blocos conceituais que perfazem o todo da doutrina de Samael. As 

moralidades e sociabilidades que envolvem as atividades gnósticas também serão 

significadas a partir de blocos de entendimento dos conceitos e preceitos, de modo que 

existirá um reconhecimento coletivo destes blocos de significados, o que tende a gerar 

espécies de regras as quais os indivíduos possam se regular. Se a conduta individual se 

modula a partir de um reconhecimento coletivo de blocos de conceitos, preceitos e 

regras, isto não quer dizer que as condutas sejam rigidamente reguladas. O que nos 

importa é compreender, na medida do possível, de que possíveis maneiras essas 

condutas vão se associar aos preceitos da doutrina. 

 

Entender como se daria em cada caso particular, o porquê da adesão individual a 

um sistema como a gnosis seria um trabalho psicológico realmente árduo. O máximo 

que um antropólogo pode investigar são algumas pistas superficiais e com isso tecer 

algumas teias de sentido. Na antropologia não possuímos ainda um método de análise 

psicológico. E, se formos investigar a fundo cada caso necessitaríamos de um 

conhecimento de teorias psicológicas por demais densas e complexas para quem se situa 

no outro pólo das ciências humanas – o pólo social. Pois como seria possível investigar 

o porquê de Rafael ter sido tomado pelas palavras do Mestre Samael, como as expostas 

acima? A razão estaria no seu interior psicológico, nas suas frustrações com a 

humanidade, nos seus traumas, nos seus processos inconscientes, nas marcas deixadas 

pelos acontecimentos ao longo da sua vida, etc. Em outras palavras, este 

descontentamento com si mesmo só é possível quando existe alguma percepção, em 

algum grau, de que o sistema de significados que se carrega trás algo de incoerente, 

como se houvesse um olhar crítico ao próprio paradigma de pensamento. 

 Contudo, quando pensamos numa soma enorme de indivíduos aderindo a este 

tipo doutrina, podemos tecer algumas investigações sobre tal fenômeno social. Acredito 

que o grande ponto a ser levantado pela gnosis de Samael é o do enfoque nos processos 

interiores do indivíduo, nos seus próprios processos psicológicos, de maneira que se 

torna possível ao individuo particular a realização de um movimento interno com a sua 

própria atenção. A gnosis é psicológica. E, como já vimos, um grande número de 

práticas incidem diretamente neste movimento sobre si mesmo. 
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Podemos dizer que a Igreja Gnóstica exerce grande influência moral sobre os 

indivíduos filiados a ela. A Igreja irá sugerir regras e condutas, mas vinculará estas 

regras aos blocos de conceitos formulados na doutrina de Samael. Pode-se dizer que a 

Igreja Gnóstica prescreve cinco grandes regras de conduta: o trabalho sobre si mesmo, a 

economia sexual, os estudos esotéricos, os trabalhos rituais, e por último, a difusão da 

gnosis. Mas para o gnóstico não filiado as duas últimas regras assumirão naturezas 

diferentes, menos codificadas, mais livres, tendo como único regulador destas regras ele 

mesmo, enquanto que as três primeiras assumiriam um papel semelhante ao dado pela 

moral da Igreja. Pode-se afirmar que as duas últimas regras – os rituais coletivos e a 

difusão – são enfatizadas, codificadas, institucionalizadas, marcadas pelo próprio código 

da Igreja de Lakhsmi. Portanto, dois modos de se conduzir em relação à gnosis – sujeito 

gnóstico de igreja e sujeito gnóstico independente. Estas diferenças já foram discutidas 

no capítulo anterior, de modo que elaborarei a seguir apenas os três primeiros preceitos: 

trabalho sobre si; sexualidade; e estudos ocultos. 

 

Trabalho sobre si mesmo 

Tanto para o gnóstico filiado quanto para o não filiado a questão do trabalho 

sobre si mesmo é fundamental, talvez seja a “regra” mais reproduzida. Samael é 

enfático, por diversos momentos a respeito deste trabalho sobre si mesmo. Foram 

incontáveis às vezes em que presenciei este tipo de discurso moral de que é “preciso 

trabalhar sobre si mesmo” dentro do círculo gnóstico que frequentei. Em relação a este 

preceito tanto os filiados quanto os não filiados parecem concordar.  

Encontramos como regra geral da observação deste preceito o trabalho sobre o 

ego, ou agregados psicológicos, e estes conceitos fariam alusão aos movimentos 

contraditórios e múltiplos das vontades, das próprias paixões que se contradizem umas 

as outras e que brigam entre si dentro do “indivíduo” (entre aspas, pois não seríamos 

indivíduos, mas sim multiplicidades egoicas). Trabalhar sobre si é trabalhar sobre os 

movimentos internos suscitados pelas paixões. Neste sentido, não há grandes diferenças 

entre os gnósticos no geral.  
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A maneira pela qual o gnóstico se reconhece nessa regra, e se relaciona com este 

preceito, possui, como elementos, critérios energéticos, pois trabalhar sobre si é 

empreender uma tarefa que visa a eliminação do ego, e isto teria como função liberar a 

energia da essência. Trabalha-se sobre si com o sentido de liberar energia, de encarnar 

cada vez mais as virtudes da essência; mas isto pode ser pensado também em termos de 

eliminação de hábitos indesejáveis, dos defeitos psicológicos. Trabalha-se sobre si 

mesmo também para que se “melhorar” enquanto pessoa, para ser mais virtuoso, para 

ser portar mais justamente, mais equilibradamente. 

 Este trabalho sobre si mesmo vai ser elaborado de diferentes maneiras para cada 

um. O gnóstico pode simplesmente fazer um planejamento diário no qual ele vai eleger 

um horário específico para este trabalho sobre si, um momento da noite de preferência, 

num local tranquilo aonde possa meditar, se auto-observar, recapitular seus passos. Mas 

ao mesmo tempo, dado a natureza desta espécie de preceito, o gnóstico pode/deve 

trabalhar sobre si sempre que se lembrar de si mesmo, em todos os instantes de sua vida 

se for possível. Alguns vão procurar se retirar do cotidiano mundano para encontrar um 

local adequado para trabalhar sobre si, abdicando de certos valores do mundo 

englobante, como o trabalho, a família, etc., como num movimento de “afastamento do 

mundo”; outros vão procurar estabelecer este trabalho consigo nas próprias relações 

mundanas da vida, no trabalho, nos afazeres cotidianos mais gerais, num movimento de 

“mergulho no mundo” e no acaso.  

A finalidade deste trabalho sobre si, para a maioria dos gnósticos que pude 

conhecer, é justamente o que chamam de revolução da consciência, ou seja, a 

transformação total dos hábitos, da energia, do pensamento, da consciência, do próprio 

ser. Mas ainda assim, isto pode se dar de vários modos, pois o significado de 

revolucionar a própria consciência pode variar. Para alguns, revolucionar a 

consciência é se tornar “semelhante a Deus”; para outros é ter controle total dos hábitos 

e das paixões; ou então seria se tornar como um Mestre (como Samael ou Lakshmi); 

mas também pode significar adquirir o “conhecimento total de todas as vidas passadas”. 

Posso, contudo, dizer ainda como este preceito operava para mim. Trabalhar sobre 

si mesmo, na minha perspectiva, significa estar atento ao diálogo interior e às emoções 

que me atravessam, principalmente as emoções ligadas a raiva e ao desanimo. Significa 

observar os desejos e impulsos, como o simples ato de comer. Apesar de não ativar o 
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conceito de gula (que alguns gnósticos utilizam), eu sentia em mim, após o contato com 

a gnosis, a necessidade de observar o meu impulso por comida, e de fato passei a 

admitir que comia mais do que era necessário, e passei a capturar meus pequenos 

impulsos, não apenas de comer muito, mas também de comer doces e guloseimas 

durante o dia. De modo que cortei quase que completamente o meu hábito por consumo 

de doces e outros pequenos “excessos”. Na verdade, passei a ver meu habito de 

consumo alimentar como “excessivo”. Esta reavaliação do habito alimentar certamente 

esteve ligado a outros significados como o de “domínio de si”. Para mim passou a ser 

uma questão importante dominar meus impulsos por coisas que não me fariam bem, as 

quais passei a ver como “excessos”. Mas para isto, como disse, não ativei em mim o 

conceito de “eu da gula”, mas sim o da melhoria da energia do corpo. Então, para mim, 

trabalhar sobre minhas emoções e sobre meu diálogo interior incessante (que eu via 

como trabalho sobre si mesmo), se associa ao conceito de energia e ao de aumento do 

domínio pessoal das paixões. 

No entanto eu não insisti numa elaboração ou planejamento deste trabalho; para 

mim as coisas deveriam se dar no dia-a-dia, o que me proporcionou um senso de acaso e 

variabilidade ao qual deveríamos estar sempre abertos e atentos, pois seriam nesses 

acontecimentos caóticos que os momentos decisivos estariam presentes. Vi-me numa 

elaboração não elaborante, como se não houvesse protocolos para o trabalho sobre si 

mesmo. Contudo, minha visão da finalidade deste trabalho sobre “mim” estava ligada 

radicalmente à idéia de liberdade e à idéia de energia; com isto eu busco, e sinto 

avanços nesse sentido, que minha mente e corpo se tornaram mais “leves”, minha 

postura corporal se modificou. É impressionante como o corpo se revela ao praticarmos 

o silencio da mente. Sempre que faço esta volta do olhar para o interior posso identificar 

as tensões musculares. As tensões do rosto, por exemplo, (a testa franzida, a o maxilar 

contraído), indicam que estou “pensando equivocadamente”, ou que estou gastando 

energia desnecessariamente. A volta do olhar sobre si se tornou um jogo constante para 

mim, mas, no entanto, é necessário destacar que eu já tinha conhecimento de alguns 

destes critérios através das obras de Castañeda. Então, de certo modo, associei esta 

espécie de trabalho sobre si (mim) ao próprio corpo, e, como praticante de modalidades 

esportivas diversas, pude verificar os benefícios que isto me trazia. Neste sentido, 

trabalhar sobre si jogando futebol, por exemplo, tem sido uma experiência bastante 

enriquecedora. Antigamente, quando jogava futebol, eu me irritava com o erro dos 
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companheiros de equipe, que, por sua vez se irritavam comigo com meus “chiliques”, 

eu me portava sempre de maneira muito crítica e autoritária, sempre julgando os erros 

alheios de modo insistente e constante. Mas depois que passei a pensar em termos 

“gnósticos”, ajudado pelos conceitos de ego, defeitos psicológicos, pude verificar e 

analisar esse comportamento que eu carregava para dentro de campo, e aos poucos, no 

próprio ato esportivo, quando vinha a minha mente algum julgamento crítico a respeito 

da habilidade alheia, eu conseguia perceber este movimento interno ao invés de 

simplesmente expressá-lo. Deste modo eu passei a dizer para mim mesmo “não julgar, 

não se irritar, aceitar...”, e, desde então, eu e meus parceiros de equipe deixamos de 

sofrer por minha causa. E, de certo modo, este ato de dizer a mim mesmo para não me 

irritar e aceitar o que acontecia pode ser compreendido como uma espécie de micro-

elaboração do trabalho ético. 

 

Economia Sexual ou Sexualidade Gnóstica 

Aqui o código prescrito na doutrina de Samael parece ser definitivo. Fazer do 

sexo o supra-sexo. Castidade científica em oposição ao celibato. Buscar o sexo, mas de 

uma maneira genuinamente gnóstica, isto é, relacionando esta atividade às energias, e 

ao domínio de si (eliminando o ego), realizando este ato de maneira que não haja 

resquício de um eu luxurioso. Fazer do sexo uma usina atômica. Proibição definitiva do 

orgasmo (jamais derramar os licores seminais), assim como jamais se masturbar. 

Jamais praticar com alguém do mesmo sexo (proibição total do homossexualismo), o 

que configuraria degeneração sexual. Conquistar a kundalini, e, consequentemente, a 

revolução da consciência através do sexo. O sexo como fonte da energia 

transformadora da consciência. Praticar somente com um companheiro(a) legítimo 

(fidelidade). De modo que se pode dizer que a castidade científica e a fidelidade 

constituem os dois grandes pilares do supra-sexo.  

Os gnósticos filiados os quais indaguei acerca da sexualidade sempre acionavam 

conceitos da doutrina para significar sua própria sexualidade, porém, cada um 

mobilizava-a de um jeito, trazendo à tona a variabilidade da conduta sexual do sujeito 

gnóstico em relação ao preceito moral sexual da doutrina. De modo geral me diziam que 

estes preceitos sexuais deveriam ser observados no próprio ato sexual, mas não somente 

aí, mas também nos momentos insuspeitos nos quais nossa sexualidade se excitaria. 
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Esta conduta sexual vai se realizar justamente na excitação. De modo que excitação 

sexual se configura como a matéria desta conduta moral, ou poderia dizer ainda que 

seriam os afetos sexuais a matéria desta moralidade. Todos viam nisso regras claras. É 

preciso se constituir em termos de castidade científica, se modular sempre em relação 

aos impulsos do ego luxurioso. De maneira que o gnóstico se coloca como um guardião 

da própria energia; ou então, um “senhor de si mesmo” diante das paixões; e até mesmo 

a constituição de um ideal de marido, ou mulher, perfeito(a); mas também como um 

amante casto e perfeito; e também um servo da Divina Mãe Kundalini (emblema do 

sexo imaculado); ou então um mago branco, em contraposição à magia negra daquele 

que derrama o sêmen. 

A maioria das pessoas que constituía o grupo gnóstico de São Carlos eram 

casados, e quase todos eram casais gnósticos, apesar de haver um rapaz que era casado 

com uma mulher não gnóstica; mas haviam alguns solteiros também (como foi meu 

caso por um bom tempo). Os casados buscavam praticar magia sexual, mas sempre se 

esquivavam aos detalhes do ato em si. Se portavam, pelo menos era o que diziam, de 

uma maneira sempre fiel ao companheiro(a), evitando qualquer tipo de exaltação 

sexual, tão comuns na nossa sociedade. Os solteiros me diziam que realizavam ao 

menos uma sessão de Pranayama ao dia, para que a energia não ficasse estagnada nas 

gônadas sexuais. Contudo, existiriam ainda as micro-elaborações diárias, pois diante de 

uma excitação sexual, dada ao acaso, deveríamos, como estudantes gnósticos, 

lembrarmos de nós mesmos, e reconfigurar o afeto sexual dentro de si de maneira a 

associá-lo hora ao ego, hora a um afeto supra-sexual. Uma vez um membro me disse 

que “o Mestre Samael falava em num de seus livros que ele só olhava as mulheres do 

pescoço para cima”, de modo que fica claro uma atenção como o próprio olhar, com o 

próprio jeito de olhar o corpo alheio.  

Deste modo o gnóstico tem como finalidade a conquista da kundalini; ou então a 

própria revolução da consciência; o controle absoluto do sexo e de si mesmo; a entrada 

num panteão cósmico divino, já que a revolução da consciência nos liberaria dos ciclos 

de renascimentos e nos abriria novas possibilidades de existência cósmica. 

Quanto a mim, posso descrever com mais nitidez e propriedade o que se dava em 

termos de sexualidade a partir do momento em que conheci a gnosis. Como já descrevi 

anteriormente, fui introduzido na pornografia cedo (pelo menos era o que eu pensava 
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tendo em vista os padrões daquela época), aos dez anos de idade, quando encontrei um 

pacote com uma porção de revistas pornográficas debaixo de meu colchão. Alguns dias 

depois perguntei ao meu pai se tinha sido ele quem as colocara ali, e ele respondeu 

afirmativamente parecendo contente com minha descoberta. E desde então a 

pornografia se tornara rotina em minha vida, infelizmente. Até o momento em que me 

deparei com as questões energéticas que Don Juan propunha a Carlos Castañeda, 

quando pude começar a estabelecer uma conexão com o conceito de energia sexual e 

domínio de si mesmo; a partir de então a energia sexual se tornou uma preocupação 

constante em minha vida; não somente pelo convite que aquele tipo de economia sexual 

me trazia, mas mais pela luta interna que se travava dentro de mim em relação aos 

afetos sexuais. Foram cerca de quinze anos de pornografia intensa, e posso afirmar que 

a grande maioria dos meus amigos homens também se deixaram levar por estas forças 

pornográficas, e muitos ainda são levados. Em meu período de graduação em ciências 

sociais era comum que alguns colegas assistissem pornografia juntos, comentando as 

cenas, fazendo elogios ou criticas, etc. E muitos amigos ainda compartilham vídeos e 

fotos de pornografia em grupos de amigos exclusivamente masculinos. O fato é que a 

sexualidade masculina passa a ter como referência os critérios pornográficos: a “bunda 

redondinha”, as “pernas compridas”, as poses sensuais, seios fartos, enfim, a mulher-

objeto voltada para o prazer masculino. É triste perceber que dediquei, por um longo 

período, grande parte de minha energia psíquica a este modelo de objetificação 

feminina. E hoje olho com assombro como este modelo de sexualidade pornográfica é 

latente na cultura que me cerca. O mundo universitário é completamente varrido por 

estas forças. Por exemplo, ano passado, aqui na cidade de São Carlos, um grupo de 

estudantes homens, que moravam numa determinada república, foi acusado de 

promover gravações em vídeo das relações sexuais que eventualmente realizavam, e 

faziam isto sem que a mulher, na ocasião, soubesse que estava sendo gravada, e ainda 

julgavam as performances sexuais das garotas como se houvesse uma espécie de 

“ranking” de performances sexuais. Não é preciso ser gnóstico para perceber o quanto 

este tipo de fenômeno é deplorável e sintomático. Fato é que quase todos nós, homens, 

somos constituídos sexualmente segundo critérios pornográficos. É evidente que isto 

contribui com os machismos do dia-a-dia. Posso afirmar, com toda certeza, que fui 

constituído por estas forças tolas; que alimentei esta sexualidade objetificante; que me 

vejo ainda numa luta constante para discernir em mim os tipos de afetos sexuais... 
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Acredito que seja necessário pedir perdão às mulheres por tantas tolices que nós, 

homens, cometemos em nome de uma força sexual trabalhada de uma maneira doentia. 

O assunto é delicado. O que eu via e sentia quando transava? O que eu queria e 

buscava na realização deste ato? É vergonhoso constatar a realidade sobre mim mesmo. 

Quantas vezes eu não realizei o ato sexual com uma parceira enquanto imaginava uma 

outra cena pornográfica em minha mente? Não sei nem o que dizer... Tenho quase 

certeza que isto irá surpreender algumas mulheres, mas duvido que a maioria dos 

homens não se identifique com o que acabo de dizer. Fato é que nós, homens, somos 

estimulados a se masturbar, e com isso, vamos cristalizando um hábito de masturbação 

relacionado a cenas pornográficas movimentadas pela imaginação. E, com isto, 

cristalizamos uma sexualidade patética. Eu diria até mesmo mórbida e sem nenhuma 

vitalidade. Triste! 

Tudo o que acabei de dizer indica muito do que se sucedeu comigo após o 

agenciamento com Castañeda e com a gnosis; mas, no entanto, é preciso fazer a ressalva 

de que a gnosis nos força a pensar esta questão com muito mais ênfase do que 

Castañeda. A gnosis merece crédito por isto (embora eu não concorde com muitos 

aspectos da doutrina). Em primeiro lugar, a gnosis me colocou a questão de que o 

orgasmo não seria a finalidade do sexo (e quanto isto não muda as coisas!?). Em 

segundo lugar, a gnosis me colocou a prerrogativa de que o ato sexual seria um ato de 

conhecimento de si mesmo e do parceiro sexual. Em terceiro lugar, a gnosis me ensinou 

que o sexo não é um ato performático segundo os critérios vendidos e exaltados em 

determinados grupos sociais (ser “bom de cama”). Em quarto lugar, a gnosis me 

ensinou a perceber meu próprio corpo durante o ato sexual, de maneira que deixei de 

“pensar” durante o ato sexual (fim do cinema pornográfico mental). Em quinto lugar, a 

partir da gnosis pude constituir experiências sexuais nas quais era possível se conectar 

em outros níveis com meu par. A atitude sexual que começou a ser possível, a partir de 

então, era extremamente agradável e desprendida de vaidade, desprendida de apego, de 

“performance”. Acho que este foi o maior presente que recebi da gnosis.  

Minhas vontades internas ainda se dobram a certos padrões objetificadores do 

corpo feminino. Quando vejo um corpo que me atrai percebo o debate interno, a luta de 

forças, percebo que uma parte de mim quer apenas imaginar fantasias com aquele 

corpo, enquanto outra pare me diz “de que adianta imaginar isso?”, ou “de que adianta 
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gastar energia com isso?”, “pra que fantasiar? Alimentar um delírio?”, “aonde chegarei 

com isso?”. Considero a energia sexual como algo extremamente poderoso, e gastá-la 

imaginando fantasias sexuais é uma coisa extremamente infantil (ou pré-adolescente). 

Ela é poderosa em muitos sentidos. Mas o ponto é: é preciso experimentar. É preciso 

que se experimente fazer algo diferente com esta energia. É preciso ver a energia, senti-

la, como se sente um calafrio na espinha, ou uma dor de cabeça. Ela pulsa dentro da 

gente. Geram calores. É uma energia física. Por isto os gnósticos dizem 

“Transmutação”. Essa energia potente pode ser usada para fins outros que não a 

ativação de uma fantasia mental ou seu extravasamento habitual. Transformar o afeto 

sexual em poder. Potências desconhecidas da energia sexual. 

Não remeto o sexo a uma tarefa cósmica e nem quero me tornar um ser 

transcendental através dele. Mas passei a conectar o conceito de energia à prática 

sexual. Isso me fazia tentar perceber a energia da minha companheira sexual. Ao invés 

de me preocupar com a questão da beleza e forma física, passei a me preocupar com a 

energia que anima os corpos. Tudo muda, em termos de sexualidade, a partir dessa 

idéia. De repente você se vê com um olhar diferente em relação aos corpos, você se vê 

capturando movimentos e posturas antes ignoradas, o recorte é outro. E o ato sexual se 

renova sem a mentalidade “performática” em relação ao sexo; o sexo se torna uma 

investigação do espírito e do desconhecido que residiria dentro da gente, esse 

desconhecido que se expressaria em pequenas nuances liberadas pela conexão sexual (e 

pouco importa se isso é ativado entre duas pessoas do mesmo sexo, o importante é que 

se ative a busca pelo desconhecido dos corpos). 

Contudo a gnosis não é tão libertadora assim. É preciso ter algum apoio para 

extrair o melhor dela sem que se fique preso a certas contradições dogmáticas. O não 

tratamento dado aos homossexuais demonstra erta infantilidade. Sempre remetem o 

signo da degeneração aos homossexuais. Como se fosse uma simples questão de 

sexualidade pervertida, de abuso incoerente do sexo, como se os homossexuais fossem 

malabaristas enlouquecidos do sexo. Não dediquei a atenção necessária a esta questão 

enquanto fazia etnografia, de modo que meus dados a respeito são insuficientes.  

No entanto, a questão da proibição do orgasmo foi libertadora para mim. Porque 

eu não estava mais em busca de chegar até ele, mas sim de explorar o ato sexual, 

tendendo ao infinito. É significativo que possamos explorar o sexo sem a obsessão com 
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o orgasmo, sem colocá-lo como finalidade. Ah se todos soubessem ...! De fato isto foi 

uma dádiva para mim. Explorar o sexo tendo em vista o entendimento das forças 

sexuais do seu parceiro(a), tendo em vista o conhecimento, a intimidade, a compreensão 

mútua! Que me importa que não chegue ao gozo final, se o processo, o caminho 

percorrido, a viagem em si apresentam as mais belas experimentações? Daí que cada um 

pode experimentar esta prescrição (proibição do orgasmo) a sua maneira. Importante é 

aproveitar a jornada. 

 

Estudos do Oculto – Viagens no Astral 

Um terceiro elemento que aparece constantemente entre os gnósticos é o tema dos 

estudos esotéricos, ou do oculto; estes estudos se confundem e se voltam também ao 

tema dos sonhos, ou do Astral. Estes estudos se referem ao “estudo das escrituras”, ou 

seja, das obras escritas pelos mestres (Samael e/ou Lakshmi). Os livros de Samael são 

cheios de aventuras no Astral, conjurações de demônios, invocações de anjos e 

encontros com entidades bíblicas e cabalísticas; mas o estudante gnóstico também pode 

encontrar ali os elementos da doutrina, a própria filosofia de Samael. Contudo, o Plano 

Astral é o plano que o gnóstico quer conquistar; quer fazer ali sua exploração. O plano 

do real seria apenas uma imagem densa e falsa, enquanto que o Atral seria o plano 

verdadeiro e decisivo. 

Os gnósticos se voltam com força pra esta questão. E o intervalo entre o 

adormecimento e o sonho é vital para ele. Estar consciente, através do trabalho sobre si, 

serve inclusive a estes momentos fugidios. Observar a transição entre a vigília e o sonho 

conscientemente, fazendo disso um exercício diário, até que se adquira a técnica 

necessária para fazê-lo constantemente. 

Explorar o sonho representa a possibilidade de falar diretamente com os anjos, de 

visitar os templos perdidos no tempo; encontrar-se com Buda ou com Cristo; conquistar 

sempre mais um quinhão de consciência. O gnóstico é sujeito sonhador, e o sonho 

representa um plano a ser conquistado. Meus amigos gnósticos não eram capazes de 

“entrar em Astral” sempre que quisessem, mas viviam em busca disto. Faziam os 

mantras necessários (FFÁÁÁÁÁÁ, RRÁÁÁÁÁÁÁ, OOOONNNNNN) antes de 

adormecer; se concentravam, ao se deitar, observando a chegada do sono; faziam 
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exercícios de visualização, “ao perceber a chegada do sono se imagine voando por uma 

floresta e veja uma clareira, entre nesta clareira, lá estará a Divina Mãe Devi 

Kundalini, sinta seu amor imaculado, peça perdão por seus atos pecaminosos..., durma 

imaginando, explorando, e de repente, acordará no Astral, em terras maravilhosas, 

com seres maravilhosos” me disse um colega gnóstico; buscavam praticar diversos 

exercícios para “acordar” no Astral (lembrar de si mesmo durante o dia para que isto se 

repita no sonho). 

Esta questão também aparece, com outra roupagem e remetendo a outros 

significados, na obra de Castañeda. Nos livros de Castañeda a questão é adquirir 

energia o suficiente para entrar no campo do sonhar. E em A Arte do Sonhar a 

exploração dos sonhos beira o terrível e o fatal. Não me lembro de ter tido um sonho 

lúcido em anos, a ultima vez que isto ocorreu deve fazer uns cinco anos. No entanto, 

desde que venho “cuidando” de minha energia as lembranças dos sonhos se tornaram 

muito mais presentes. Atualmente me lembro com facilidade de muitos sonhos que 

tenho pela madrugada. E isto tem se tornado cada vez mais nítido. É impressionante 

constatar que experimentamos muita coisa enquanto dormimos. Lembro-me de sonhos 

tão nítidos e lineares, por exemplo, certa vez, ano passado, sonhei que jogava uma 

partida de futebol pelo time universitário da UFSCar (time pelo qual joguei de fato por 

oito anos, durante minha graduação e mestrado), e o que me impressiona é que tenho a 

noção temporal de toda a partida, como se ela tivesse durado realmente dois período de 

45 minutos, me lembro das inúmeras jogadas que participei e visualizei, me lembro da 

palestra do treinador ao intervalo, me lembro do cansaço físico se aproximando à 

medida que a partida evoluía, me lembro das discussões entre jogadores, das 

reclamações com o juíz... eu vivi realmente aquilo, e aquilo teve uma duração em meu 

espírito muito semelhante à duração que uma partida real exerce sobre um jogador. E 

outros tantos sonhos nítidos e lineares. Cada vez mais venho tendo as lembranças de 

meus sonhos. Consigo, cada vez mais, esquadrinhá-los, e decifrar os roteiros de meus 

passos, consigo cada vez mais relembrar as coisas que senti enquanto sonhava, consigo 

acessar as sensações, estão gravadas em minha memória, pois realmente experimentei 

sensivelmente estas vivências. Isto me deu um sentido de experiências infinitas, um 

novo registro de experiências. Estar acordado ou sonhar – serão coisas tão distintas 

assim?  
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Neste novo registro de experiências pude verificar o quanto a minha sexualidade 

ainda se afeta por certos hábitos sexuais pornográficos. Em alguns sonhos ainda 

realizava e experimentava minhas fantasias. E muitas vezes quando acordo, percebo que 

tive um orgasmo durante a madrugada, e imediatamente a lembrança deste orgasmo me 

salta a mente, trazendo a tona toda uma configuração de fatos que antecederam este 

orgasmo no sonho. Alguns dirão que Freud explicaria tal questão (o Id estaria sem a 

tutela do superego durante os sonhos). Mas não creio que seja este o ponto. A questão 

chave é a percepção da percepção. Se perceber enquanto sonhador, tanto na vida real 

(pois, segundo a tese gnóstica, com a qual eu concordo,vivemos adormecidos) quanto 

no sonho, é a nova problemática trazida por Samael e por Don Juan. Os gnósticos 

interpretariam meus sonhos sexuais dizendo que eu ainda não teria eliminado 

completamente o ego luxurioso sexual de dentro de mim, de modo que ele retornaria, se 

manifestaria, quando tivesse uma chance. 

 

*** 

 

Fazendo uma analogia com a obra de Castañeda, chamaremos estes blocos de 

conceitos internalizados pelos gnósticos de tonal gnóstico. Assim podemos dizer que o 

ego constitui as ilhas do tonal, é o próprio movimento do tonal. E, a princípio, é ali que 

tudo se dá. A questão, para o gnóstico, é varrer o ego, ou então, reorganizar as ilhas do 

tonal. Por mais que se diga entre os gnósticos que seja preciso eliminar o ego, no fundo, 

nunca se chega a eliminá-lo, mas sim reorganizá-lo. Fazer desaparecer o ego para que 

apareçam as virtudes da essência é o mesmo que transformar um tonal acomodado e 

preguiçoso num tonal forte e fluido65. O ato de reorganizar o tonal para os feiticeiros é 

o mesmo que examinar e eliminar os defeitos psicológicos para o gnóstico. É um ato 

psicanalítico. E isto requer um mergulho nos processos que constituem a dinâmica entre 

o inconsciente, o sub-consciente e a consciência. O gnóstico é um psicanalista de si 

mesmo. E seu processo terapêutico envolve uma transposição mítica. Mas antes é 

preciso remitificar a si mesmo bem como o mundo social. Então, o gnóstico limpa, 

desfaz, seus antigos mitos (individuais ou coletivos) sobre o mundo e sobre o que ele 

mesmo é, em outras palavras, ele reorganiza seu antigo sistema de pensamento (todos 

                                                             
65 Castañeda, C., Porta para o Infinito, 2010: 188. 
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aqueles dados marcados no sub-consciente), para dar forma a um novo mito coerente, 

que passa a constituir o seu próprio sub-consciente. Nesse novo mito o ego passa ter 

papel central, ou seja, a investigação do próprio sub-consciente passa a ser central, e 

este ego possuiria um papel escravizador do ser. Investigar o ego para liberar a energia 

é a grande fórmula terapêutica dos gnósticos. Seria semelhante ao processo psicanalítico 

clássico, aonde a cura representaria o aumento da energia psíquica. Vimos que é o todo 

da doutrina gnóstica que constitui este novo mito, e que ele opera de maneira coerente 

num sistema coerente de símbolos e significados. 

Deste modo, estamos diante de um fenômeno social que incentiva a produção de 

um novo paradigma individual, de um novo tonal, mas isto reverberará também na 

produção de um novo inconsciente. Esta volta do olhar sobre si mesmo incentivado pela 

gnosis, seja a gnosis institucionalizada ou não, promove as apercepções dos micro-

afetos, dos micro-movimentos do espírito, e a ressiginificação destes recortes 

apercebidos nos termos dos blocos conceituais da gnosis. Se, como ensina Lévi-Strauss, 

o conjunto de significados que carregamos se encontra estruturado num inconsciente, ao 

fazermos um movimento de ressignificação do mundo, através de um processo de 

abandono dos significados que usualmente damos aos fenômenos, então estaremos 

entrando numa relação com o inconsciente, com a estrutura inconsciente. De modo que 

podemos afirmar que a produção de um novo tonal é também a produção de um novo 

inconsciente. A ênfase aos sonhos, ao refinametno da apercepção dos movimentos 

internos, nos leva a compreender que se trata de uma ênfase aos processos 

inconscientes. Resumindo, podemos dizer que tanto a doutrina gnóstica de Samael 

quanto a doutrina de Don Juan tratam de incentivar o mergulho individual nos processos 

inconscientes. E, em ambos os casos, as técnicas e procedimentos serão como que os 

meios adequados para que o indivíduo possa aumentar sua apercepção do inconsciente, 

e chamarão esta potencialização da apercepção de aumento de energia.  
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Interlúdio II – O Caos Criador  
 

... – ver a ciência com a óptica do artista, mas a arte, com a da vida... 

  Friedrich Nietzsche, O Nascimetno da Tragédia 

 

Toda Antropologia é resultado dos acontecimentos66 que se sucederam ao corpo 

dos antropólogos. E isto não exclui os acontecimentos anteriores a formação do 

antropólogo enquanto tal. Se Lévi-Strauss não fosse apaixonado por música clássica as 

Mitológicas não existiriam como são, porque no encontro entre o seu corpo e o corpo da 

música algo se sucedeu em seu espírito e jamais lhe abandonou (um acontecimento); o 

mesmo se deu em relação ao corpo da linguística – um novo acontecimento. São os 

acontecimentos dos antropólogos que constituem a Antropologia. Então nos cabe a 

pergunta: que tipos de acontecimentos nós, antropólogos, produzimos em nossos 

corpos? Que tipos de acontecimentos nos constituem enquanto ser?  

Evidentemente que é o encontro do corpo do antropólogo com o corpo do nativo 

que irá constituir o antropólogo enquanto tal. A Antropologia, pelo menos essa que se 

inscreve em textos, se dará justamente como resultado da conexão entre o acadêmico e 

um determinado socius. Mas poder-se-ia dizer que esta conexão é a conexão entre a 

academia e o caos. E o antropólogo, quando se conecta ao caos, traz dele recortes – 

traços de humanidade, ou forças sociais, ou culturas. Seguindo Deleuze, pensaremos 

que a Filosofia é aquela que cria conceitos lançando um plano de imanência no caos67. 

Enquanto a Ciência criaria functivos lançando um plano de referência ao caos. A Arte 

por sua vez, lançaria um plano de composição nesse caos, fazendo ver o invisível68, 

criando perceptos. Neste sentido, a Antropologia ficaria, a meu ver, no meio do 

caminho entre as três formas de se dirigirem ao caos. A Antropologia seria um meio 

móvel. Ela lançaria uma conexão com seus nativos, criando um plano de referência, mas 

extrairia dali não somente functivos, mas também novos conceitos. Ela cria novos 

conceitos, estende um plano de imanência, mas sempre dosando este plano em relação 

ao plano de referência – o nativo. Mas não para aí, pois alguns antropólogos vão 

também produzir perceptos e afectos, fazendo da Antropologia também um plano de 

                                                             
66 Deleuze, G., A Lógica do Sentido, 2011. 
67 Deleuze, G. & Guatarri, F., O que é a Filosofia?, 2007. 
68 Como dizia Magritte a respeito do que se tratavam seus quadros. Paquet,M., Magritte, 2000. 
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composição que faz ver o invisível – os tambores dos mortos 69 . “O plano de 

composição da arte e o plano de imanência da filosofia podem deslizar um no outro, a 

tal ponto que certas extensões de um sejam ocupadas por entidades do outro”. Raul 

Seixas bem o sabia!, e nunca deixou de deslizar sobre estes dois planos e mais um 

terceiro plano, que talvez seja a nossa grande questão (minha e dele), o plano místico 

(sei que o nome ainda não é o adequado, pode ser que encontremos um nome melhor 

adiante). Conceitos como o ser afetado, de Goldman, refletem o triplo deslizamento 

antropológico: arte, ciência e filosofia. Os tambores dos mortos afetam, mas tem uma 

referência (o candomblé no Rio de Janeiro), e seu conceito só pode ser discutido quando 

atravessado por um plano de imanência. Conceito de functivo e de afeto. Conceito 

científico e artístico. Obviamente que isto vai variar de antropólogo para antropólogo... 

eis a grande questão! Quais acontecimentos nos constituem? Em outras palavras, porque 

sou capaz de falar assim? Será porque perdi o juízo?, quisera eu. Será porque perdi 

minhas referências?, nem tanto. Ou será apenas por um conjunto de acasos fortuitos que 

vieram me abençoar? De qualquer modo, sigamos adiante! 

 

Em meus anos de graduação em ciências sociais tive muitos encontros felizes, que 

aumentaram a potência do meu pensamento. Mas um em específico se degringolou em 

um devir altamente produtivo. Foi o professor Jorge Vilella, com sua insistência 

providencial, quem apresentou, a mim e a meus colegas, o monstro Deleuze. E a partir 

daí... ! Alguns anos depois, quando eu e meus amigos preparávamos um seminário 

sobre Foucault para mais uma disciplina do Jorge (antropologia política, um curso só 

sobre Foucault; é preciso ter coragem para insistir numa disciplina assim voltada para 

antropólogos) descobrimos o Cláudio Ulpiano. E aquilo foi como um trovão anunciando 

uma tempestade. Estranho mundo contemporâneo aonde o silício nos promove os mais 

singelos agenciamentos. Aprendemos muito com Claudio Ulpiano, e tudo através de 

vídeos e aulas em áudio, ou transcritas, registradas enquanto ainda estava vivo, e graças 

ao trabalho do Centro de Estudos Cláudio Ulpiano 70 , que tem feito um trabalho 

magnífico ao promover as aulas deste grande mestre da. Estudei dezenas de aulas de 

Cláudio. E era incrível notar o domínio que ele tinha sobre os conceitos de Deleuze-

                                                             
69  Márcio Goldman, Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e 

política em Ilhéus, Bahia.  
70 https://acervoclaudioulpiano.com 
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Nietzsche-Espinoza-Bergson, e mais incrível ainda era sua didática, fazendo o mais 

inapto compreender a imagem do pensamento71 que estas filosofias traziam... suas aulas 

eram obras de arte. O encontro com Cláudio Ulpiano me fez reorganizar todo o meu 

inventário de conceitos filosóficos. Antes disso eu já amava Nietzsche; gostava de 

Deleuze mas não compreendia muito. Era difícil entender a magnitude dos problemas 

que estes filósofos traziam, mas ainda assim, lê-los me fazia sentir vivo. Quando 

Cláudio apareceu tudo ficou claro para mim. Tudo fez sentido. Tudo se abriu numa 

magnitude caótica. E o caos se tornou o mais positivo dos conceitos. 

“Define-se o caos menos por sua desordem que pela velocidade infinita com a 

qual se dissipa toda forma que nele se esboça”72. Mas este seria apenas o caos no qual o 

pensamento mergulha, uma primeira instância do caos. Mas o caos, não é só virtual, é 

também físico. Pois, como disse certa vez Cláudio Ulpiano73, se perdêssemos o recorte 

que a percepção nos dá, entraríamos num “aturdimento terrível diante dos micro-

movimentos das moléculas, dos germens, dos micro-ruídos”. O caos físico é o mundo 

em si, milhões de átomos enlouquecidos em movimento. De modo que o nosso 

problema – em relação ao caos – é justamente o recorte, a ordenação, a função 

simbólica 74  que tudo organiza segundo um conjunto de significados previamente 

estabelecido, conjunto este móvel e instável. Cláudio Ulpiano nos ensina a enfrentar o 

caos, e fazer dele nossa fonte criadora. 

 

Em meados de 2015 fui convidado a produzir um curso de antropologia voltado 

para bailarinos de uma companhia de dança contemporânea são carlense – a URZE. E 

este curso deveria privilegiar o tema “o que pode o corpo?”. E, como o objetivo do 

diretor dessa companhia de dança, Francisco Silva, era o de incentivar o “seus” 

bailarinos a pensar o corpo, procurei elaborar um curso voltado ao entendimento do 

corpo através dos ensinamentos de Cláudio Ulpiano, pois, em suas aulas transcritas e 

nas gravadas em áudio, ele sempre abordava a questão da arte, do corpo, do espírito, de 

                                                             
71 Deleuze, G. & Guatarri, F., O que é a Filosofia?, 2007. 
72 Ibid.: 53 
73 Aqui é preciso dizer que os trabalhados de Cláudio estão registrados em vídeos, em aulas gravadas em 

áudio e aulas transcritas, de modo que é um trabalho muito difícil de referenciar. Apesar de que seu livro 

“Deleuze: a Grande Aventura do Pensamento” tenha sido lançado recentemente, os conceitos e noções 

utilizados por mim neste trabalho são frutos de minhas anotações dos estudos que realizava destas aulas 

digitais. 
74 Levi-Strauss, C., Antropologia Estrutural, 2008. 
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uma maneira didática e profunda, trabalhando com a filosofia de Nietzsche, Deleuze, 

Espinoza, Bergson, para citar apenas os filósofos mais mobilizados por Ulpiano. Assim, 

fiz novo um mergulho nas aulas deste professor, o que me ajudou a orientar meu 

pensamento. Isto resultou numa elaboração de um trabalho que cruzava antropologia, 

filosofia, cinema, magia, esoterismo, sexualidade e dança, tendo como fio condutor o 

conceito de caos. O curso obteve grande êxito e foi muito bem recebido pelos 

bailarinos. Contudo, este novo acontecimento me levou a pensar a gnosis, a magia, o 

esoterismo, a religião, por vias ainda insuspeitas, modificando radicalmente os rumos 

desta pesquisa antropológica sobre os gnósticos. Portanto, é importante destacar as 

principais noções que perfazem essa doutrina da arte e da vida, conforme aprendi com 

Ulpiano. 

 

1. A primeira questão que se coloca é: o que é o organismo? Veremos que se trata 

de um aparelho sensório-motor que percebe movimentos do universo e devolve 

movimentos ao universo. Nota-se que cada espécie faz um recorte próprio do universo, 

ou do caos, isto é, cada espécie trás consigo uma tecnologia perceptiva singular, que 

proporcionaria recortes distintos do universo. Contudo, este aparelho sensório-motor é 

sempre atravessado ao meio por uma pequena hesitação, e isto significa dizer que todo 

movimento recortado passará por uma máquina analisadora antes de ser devolvido ao 

universo. Deste modo o organismo se constitui como um aparelho sensório-motor 

atravessado por uma pequena hesitação (ou afecção). No humano, esta afecção será 

sinônima de subjetividade. O humano, neste mecanismo de percepção e devolução de 

movimento, é atravessado pela memória e pelo hábito, que organizam os recortes 

extraídos dos movimentos do universo, em outras palavras, o humano trás consigo um 

campo de significação para onde cada signo recortado do universo se remeterá – sua 

subjetividade. O movimento devolvido passa sempre pelo campo de significação 

(sujeito às leis de combinação da Estrutura inconsciente).  

2. O elemento vivo, ou a vida em si, trás consigo uma vontade de diferenciação. À 

luz do desenvolvimento das ciências biológicas podemos dizer que, desde os primeiros 

micro-organismos unicelulares que apareceram no planeta, a vida tem buscado 

complexificação e diferenciação.  
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3. Os seres vivos trazem dentro de si suas tendências, variando de espécie para 

espécie. Tendências à sexualidade, à guerra, à avidez, etc. O número e o tipo de 

tendências variam de espécie para espécie. O mecanismo de satisfação dessas 

tendências são os instintos, no caso dos animais, e as instituições, no caso dos humanos. 

Por exemplo: o cão macho, quando sente que a fêmea está no período do cio, 

simplesmente segue um procedimento engendrado no seu código genético para 

satisfazer sua tendência sexual excitada; o ser humano, para satisfazer suas tendências 

sexuais, inventa uma instituição: o matrimônio, por exemplo; o humano, para satisfazer 

sua tendência à avidez inventa a propriedade privada, enfim, inventa uma infinidade de 

instituições.  

4. As tendências são moleculares. São da ordem das moléculas. É um 

desequilíbrio no número de moléculas de água (H2O) no nosso organismo que constitui 

o que chamamos de sede. Tenho sede! Contudo, as tendências – moleculares – 

aparecem sem que tenhamos apercepção delas: o desequilíbrio molecular de água no 

organismo acontece antes, já está acontecendo, mas somente quando ela atravessa um 

certo limiar de intensidade dizemos: tenho sede. Assim, pode-se dizer que as tendências 

nascem como micro-percepções inconscientes.  

5. O humano inventa a instituição e a lei. Procedimentos de expansão, e 

procedimentos de recalque. Lévi-Strauss diria que a instituição fundamental seria a 

troca, enquanto que a lei fundamental seria a proibição do incesto. Sem a lei e a 

instituição o humano viveria egoisticamente satisfazendo suas tendências. Estas 

instituições também poderiamm ser compreendidas como códigos sociais. Enquanto 

que os instintos poderiam ser compreendidos como código genético. 

6. Todo e qualquer código teria o poder de se apropriar de elementos de outros 

códigos, ou de se transcodificar em outros códigos. Por exemplo, o vírus penetra na 

célula de outro organismo e transforma seu código, forçando a célula a reproduzir não 

mais outras células, mas novos vírus. Os códigos sociais operam de maneira análoga. A 

transcodificação seria o motor das transformações, tanto sociais quanto genéticas.  

7. A vida não tem como única questão a preservação do organismo, ela também 

busca ir mais longe. O organismo é o meio pelo qual a vida se serve para chegar mais 

longe, é o meio pelo qual ela vai habitar novos lugares. De modo que a vida trás dentro 

de si o poder de desfazer organismos e de fazer novos organismos. Do mesmo modo 
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poderíamos dizer que dentro do organismo vivo existem duas forças fundamentais: uma 

de conservação, outra de criação. Nietzsche chamará estas forças de forças reativas e 

forças ativas. Ulpiano chamará de corpo orgânico e corpo expressivo. Deleuze chamará 

as forças ativas (ou o corpo expressivo, ou as forças de criação) de forças de 

desterriotarialização e reterritorialização, enquanto que as forças orgânicas só poderão 

se dar num território. 

8. O corpo expressivo cria e desfaz territórios. E o território é o plano sobre qual 

o organismo reproduz a si mesmo. De modo que antes do aparecimento do corpo 

expressivo não pode haver corpo orgânico. O corpo expressivo quando aparece ele 

“desfaz o organismo” ou cria novos territórios para o organismo poder passar. Segue o 

exemplo de Olivier Messian, músico e ornitólogo que encontrou em seus estudos sobre 

os cantos dos pássaros exóticos exemplos marcantes da atuação destas forças: 

 

Os Quatro Cantos Dos Pássaros Exóticos: 

1- O canto primaveril (ou de acasalamento): é o canto que preenche a 

primavera. São os cantos que determinados pássaros machos fazem para 

“impressionar” as fêmeas. É uma disputa entre os machos. As fêmeas, 

nesse caso, possuem papel seletivo, isto é, vão selecionar os machos 

com quais vão se acasalar avaliando a “beleza” dos seus cantos. É um 

canto orgânico, pois visa apenas a função de preservação (através da 

reprodução) da espécie. 

2- O canto de alarme: ocorre quando uma ameaça aparece no território do 

pássaro. É um canto orgânico, pois, como o de acasalamento, visa a 

preservação da espécie, mas diante de uma ameaça. 

3- O Canto territorializante: é um canto que ocorre quando determinados 

pássaros buscam constituir um território, e acontece como uma disputa. 

São vários pássaros da mesma espécie que vão disputar certo território. 

Aquele com o “melhor” canto vence e expulsa os outros pássaros rivais. 

Aqui já se trata de um canto expressivo, pois cria um novo território. Só 

após o aparecimento do território é que os dois primeiros cantos 

(orgânicos) poderão aparecer, pois estes se dão no território constituído. 
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4- O canto gratuito (ou desinteressado): também chamado de canto para o 

crepúsculo. Constitui um enigma para a biologia, pois não se reconhece 

sua função orgânica. Ocorre quando o crepúsculo é muito intenso, e o 

pássaro, tomado pelas forças intensas do crepúsculo, começa a cantar 

“enlouquecidamente”; é um canto que nunca se repete, não possui 

cadência, se dá num ritmo caótico. O estranho é que quando ele canta 

para o crepúsculo ele se entrega ao canto inteiramente, de modo que não 

se defende de uma ameaça se ela aparecer, de modo que ele pode ser 

predado sem esboçar reação alguma. Portanto se trata de um canto 

expressivo, cujo aparecimento pode desfazer o organismo destes 

pássaros. 

 

9. Ulpiano, pela via de Nietzsche, Deleuze, e Proust, conclui que estas forças 

ativas, ou os cantos expressivos, podem ser expressadas como forças artísticas da vida, 

ou então, como a força espiritual da Arte, ou ainda, forças espirituais da vida. Pois a 

Arte não teria nenhuma função orgânica, ela serviria apenas à força espiritual da vida. 

O que gera controvérsias entre os pensadores da Arte, pois como, então, explicar a arte 

rupestre, na qual o homem retrata (se trata mesmo de retratar?) nas cavernas o animal a 

ser abatido, ou cultuado, etc? Talvez ainda não tenhamos poder o suficiente para 

responder a isso. Contudo, o pensamento destes filósofos nos leva a pensar numa outra 

Arte: a arte como força espiritual da vida. De modo que a arte não teria nada há ver 

com a preservação do organismo, seu propósito seria inventar e desinventar territórios; 

desfazer os mundos constituídos para inventar novos mundos. Solve et Coagula! 

10. A força ativa (signo que aglutinará todo o significado dado a estas forças de 

territorialização e desterritorialização) será então a força ativa da vida, a força de 

diferenciação, a força que leva a vida a produzir novos organismos, para habitar novos 

territórios, que leva a vida mais longe.  

11. Esta filosofia vai ficando cada vez mais dramática. Digo isto porque, para que 

as forças ativas se expressem, é preciso romper com o domínio das forças orgânicas, 

estas, reativas. Romper com o domínio das forças orgânicas é colocar em risco o 

organismo, mas ao mesmo tempo, é possibilitar a criação. Isto seria o mesmo que dizer 

que, para criarmos novos modos de vida, seria preciso se desfazer dos modos 

constituídos. 
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12. Portanto, o sujeito artista – sujeito criador – estaria sempre flertando com o 

perigo e a ameaça da destruição do próprio organismo. Tese altamente deleuzeana e 

nietzscheana. Ulpiano diz que “o artista e o louco são irmãos siameses”.  

13. De modo que o artista, segundo nossa filosofia, não é aquele que produz 

“obras de arte”, mas aquele que faz um agenciamento constante com o caos. Daí o 

conceito de sujeito artista de Proust ou de Nietzsche. O sujeito artista constitui uma 

ética, um modo de existência; um modo de existência que os força a buscar, 

dramaticamente, o rompimento com os códigos estabelecidos para criar outros (novos) 

códigos. 

14. A Arte é a força criadora e criativa da vida. A arte está na vida. Ela não espera 

o humano para nascer, ela inventa o humano, ela não é uma invenção humana. Através 

dela o humano constitui seu território, e, nesse território, ele vai realizar suas funções 

orgânicas. “A dança indígena” na constituição de um novo território. O canto 

expressivo territorializante dos pássaros. A loucura de Nietzsche. 

15. Para Nietzsche, a história do homem ocidental é a história de como as forças 

ativas foram dominadas pelas forças reativas. Ele identifica isso no sacerdote, em 

Platão, no cristianismo e no “homem moderno”. Estes teriam levantado barreiras contra 

o caos, contra a força criativa e espiritual da vida, trazendo consigo o signo do 

niilismo: a negação do caos, a negação da vida, a negação do espírito. 

16. Espírito é o nome dado à força ativa da vida, porque esta força não pode ser 

orgânica, logo, espiritual. Espírito é aquilo que leva a vida a ir mais longe, arriscando o 

organismo que a sustenta. De modo que o espiritualismo de Nietzsche-Ulpiano-Deleuze 

é a criação. O espírito é criador. Criar é uma atividade que pode por em risco o 

organismo se certas regras de prudência não forem observadas. Daí a loucura do 

artista, do esquizo, o corpo sem órgãos do drogado75; sem as regras de prudência o 

organismo se desfaz completamente: a morte. 

17. Esta teoria da criação nos remete a idéia de que criar é romper com os 

códigos. Daí se pode pensar na “quebra do indivíduo e o aparecimento da 

singularidade”. De modo que o indivíduo é o produto do socius (orgânico), enquanto 

que a singularidade só aparece quando o indivíduo “quebra a si mesmo”, fazendo passar 

fluxos da força ativa. De outro modo, podemos dizer que a singularidade se constitui na 

quebra com os hábitos, com os códigos estabelecidos. 

                                                             
75 Deleuze,G. & Guatarri, F., 28 de Novembro de 1947 – Como Criar Para Si Um Corpo Sem Órgãos., 

In: Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia Volume 3, 2008. 
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18. O socius imprime no indivíduo seus códigos. Os indivíduos constituem hábitos 

como que internalizando os códigos. Se todo código é uma repetição periódica, o hábito 

é a resposta repetitiva que damos aos movimentos do universo (caóticos). Estes códigos 

são constituindo por signos, o que equivale a dizer que a subjetividade é um conjunto de 

signos codificados (significados). De modo que podemos dizer que a subjetividade é um 

conjunto de hábitos e memória. De modo que podemos concluir que o indivíduo é 

formado por um conjunto de hábitos. Em outras palavras, ordenamos o universo 

(caótico) por um conjunto de significações e hábitos. O que equivale a dizer que a 

subjetividade sempre faz um recorte do caos e o remete ao seu conjunto de significados. 

De modo que o conjunto de significados preservaria o organismo, a espécie, a sociedade 

x ou y. Por isso Lévi-Strauss diz que “toda classificação é superior ao caos” 76 ; 

obviamente que se trata de dar razão ao sistema de classificação dito primitivo, da 

ciência do primitivo. 

19. A “classificação” não pode ser superior ao caos, pois ela é o resultado de um 

recorte do caos; é um “resfriamento” do caos, uma imagem do caos, um crivo no caos. 

Dizer que a classificação é superior ao caos é o mesmo que dizer que o organismo é 

superior a vida, ou então que um código qualquer seja superior ao infinito. De modo que 

somente fazendo uma experimentação sensível do caos é que o primitivo pode extrair 

um novo signo, e remetê-lo ao seu sistema classificatório, de modo a produzir novos 

elementos no seu sistema, novos signos significados. A classificação é orgânica, 

enquanto que a experimentação é um risco ao organismo, mas também a sua sorte. 

20. Todo código emerge do caos, não haveria de ser de outro modo. Ulpiano nos 

apresenta a idéia de caos-gérmen; o caosmos de Guatarri. Caosmose, traçar um crivo no 

caos, inventar um novo código, inventar novos mundos. Ou ainda, como se costuma 

dizer na academia: “Será possível pensar de outro modo?”. Basta se esquivar dos 

códigos dominantes, ora. 

21. Quebrar os códigos, inventar, criar, produzir novos mundos. É esta a imagem 

do pensamento de Cláudio Ulpiano. É preciso romper com os códigos, com a 

subjetividade clichê. O problema colocado nessa filosofia é a quebra da subjetividade 

clichê. Quebrar os clichês! É por isso que Ulpiano era rodeado de artistas. É o artista 

quem melhor entende esta questão. O artista quer a criação, quer novos mundos, quer 

                                                             
76 Lévi-Strauss, C., O Pensamento Selvagem, 2006. 
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fazer visível o invisível; contudo o artista não seria apenas aquele que produz “obras de 

arte”, o artista é um criador, também, de povos. 

É preciso romper com o domínio do organismo para podermos pensar, para criar 

novos mundos, novas máquinas, novos modos de existência. Ou então prevalecerá o 

“medo de Deus”, o medo da morte, a sujeição aos modelos. Esta é a experiência do 

caos. Sem ela viveremos como numa reprodução repetitiva dos códigos, da moral, do 

hábito, do modelo; viveremos resignados e ajoelhados diante de uma ficção. 

 

O que são as regras de prudência?, ou entao, “como criar para si um corpo sem 

órgãos?”. Nietzsche ensina que todo corpo é constituído pelas duas forças: ativas e 

passivas, de modo que, se alguma delas desaparecer, o organismo também perecerá. 

Primeiramente, se a força ativa tomar controle completamente, ela também trás as 

linhas de morte, ou as linhas de aborto. 
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Capítulo 7 – Caos, Energia e a produção de si mesmo 
 

Diante da natureza dos problemas expostos até aqui pode-se perceber os novos 

rumos – caóticos – que esta pesquisa pretende assumir. Falamos de doutrinas, de ego, 

de produção do inconsciente, de apercepção, de caos..., e estes elementos também 

passam para o lado de cá – o da escrita. Se estes elementos não reverberassem no 

reflexo da nossa própria produção enquanto antropólogos, ou enquanto pensadores, de 

que valeria o esforço? Toda antropologia exige paixão. E é a paixão pelo rizoma, pelo 

caos, pela possibilidade de constituição de si mesmo e de criação que nos faz falar 

assim. Assumimos o caos enquanto critério de criação. Assumimos o rizoma enquanto 

critério de escrita. Assumimos que esta produção está apaixonada pelas coisas da qual 

fala. Isto não significa que estamos apaixonados pela gnose, mas sim pelos problemas 

que ela suscita quando pensamos a partir dela. De modo que se torna imperativo que 

tentemos inventar uma escrita, uma abordagem, um processo diferenciado. Que 

tentemos romper com os nossos próprios paradigmas, nossos hábitos, nossa 

subjetividade enclichezada. Assumimos o risco do caos, da criação, sabendo da 

possibilidade da própria destruição. Mas espreitando sempre a possibilidade da beleza, 

que por muitas vezes, é trágica. É com muita falta de cuidado que seguiremos adiante, 

escrevendo e inventando, tendo como base um registro caótico anunciado por 

Nietzsche-Deleuze-Ulpiano.  

 

Porque tanto caos, tanto ataque a subjetividade, tanto ataque aos hábitos?; porque 

este vitalismo, que se faz sempre com um olhar de crueldade direcionado ao organismo? 

Porque insistimos com o signo do caos? Na verdade, não se trata de crueldade, mas de 

impecabilidade77. Não se trata de atacar o organismo, mas de torná-lo mais potente, de 

soltar suas amarras. E, definitivamente, não se trata de produzir um mundo varrido pelas 

potências desterritorializadoras do caos (isso seria como o Dilúvio, ou então, a explosão 

causada por um meteoro absurdo), mas da liberação da diferença, ou das singularidades 

nomádicas78. Se trata de produzir um mundo que não seja dominado por fantasmas, ou 

pelo “medo de Deus”, ou pelo “medo da morte”, ou pelo medo do código, ou pela 

sujeição aos grandes modelos. Esse é o grande ponto! Eliminar os fantasmas!... A 

                                                             
77 Castañeda, C., Porta Para o Infinito, 2010. 
78 Deleuze, G. & Guatarri, F., Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia Volume 5, 2008. 
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fórmula é simples: Quebrar a automaticidade dos hábitos; produzir/inventar os 

agenciamentos de fortalecimento, ou as “regras de prudência”, ou então, “fazer 

aliados”; Eliminar os “fantasmas” (destituir todo signo de tristeza); Penetrar nas 

forças ativas da vida, nas forças ativas do caos. Este é o caminho da criação. Quebrar a 

si mesmo com prudência, mas também com eficiência, mesmo que isto signifique 

romper com os laços sociais momentaneamente (e nunca se estará só, mesmo estando 

solitário).  

Porém, algo precisa ser esclarecido: todo signo é uma máquina. Todo signo é uma 

máquina que se ajusta à máquina subjetivante (Estrutura inconsciente, com seus 

sistemas de significados), e neste ajuste, neste acoplamento, sempre se produz algo que 

é também produtor: produção de produção79. Nossa questão é: como produzir para si 

uma máquina mental que torne a vida mais potente? Ou então, o que produzimos com 

nosso corpo? Existe um signo que circulará cada vez mais como sendo o legítimo 

potencializador da máquina produtora, e trará consigo um enigma a ser decifrado pelo 

socius, seu nome é Energia. 

Chamaremos a máquina mental livre de fantasmas de o bom tonal. Porque se trata 

disso, produzir um bom tonal. Um tonal forte e fluido; uma “boa” subjetividade, ou uma 

subjetividade livre e eficiente. Diremos, e será dito cada vez mais mundo afora, que esta 

“boa” subjetividade é sinônima de boa energia. Energia é o signo fundamental da 

espiritualidade contemporânea, e, como todo signo, assume diferentes significados, 

diferentes produções, diferentes fluxos (na gnosis fluxos orgásticos serão barrados, e 

fluxos de fótons cristônicos serão elevados do sexo ao cérebro passando pela coluna 

vertebral), diferentes mundos, diferentes maneiras de se mergulhar no caos. 

Veremos que, quando se trata de produzir um bom tonal, sempre se lançará mão 

de um conjunto de técnicas. E estas técnicas terão sempre um duplo sentido: quebrar 

com o modo de existência habitual; e garantir o suporte energético necessário para 

produção de um novo modo de existência. Estas técnicas vão variar drasticamente 

dependendo do código social “espiritualizado” com o qual se está lidando. Os grupos 

“espiritualizados” da contemporaneidade normalmente se utilizam dos princípios da 

meditação tradicional na base de suas técnicas, ou, em outras palavras, dos princípios do 

olhar para dentro de si mesmo (e isto não requer necessariamente meditação). Não se 

                                                             
79 Deleuze, G., & Guatarri, F., O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia 1, 2011. 
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trata, necessariamente, de um conhece-te a ti mesmo mas, mais precisamente, de um 

percebe-te a ti mesmo. É no sentido de perceber a si mesmo que muitas destas técnicas 

vão ser elaboradas.  

Se o ponto inicial é perceber a si mesmo se utilizando de técnicas, veremos que as 

técnicas serão também como máquinas, produtoras de novos fluxos. Serão fluxos de 

percepção de si mesmo o produto final, ou então, potencialização da atenção. Logo, o 

ponto inicial é o aumento do poder de percepção sobre si mesmo. De modo que não se 

trata exatamente do aumento da percepção, mas sim da apercepção. Aperceber-se cada 

vez mais refinadamente. Cada um destes povos da “nova era” inventa uma 

extravagância aperceptiva. As técnicas são vastíssimas na gnosis, mas podemos 

encontrar uma variação incalculável delas na “espiritualidade contemporânea”. 

Vipassana, Reiki, Tantra, Yoga, Constelação Familiar,... ! E ainda duvidam do poder 

produtivo do caos!... Apercebe-te a ti mesmo... escolha no menu sua opção, o que será 

hoje? Yoga? E amanhã? Meditação ao por do Sol?... São inúmeras as maneiras de se 

olhar para si mesmo, e inúmeras as possibilidade de perceber novas nuances de si 

mesmo. Produza o bom tonal!, basta lançar mão de uma máquina aperceptiva, ou 

melhor, construir sua própria máquina aperceptiva. 

As técnicas não servem somente ao poder aperceptivo. Elas também vão garantir a 

energia, o suporte. É que olhando para dentro de si mesmo podemos aperceber nosso 

próprio mecanismo de percepção-apercepção. “Olhar para si mesmo” requer olhar para 

o “olhar a si mesmo”. É como tentar desligar o diálogo interior. Vou desligar meu 

diálogo... mas como se faz?... melhor não pensar... não quero pensar em nada... mas 

ainda estou pensando... não quero pensar... ... ... tudo está mais calmo!... ... mas ainda 

penso... ... sou uma folha levada pelo vento. É a prática, o exercício, a disciplina 

consigo mesmo que importará realmente. A energia somente virá aos poucos, com 

pequenas doses de técnicas, com pequenos mergulhos, até que o corpo aprenda sozinho. 

Não se trata de outra coisa: liberar o corpo. Em o Secundo Círculo do Poder, de Carlos 

Castañeda, é a urina mágica que dirá o caminho do grupo de feiticeiros80. O corpo 

esconde dentro de si um universo de possibilidades. E quando o corpo aprende, o poder 

pessoal aumenta, pois o poder pessoal não tem nada a ver com o status, ou com alguma 

posição hierárquica, mas antes, com o quanto se pode passar desapercebido, ou o quanto 

                                                             
80 Castañeda, C., O Segundo Círculo do Poder, 2006. 
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podemos passar sem que os fantasmas nos aprisionem – é uma questão de liberdade. 

Ganhar poder pessoal é saber se livrar de fantasmas81. Ganhar poder pessoal é ganhar 

poder sobre a subjetividade clichê, sobre o organismo organizador, mas de maneira que 

o organismo suporte a carga de energia. As técnicas constituem grande parte daquilo 

que chamamos de “regras de prudência”. 

As artes de prudência dos gnósticos são constituídas por técnicas corporais, mas 

também por aparatos tecnológicos simbólicos, os próprios símbolos (pentagramas, 

estrela de nove pontas, a cruz, a foice, o cajado, etc.), ou então nomes, encantos: “Em 

nome de Michael, que Jeovah te manda e te afaste daqui, Chavajoth”82. E lhes servem 

contra tudo que é inimigo, representado pelo ego-satân e pelas forças tenebrosas 

(magia negra); o mundo gnóstico é povoado de ataques tenebrosos: “todo aquele que 

inicia um trabalho espiritual se torna um alvo das forças tenebrosas”83. Cada micro-

movimento do espírito apercebido vai ser pensado segundo os critérios da relação entre 

essência e ego-satan-tenebroso. Os ataques serão psíquicos, mas serão sentidos no 

corpo, podendo ser apercebeidos e significados de acordo com os blocos conceituais da 

doutrina. Os símbolos e encantos constituem a armadura e a arma do gnóstico, e se ele 

não estiver atento o suficiente “o ego tomará conta...”. É neste sentido que se praticam 

inúmeras técnicas, inúmeros mantras, e que se concentram nos encantos (invocações, 

conjurações e orações). 

O modo como o gnóstico vai “quebrar a si mesmo”, isto é, romper com o código 

anterior, e refazer seu código será incorporando um sacrifício. Sacrificar o ego. 

Sacrificar a si mesmo em favor da missão. Se trata de desferir golpes a si mesmo. Mas é 

preciso fazer com prudência. “Trabalhe um ego de cada vez”. “Elimine uma cabeça de 

legião de cada vez”. Este será o caminho mais fácil, e talvez, menos doloroso. Dor e 

sacrifício, dois aspectos da liberdade sobre o ego. Mas a energia que vai sendo liberada 

trará o poder pessoal necessário para lidar com as tristezas da solidão gnóstica. Todo 

esoterismo traz solidão. O esoterista sempre carrega consigo um “segredo maravilhoso”, 

que não deve ser aberto futilmente “a qualquer um”, mas apenas àqueles nos quais vê 

algo a mais... uma energia (por mais que seja obscuro o que isto significa em termos 

                                                             
81 Castañeda, C., Viagem a Ixtlan, 2010. 
82 Entre os gnósticos sempre é aconselhado que se realize alguma conjuração quando se sente ameaçado 

por alguma força tenebrosa. 
83 Este enunciado é bastante pronunciado entre os gnósticos nas mais diversas situações; aprender as 

conjurações e a magia sideral é uma questão de proteção. 
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práticos). Existirá sempre a solidão do esoterista diante do socius. Mas a solidão se 

desvanece quando se tem companheiros, ou um grupo, e as atividades rituais 

constituirão este ponto de encontro. O ritual é uma exploração conjunta onde cada um 

se apoiará na energia do outro, e, assim, a coletividade se fará mais forte, de modos que 

todos ganharão. Porém, o ritual é apenas um momento do dia, logo tudo volta, a 

solidão, o ginásio, a luta espiritual, o combate. Dentro de si mesmo o gnóstico fará um 

mergulho constante, explorando as nuances de cada comportamento, de cada 

movimento do espírito, do humor, da emoção, do pensamento, etc, e isso deverá ocorrer 

no seu cotidiano, no “mundo exterior”... Este será o primeiro território (ou plano) de 

batalha do gnóstico: lutar dentro de si mesmo aqui e agora, enquanto se está acordado e 

atento. O seu segundo território de batalha será o Astral: a vertigem dos sonhos, a 

atenção sonhadora. De modo que cada um destes territórios será uma espécie de caos, 

pois seja no sonho ou no mundo real, as formas que se darão no espírito, os micro-

afetos, os micro-movimentos quase imperceptíveis, serão formas que apareceriam e 

desapareceriam numa espécie de vendaval de sensações, sempre nos escapando, e 

quando tentamos lhes dar contornos já será tarde demais, será apenas uma tentativa de 

capturar algo já perdido e que deixará somente um impressão borrada no espírito. 

Jamais se deverá dizer que o sonho do gnóstico seja apenas seu conjunto orgânico 

de símbolos se anunciando e se repetindo (Samael, Lakshmi, Anjos, ego...). Neste 

sentido, os símbolos, ou signos, só importarão na medida em que significarem uma ética 

aperceptiva. Os signos e os símbolos fazem parte do conjunto de regras de prudência 

dos gnósticos, e funcionam como máquinas protetoras. Estas máquinas protetoras, 

verdadeiros escudos, não servem apenas para afastar clichês negativos, como o “eu” 

luxurioso, ou a “raiva que toma conta”, mas também para lembrar que é a atenção o que 

verdadeiramente importa. Mas para possuir a atenção adequada é preciso energia livre. 

E a Magia Sexual, a grande técnica energética dos gnósticos, nesse sentido, será a 

promessa de uma máquina infalível, “irrefutável”, “um mapa traçado”, um produto final 

garantido, uma promessa de Revolução da Consciência, que só poderá chegar com a 

ascensão da kundalini (a energia infalível). Devemos prestar atenção nestas palavras – 

Revolução da Consciência –, devemos “levá-las a sério”. A revolução da consciência é 

o objetivo do gnóstico, mas não representa somente uma finalidade, pois ela está sempre 

se fazendo; o gnóstico precisa converter seus signos, precisa ressignificar seus afetos, 

investir no seu tonal, modificar os caminhos pelos quais os signos passam e significam; 
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a revolução da consciência é um processo de auto-transformação no qual um sistema de 

significado dá lugar a outro, de modo que o segundo vai tomando conta, representando 

um processo de transcodificação. Um novo significado de Cristo emerge, um novo 

significado de kundalini, um novo significado do sexo e do sonho, dos afetos enfim... 

Contudo, existe aquela outra revolução da consciência que seria uma finalidade, 

uma meta transcendente: o supremo entendimento de si mesmo e das forças que regem 

o mundo. Se esta revolução se dá, então temos os mestres. E com a imitação dos 

mestres, temos a Igreja. Mas há algo de errado nesta história, ou, ao menos, há algo mal 

contado. Se este tipo de revolução se dá com um gnóstico, então, para este gnóstico, não 

importará permanecer ligado a Igreja ou não, tampouco importará a existência de uma 

Igreja, de modo que tudo estará mudado para o indivíduo. Essa revolução, como 

finalidade, traria consigo, obrigatoriamente, uma ressignificação da Igreja e da doutrina 

gnóstica. Não posso concordar que seres revolucionados fiquem presos às igrejas. Não 

posso acreditar que seres revolucionados entrem em disputa entre si pela direção 

religiosa de um povo. É o grande problema da hierarquia de Igreja: o controle da 

transcendência. Pois os mestres são tão transcendidos que neles se encarnam um ser 

transcendente, uma entidade cósmica, um deus ancestral. E o controle da Igreja é feita 

por uma linhagem deixada pelos primeiros mestres. É uma hierarquia que toca a 

transcendência, pois ela é uma linhagem, linhagem esta que começa em Samael, e que 

vai se bifurcando através de seus discípulos mais próximos, como no caso do Mestre 

Laksmi, passando pelos alto iniciados (como Luz Minerva, filha de Laksmi). 

Samael inventa uma máquina: a Doutrina Gnóstica. O resto é um dispositivo de 

repetição: Igreja, sacerdotes replicadores, Lumisiais réplicas. E o que se repete são os 

procedimentos criados, trasncodificados (de muitos códigos diferentes: cabala, yoga, 

teosofia, cristianismo, etc.) pelo Mestre Samael. E então surge outro problema, o 

problema da igreja em sim, o da difusão e expansão de uma “verdade”. 

A difusão da gnosis é um problema. Quando um neófito é convertido para a 

gnosis, ou então, se pensarmos o processo todo de conversão partindo da primeira 

câmara, veremos o aparecimento de uma zona abismal de indiscernibilidade entre o 

ensinamento exotérico e o ensinamento esotérico, pois o salto entre os conceitos 

trabalhado na primeira câmara e os procedimentos rituais em si é abismal e dramático, 

havendo grande índice de rejeição aos rituais diante de tamanho estranhamento 
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(“Serpens, impert tibi Dominus Te tra gram ma ton per Angelum et Leonem”, “que 

diabos significa isso?”). Os gnósticos dizem daqueles que abandonam o caminho “não 

há o que fazer, o ego engarrafa a essência, e não deixa ela se expressar, o ego foge 

diante da ‘verdade’... afinal temos apenas 3% de essência, o restante é ego, e ele não 

deixa a essência da pessoa se expressar”. Entrar para uma religião esotérica como a 

gnosis é dramático, pois é o mesmo que se colocar diante de uma enchurrada de 

símbolos estranhos. No princípio o aspirante a gnóstico busca apenas compreender o 

que é o ego, e tendo feito isso ele irá desenvolver a sua atenção sobre si, mas então, 

quando se torna um neófito (passando pela iniciação) ele passa de um mundo 

conceitual-prático para um mundo ritual desconhecido e estranho, no qual os códigos 

que se apresentam são incompreensíveis e “chocantes”. Se o neófito “segura sua onda” e 

permanece convicto, participando das atividades, aos poucos irá se habituar com aquela 

espécie de cultura religiosa-esotérica, aonde os conceitos nada mais são do que formas 

intelectualizadas e limitadas de se tocar no “conhecimento da verdade”; os símbolos os 

encantos e a prática ritual começarão a formar seu sentido quando a “experimentação da 

verdade” prevalecer sobre a sua explicação racional.  

O trabalho sobre o ego que o gnóstico empreenderá terá relação não somente com 

a apreensão de si através da atenção, da observação, etc..., mas também com o conjunto 

simbólico e ritualístico; os gnósticos sempre fazem referência aos mitos gregos 

clássicos e aos sistemas simbólicos conhecidos para traduzir o trabalho sobre o ego, por 

exemplo: referem-se à medusa dos mitos gregos clássicos como uma simbolização do 

ego múltiplo, como se as serpentes de seu cabelo fossem um sinal dessa multiplicidade; 

ou, então, quando falam que a tarefa de Arjuna era eliminar seus agregados 

psicológicos, e não seus parentes verdadeiros84. É com essa modalidade de pensamento 

que o ego será pensado e significado na gnosis de Samael. 

 

No mundo dos feiticeiros tudo muda de lugar. Ao invés de eliminarmos o ego o 

problema passa a ser apagar a história pessoal. E isto também poderá doer muito. As 

páginas de Castañeda a respeito do seu empreendimento em compreender o que 

significava apagar a história pessoal são dramáticas. Apagar a história pessoal é uma 

                                                             
84 Fazendo referência ao famoso Bhagavad Gita, passagem dos Vedas hindus na qual a divindade Krisna 

incentiva o guerreiro Arjuna a investir contra seus parentes, advertindo-o contra o desanimo que abatera 

sobre ele ao saber que teria que guerrear contra seus entes próximos. 
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ética, e não uma obrigação. Pouco importará se apagamos efetivamente ou não nossos 

laços sociais habituais, nossa memória afetiva, nosso senso de “eu”, o importante 

mesmo será “viver sem peso”, sem amarras, livre de qualquer obrigação social. É a 

grande ética de Don Juan. Contudo, ela não configura uma ética do abandono do mundo 

social humano, mas sim um método de como atravessar o socius sem ser aprisionado 

por suas forças “fantasmagóricas” e orgânicas (os valores morais, por exemplo). Esta é 

uma das grandes passagens da obra de Castañeda. Mas afinal, o que Don Juan quer 

dizer com “apagar a história pessoal”? Em primeiro lugar, apagar a história pessoal é 

uma das primeiras tarefas do homem de conhecimento. É o primeiro passo em direção 

ao incognoscível, ou em direção ao nagual. Apagar a história pessoal será o primeiro 

golpe desferido no interior do indivíduo, no interior dos seus hábitos, nas suas histórias, 

nos seus “méritos”, na sua subjetividade clichê, mas, ao mesmo tempo, este golpe será 

um golpe duplo, pois só se quebra o indivíduo quebrando o socius dentro dele. De 

maneira que apagar a história pessoal constituirá numa reavaliação do papel das forças 

sociais sobre o “si mesmo” do indivíduo. A quebra do indivíduo só pode emergir no 

rompimento com os códigos sociais (mas cuidado para não ser muito brusco!).  

Apagar a história pessoal é uma tarefa que pode ser dividida em três sub-

princípios: primeiro, assumir a responsabilidade pelos seus atos; segundo, perder a 

noção de importância própria; terceiro, usa a idéia de morte como uma “conselheira”. 

Esta ética começa a tomar forma. Assumir a responsabilidade pelos atos é aceitar que 

os eventos que ocorreram em nossa vida poderiam ser diferentes somente se agíssemos 

diferente (“estava tudo em nossas mãos!...), mas é também compreender que o efeito 

que os acontecimentos aleatórios nos causarão dependerá da nossa impecabilidade. 

Temos tudo em nossas mãos!... É o mesmo que Nietzsche dizia: “transformar todo 

‘assim foi’ em ‘assim eu quis’”. Apagar a história pessoal e assumir a responsabilidade 

pelo seu destino é uma ética afirmativa. 

Perder a noção de importância própria. Aqui a coisa começa a ficar mais 

complicada para o indivíduo, para o ego, para o “homem ocidental” assentado em seus 

direitos como quem constrói uma casa na areia. Saber que não somos mais importantes 

que um grão de areia. Quem poderá lidar com isso a não ser um louco, ou um 

“desalmado”? É que a importância pessoal, pelo menos o mínimo dela, constitui como 

que um dos valores mais reconhecidos pelos nossos códigos sociais. Como se 

tivéssemos direito ao mínimo de importância. E, de fato, individualmente, nossa 
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importância pessoal é imensa. Somos uma sociedade formada por indivíduos 

egomaníacos com a importância pessoal nas alturas. Não é errado dizer que perder a 

importância pessoal é uma dádiva; uma das maiores dádivas de Don Juan. A 

importância pessoal nada mais é do que a instância orgânica do ser, a força reativa que 

quer se conservar, o crescimento do senso de “eu” associado a auto-conservação. 

Porém, como ensina o velho feiticeiro, quanto maior nossa importância pessoal menor 

nosso poder pessoal. É disso que se trata! Aumentar o poder pessoal. Um dos efeitos 

que ocorre com aquele que perde a noção de importância pessoal é que ele jamais 

poderá ser ofendido. Nada importará em demasia para ele. Ele não pode ser ofendido, e 

nada lhe pode ser tirado, pois não carrega nada, a não ser energia. Só carrega alguma 

coisa quem alimenta a importância pessoal, quem alimenta uma história pessoal. Nada 

pode ser tirado de quem não tem importância. Por isso ele é forte, e seu poder pessoal 

aumenta. Até um mendigo pode ser o super-homem de Nietzsche. 

A idéia de morte como conselheiro é a grande regra de prudência de Don Juan. E 

com isso ele quer dizer que qualquer passo em falso poderá ser fatal. E isto não vale 

somente para o guerreiro em busca de poder, isto vale também para o “homem 

comum”, aquele embriagado em sua história pessoal, preso no “assim foi”, 

irresponsável pelo seu destino como um “cego na beira do abismo”. A verdade é que o 

abismo está sempre muito próximo. O caos nunca abandonou o mundo, ele é o meio 

pelo qual vivemos, e pode nos engolir. Por isto se deve lembrar que “a morte está 

sempre a um braço de distancia... ela caminha do seu lado”. Trata-se de dar ouvidos ao 

perigo e de assumir que passamos a vida surfando numa baleia (o inconsciente)... e 

assim sempre será. A “morte ao lado” é o caos que se aproxima abruptamente, de modo 

que é preciso aprender a navegar o caos. Nossas edificações sociais parecem terem sido 

construídas com o sentido de afastar o caos da existência, inventando ilusões 

pragmáticas (instituições e leis). Buscamos “segurança”, um “estilo de vida”, 

acreditamos que possuímos “direitos”, e com isso nos fazemos inseguros, fracos, 

infantilizados e importantes (digo por mim), sempre correndo atrás de ilusões e 

atormentados por fantasmas. 

Mas tudo isso é ética. É necessário lançar mão de alguma(s) técnica(s), e a técnica 

fundamental para a conquista da impecabilidade do guerreiro se trata de desligar o 

diálogo interior. E isto é mais fácil do que tentar analisar cada ego, cada agregado 

psicológico, cada emoção, etc..., não é necessário analisar, ao menos a princípio, basta 
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tentar desligar o diálogo interior; é uma tarefa mais simples e mais precisa, ou, em 

outras palavras, a máquina do feiticeiro é uma máquina aperceptiva mais eficiente. 

Porque o problema do feiticeiro é a eficiência em si mesma. Não se trata de moral. 

Nenhum exemplo a seguir. O feiticeiro sabe que não há protocolos para lidar com o 

poder. A questão é ser eficiente, e a “coisa” que mais gasta energia desnecessariamente, 

segundo Don Juan, é o diálogo interior. Desligai o diálogo interior! (Percebam que, ao 

mesmo tempo em que eu me identificava com a gnosis eu pressentia seu perigo, algo ali 

me remetia a muitas moralidades, e isso indicava alguma espécie de ineficiência). 

“Desligar o diálogo interior é deixar o corpo aprender sozinho”. Não há duvidas, a 

obra de Castañeda é sobre o corpo. O corpo do feiticeiro é um máquina saltitante 

incrível (Don Genaro). E mesmo no sonhar a questão será produzir um corpo sonhador. 

E sobre este ponto a gnosis de Samael e a obra de Castañeda convergem. Ao liberar a 

energia gasta pelo ego e pelo diálogo interior teremos, então, mais poder em sonhar. 

Gnosis e Castañeda são exemplos marcantes do mundo contemporâneo do 

empreendimento de conquista do sonho. Não se trata mais de interpretação dos sonhos, 

mas da sua exploração viva, lúcida, atenta... real. Acordar no sonho. Aperceber-se no 

sonho. É uma mudança decisiva do que significa sonhar. Um passo para dentro do 

nagual. (Mas não basta conquistar o sonho, é preciso conquistar também a loucura, e 

neste sentido, a gnosis de Samael se distancia do mundo dos feiticeiros). 

Mas existe ainda outro grande ponto da ética de Don Juan, talvez um dos 

ensinamentos mais poderosos dessa linhagem de feiticeiros: A Arte da Espreita. E ela 

possui um segundo nome, tão poderoso quanto o anterior, Loucura Controlada. É uma 

das compreensões éticas mais poderosas da atualidade. Particularmente, chamaria isso 

de surfar nos códigos. “Enquanto você se esforça pra ser... um sujeito normal... e fazer 

tudo igual. E eu, do meu lado, aprendendo a ser louco...” Os artistas sabem do que se 

trata. O problema central é criar. E a espreita é uma maneira de criar sobre si mesmo, é 

fazer de si a superfície de criação, fazer de si uma obra de arte para a qual não haverá 

“expectadores”, apenas co-criadores. Ao contrário do artista, que cria para fora, e que 

busca atingir o máximo possível de consciências, inventar o máximo possível de 

expectadores. São estas duas grandes compreensões da loucura que estão em jogo, a 

loucura-espreita ou a loucura do artista. Espreitar é como caçar, pois o conhecimento se 

adquire não através do saber, mas através de sentidos corporais, rastejando, pulando, 

mergulhando, e às vezes, se escondendo. Espreitar a sociedade! Don Juan diz que “o 
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homem comum busca o reconhecimento diante de terceiros, e chama a isso de auto-

confiança. O guerreiro procura a impecabilidade consigo mesmo, e chama a isso de 

humildade”. A humildade do guerreiro é sua relação direta com o Espírito (nagual); ele 

é livre das forças reativas do socius, ele usa o socius a seu favor. (Don Juan, o índio 

diablero, humilde, quase miserável, era também um acionista, e usava terno e gravata 

quando visitava seu gerente bancário). A loucura controlada consiste em se refazer a 

cada momento, se reinventar, vestir uma máscara, e nunca se prender demais a elas, 

atravessar sempre, e em cada momento ser um novo ser. Encontramos uma idéia 

semelhante na Magia do Kaos85: nunca se prender demais aos sistemas mágicos, variar 

sempre, utilizar as potências de cada sistema sem se apegar demais a eles; hoje tarot, 

amanha um sigilo86, e depois wicca, bem!... na verdade é malhor não programar..., “não 

há protocolos para lidar com o poder”. A metamorfose ambulante de Raul Seixas não 

deixa de ser atual. Veremos que os artistas possuem olhos refinados e faro aguçado 

quando se trata da loucura controlada, ou de espreitar o caos; eles entendem o sentido 

desta ética: criar novos mundos!, mesmo que ilusórios, ou parciais (e não será este o 

sentido enlouquecido das partial connections?). 

Energia em Castañeda (ou poder pessoal) tem como sentido a arte da espreita. 

Espreitar o diálogo interior, espreitar os “presságios” da natureza, espreitar as pessoas, 

como um caçador em busca de sua sorte. O espírito somente se abrirá (isto é, o caos 

revelando sua natureza) àquele que perder sua importância pessoal, àquele que não que 

não quer explicar nada, àquele que é livre do diálogo interior. 

 

Para o artista não se trata de desligar o diálogo interior, mas de atingir o invisível. 

Tornar visível o invisível, como diria Magritte. Pouco importará o diálogo interior, o 

importante é trazer a tona um novo mundo, que pode ser apenas uma pequena fração do 

caos virtual. 

Por não possuir muitas regras de prudência os artistas sempre estarão mais 

próximos do desfalecimento do organismo. É preciso ensinar os artistas a produzirem 

um bom tonal (forte e fluido) para si mesmos. No ano de 2012 o cineasta David Lynch 

                                                             
85 Sistema mágico que incide sobre outros sistemas mágicos fazendo pequenas conexões provisórias com 

os demais sistemas. 
86 Técnica “mágica” popular que consiste na elaboração de um símbolo que represente, de algum modo, 

os traços do efeito esperado. Manufatura simbólica. 
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esteve no Brasilnão para a divulgação de seus filmes, mas para difundir os benefícios da 

meditação. Ele soube entender do que se trata a criação; ela requer uma quebra, e a 

meditação é a técnica fundamental para se quebrar com a continuidade do sentido de 

tempo e de “si mesmo” do indivíduo (a quebra do sentido do tempo é, em outras 

palavras, a quebra do indivíduo, que dará abertura ao aparecimento da singularidade).  

Pensemos em figuras como Van Gohh, ou Rimbaud, ou Antonin Artaud, e até 

mesmo Nietzsche... grandes artistas, todos eles massacrados pelas forças reativas do 

socius. A loucura sempre esteve do lado dos criadores. E o modo como nossa sociedade 

trabalha esta questão é deplorável: transformamos nossos artistas em loucos. Muitos 

artistas foram atormentados pelo confronto com o socius, o que significa que não 

encontraram o suporte necessário para gerir as forças dentro e fora de si. Muitos outros 

souberam entender a questão da criação, souberam se esquivar das forças reativas do 

socius, ou, até mesmo, jogar com elas. Raul Seixas representa um tipo de artista que 

toca esta problemática mesmo em suas canções... deve-se aprender a ser louco, não se 

submeter totalmente a ela, ela é o caminho da criação, mas também da destruição,... 

talvez estejamos aqui ensaiando a conquista da loucura. 

Afinal, por que a loucura sempre está ao lado do Artista? Porque ou ele nunca 

desfere os golpes necessários para liquidar aos poucos sua história pessoal, ou, então, 

porque ele desfere golpes fortes demais, de modo que o organismo (a mente orgânica no 

caso) não suporta, como a ingestão de uma dose cavalar de cogumelos alucinógenos. De 

fato, todos somos artistas criadores enrustidos potencialmente loucos. É preciso dosar a 

criação, de maneira que ela apareça sem destruir o próprio corpo. Se não criamos, se 

não expressamos as singularidades eventuais que brotam do nosso caos virtual, um dia a 

loucura-criação irromperá agressivamente como um tornado. Se o artista é aquele que 

dedica pouca atenção ao tonal, o esquizo será aquele que possui o tonal desajustado e 

incoerente, de maneira que os fluxos da singularidade caótica serão sempre barrados até 

irromper numa crise. 

Os artistas não possuem regras de prudência, ou seja, as técnicas adequadas para a 

produção do bom tonal; eles serão sempre assombrados pela loucura da morte, e serão, 

ainda, reféns dela. E quando a loucura irrompe em crise o socius pouco ajuda. O socius 

nada entende do caos criador, nada quer com ele, quer a todo custo maquiar e afastar a 

sua presença. Contudo, o artista tem talento nato para o caos, por isso ele não precisa se 
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converter (se tornar feiticeiro, ou se tornar gnóstico); o artista já nasce “desajustado” 

(ou seria melhor dizer que nasce ajustado ao caos), já nasce convertido. Já nasce na 

espiritualidade caótica. De modo que o grande problema do artista sempre será a 

incompreensão do socius, a ignorância do socius, e suas recorrências. O espreitador 

nada quer com o socius a não ser pequenas paradas em certos estratos, para depois 

abandonar estes estratos sem nenhum compromisso moral. Ao artista falta a ética da 

espreita, contudo, sua energia é abundante, caso contrário nãos seriam atormentados por 

tantos vislumbres do incognoscível.  

Não falo dos artistas apenas como produtores de obras de arte, falo principalmente 

do sujeito artista87, àquele que rompe com o socius para produzir a si mesmo. Neste 

sentido o verdadeiro artista seria o feiticeiro, e a diferença entre os gnósticos, os 

feiticeiros e os artistas (das obras de arte), seria apenas uma diferença de grau. O 

gnóstico se reinventa, recria seu próprio inconsciente, sempre tendo como referência um 

modelo transcendente, e, contudo, sua disciplina é constante (pelo menos a dos mais 

envolvidos com as atividades rituais), e sua energia se torna “abundante” na medida em 

que trabalha dobre o ego. No caso dos feiticeiros, não há modelos nem protocolos, o 

tonal do feiticeiro é recriado tendo como finalidade o mergulho no caos (no nagual), 

numa pura arte de espreitar. Neste sentido o tonal do gnóstico possui muitos protocolos 

– um “mapa traçado” –, milhões de conceitos-máquinas bem marcados, e uma grande 

ilha na qual pode desembarcar, já habitada por muitos outros gnósticos; o plano de 

habitação do gnóstico é “habitar uma grande ilha”, mas mantendo-se perto do oceano (o 

mundo mundano) de modo que se permita mergulhos diários no caos cotidiano, sempre 

carregando um arsenal de conceitos, símbolos, expurgações, conjurações, invocações... 

tornando sua vida bem armada, bem “militarizada”, mas também, por conta disso, 

pesada. Já para o artista e o feiticeiro a vida deve ser leve, e o que representará peso 

serão justamente os códigos estabelecidos, daí a luta contra as grandes ilhas e 

continentes, a aversão aos modelos. Enquanto isso, os gnósticos erigem sua grande ilha 

Samael e lá habitam. O feiticeiro é um viajante navegador. O artista quer navegar mas 

não pode, devido a insuportabilidade com o socius, porque não compreende o socius, 

ainda o ama demais, mas também o odeia, sofre por ele, sente desespero por seus irmãos 

                                                             
87 Claudio Ulpiano, ao apresentar o conceito de sujeito artista em suas aulas, faz referência à obra de 

Proust e à obra de Nietzsche. Segundo a sugestão de Claudio, ambos estariam trabalhando com um 

conceito de arte que remete a uma ética artística da vida, um modo de ser, e não exatamente à obras de 

arte. É segundo este critério que podemos compreender porque Nietzsche só aceita para si um Deus que 

possa dançar.  
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de sociedade não sentirem o caos dentro de si como ele mesmo sente; seu único escape 

é criar alguma coisa e leva-la ao socius, “presentear o mundo” com uma dança, uma 

escultura, uma música..., e o tipo de obra produzida expressará justamente a batalha 

despertada pelas forças do caos e do inconsciente, expressará o tipo de relação que 

travará com o caos,. 

Do mesmo modo que ao artista faltam as regras de prudência e as técnicas de si, 

os gnósticos as possuem em excesso, de maneira que sempre repetem os procedimentos, 

não se permitindo variações e criações, apenas reproduzindo o modelo; mas isto será 

também o seu fator energético. Dizer que o gnóstico possui energia, ou que, pelo 

menos, busca possuí-la, já o coloca acima do “homem comum” (afinal, tudo é nível de 

ser), já que este é apenas um repetidor maquínico de hábitos desnecessários, um 

reprodutor de um modelo energético de baixa frequência, cego em relação ao seu corpo 

e sua energia. Um traço salta aos olhos quando lidamos com os gnósticos: eles são 

inabaláveis, ou, ao menos, assim querem ser, enquanto que o “homem comum” é 

abalado pelas menores ofensas ao seu ego. O “homem comum” ainda vive na ilusão de 

si mesmo, na ilusão de que o “eu” é alguma coisa importante, o que é um traço comum 

também de muitos artistas. Neste sentido o gnóstico dá um passo importante, um 

verdadeiro salto: ele sabe que precisa aperceber-se e destruir suas fantasias de “eu”; o 

gnóstico é eficiente neste sentido. Não é demais dizer que aos artistas, nesta lógica, falta 

a eficiência, pois gastam demasiada energia debatendo-se contra a moral, dando murros 

na ponta da faca. 

Estas são três modalidades distintas de expressão do espiritualismo 

contemporâneo, diante de tantas outras, que buscam criar uma afinidade com o espírito 

extraindo dali uma espécie de energia, uma positividade. Três modos positivos de 

pensar e de criar. Lembramos que estes espiritualismos são altamente sensuais, 

corporais, estéticos. Se a relação de si para consigo, ou a máquina apercepticade si 

mesmo, é ética, sua expressão é estética. O artista, num movimento do espírito, numa 

manobra do espírito, trás sempre algo novo; o gnóstico extrai de seu movimento 

espiritual uma energia poderosa e preciosa, conscientemente; mas somente o feiticeiro é 

capaz de dizer que o mundo é a descrição que fazemos do mundo, e de atravessar os 

códigos sociais como o Deus dançarino de Nietzsche. 
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Em resumo, quando pensamos estas três figuras – o gnóstico, o feiticeiro e o 

artista – veremos que o gnóstico se encontra num extremo oposto do artista; ambos 

lidam com a quebra de si mesmo, mas de modo simetricamente oposto. O gnóstico 

possui regras demais, possui muitos protocolos para a realização da tarefa de produção 

de si mesmo; o artista não possui protocolos, evita-os na verdade, e busca a criação de 

uma obra. O gnóstico procura a energia necessária para enfrentar o inconsciente; o 

artista busca o caos criador, e não possui a prudência necessária. Podemos dizer que o 

gnóstico é prudente demais, e ao artista falta o mínimo da prudência. Sugerimos que no 

meio do caminho entre estas duas formas de lidar com o inconsciente e com a quebra de 

si mesmo, estaria a arte do feiticeiro. É o feiticeiro que sabe bem como aliar estes dois 

extremos; é nesse sentido que pensam através do par tonal/nagual. O feiticeiro encontra 

o caminho mais eficiente entre estes dois opostos, e, de fato, conjuga-os com maestria. 

O gnóstico se preocuparia apenas com a produção do bom tonal, da boa energia, se 

preocupa demais com as regras e técnicas, enquanto que o artista mergulha nas forças 

do nagual imprudentemente, indo sempre em direção à criação, sendo negligente com 

seu corpo orgânico. O gnóstico se preocupa demais com o seu corpo orgânico, enquanto 

que o artista volta-se absolutamente para o corpo expressivo, mas é o feiticeiro que 

encontra o equilíbrio entre as formas. A Igreja gnóstica, neste sentido, quer afastar o 

caos de seus discípulos, quer dar-lhes os procedimentos corretos, provocando uma 

overdose de regras. É o feiticeiro quem encontra o melhor caminho entre o caos e a 

preservação do organismo, é ele quem melhor sabe como lidar com o inconsciente de 

uma maneira eficiente. A Igreja opera como que disfarçando a realidade caótica do 

inconsciente, já o feiticeiro sabe que o inconsciente é o nagual, e pode ser terrível, 

quanto ao artista, ele não pensa nessas questões, de maneira que suas obras expressam 

este terror como num grito de socorro. 
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Capítulo 8 – Transcodificação e Criação 
 

Nietzsche libera uma maneira genuinamente ocidental de falar sobre o problema 

do espírito e da matéria. E, nesse empreendimento, ele consegue se esquivar da recusa 

do corpo, da carne, da matéria física e das paixões corporais. De fato, Nietzsche irá 

apontar que as doutrinas transcendentes (como o platonismo e o cristianismo) negam a 

matéria e a carne, como se elas vissem na matéria algo dessaboroso, algo grosseiro 

demais, “sujo” demais, algo indigno. Neste sentido, elas seriam todas niilistas. É este o 

sentido que Nietzsche dá ao problema da transcendência religiosa e filosófica – 

portadoras do niilismo. E este sentido não é tão diferente do sentido dado por Espinoza 

a respeito do problema da transcendência, e, como aponta Deleuze, este também era um 

dos grandes problemas dos estóicos. Os estóicos tiveram a proeza de conceber uma 

noção de espírito como um potencializador do corpo, de modo que o próprio corpo 

também irá se tornar um potencializador do espírito. Trata-se de se perguntar “o que 

pode o corpo?”. Veremos que o espírito só pode na medida em que o corpo pode, e vice 

versa. Um é a medida do outro. 

Esta maneira de falar do espírito encontra em Nietzsche um estranho conceito: 

niilismo ativo. E essa forma de niilismo – ativo – trás a mensagem de que devemos 

afirmar nossas ilusões, ou então, elevar a potência do falso. É que nesta perspectiva 

tudo é falso, nada escapa: Deus, O bem, O mal, O progresso, a esperança de 

“melhoramento do homem”, até mesmo os valores socialistas, o humanismo... E, se 

tudo é falso temos, então, duas escolhas, ou caímos no niilismo passivo, onde o 

desespero e a depressão dominariam o espírito, pois este seria acometido pelo 

sofrimento diante da certeza de que tudo é falso; ou, então, escapamos da depressão e 

passamos a afirmar a vida como ela é: crua, sem valor moral, sem propósito verdadeiro. 

Não há valor verdadeiro! O niilismo ativo é um modo positivo de lidar com o falso. A 

grande proeza de Nietzsche é declarar: se tudo é falso, então devemos criar os falsos 

mais potentes e belos possíveis. É neste sentido que Deleuze diz que em Nietzsche tudo 

é máscara. Mas seria mais apropriado aos nossos tempos dizer que são máquinas em 

forma de máscaras. São conexões parciais. Conexões parciais de máquinas-máscaras. 

Aprendemos com Don Juan algo semelhante: são com essas máscaras que devemos 

atravessar o mundo social. Elas devem garantir as passagens livres e os pontos de 

repouso. Elas serão peças de um método eficiente de existência no socius. Serão 
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máscaras eficientes. É como na história de Don Juan, que vive disfarçado de mulher por 

vários meses para enganar um inimigo que o perseguia, mas, de fato, na realidade não 

havia inimigo algum, tudo não passava de uma encenação do seu próprio mestre para 

induzi-lo a aprender a se comportar como uma mulher. Uma máscara atrás da outra. E 

no final, sempre haverá outra máscara. 

As máscaras, ou os valores, são apenas um lado da moeda. O outro lado é o corpo. 

Aumentando-se as potências do espírito aumentam-se também as potências do corpo. 

Mas para liberar as potências do espírito é preciso escapar das determinações impostas 

pelos valores sociais, é preciso aceitar o caos, isto é, aceitar que tudo é máscara atrás de 

máscaras, e que, no fundo, todos os valores estão assentados sobre areia movediça. O 

niilismo ativo é uma ética do caos criador. Novas máscaras, novas potências, novas 

conquistas... É disso que se trata! Tudo é falso, de Samael a Nietzsche. Não haveria 

escolha para nós a não ser inventar o próprio caminho, as próprias máscaras, ou então, 

em palavras mais precisas, produzir o nosso próprio inconsciente. 

Não se trata de criar apenas para si mesmo. O criador, aquele que se associa ao 

caos, ao niilismo ativo, é um criador, também, de povos. Nietzscheanos, deleuzeanos, os 

gnósticos, os surfistas, os lévi-straussianos, os estruturalistas, etc... Todo criador flerta 

com o caos. E saber usar o caos nada mais é que saber abandonar as máscaras 

estabelecidas, para inventar outras. 

São todos estes criadores, trasncodificadores, misturadores de códigos, produtores 

de novas formas de viver e pensar, que vão fazer a experiência do caos, que vão se abrir 

a um novo código ou linha de força. Todos temos o caos em nossos genes. Todos somos 

transcodificadores. 

Samael é um dos grandes transcodificadores do ocultismo contemporâneo. Mas 

para produzir/inventar sua doutrina ele teve que recusar os códigos vigentes, e 

abandonar-se ao acaso, mergulhar no caos88. Somente após a experiência do caos é que 

Samael passa a estabelecer um papel criativo e criador. Então ele inventa uma Doutrina-

Máquina, uma nova doutrina esotérica com elementos diversos advindos de outros 

códigos doutrinais. Samael recodifica os elementos desses códigos, redobra-os, faz 

acoplamentos necessários e cria uma nova máquina. Fazendo a máquina operar ele cria, 

                                                             
88 Representado pelo momento em que abandona os métodos tradicionais para despertar a consciência e 

se submete a errância. 
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então, um povo. O problema é que, em seu devir, a máquina-gnosis se transforma (é 

transcodificada) em dispositivo-igreja, ou seja, uma máquina de invenção de adeptos. A 

máquina-igreja gnóstica vai capturar o espírito do gnóstico, e, assim, também seu corpo. 

Capturando-se o espírito se captura o corpo e vive-versa. O corpo do gnóstico passa a 

reproduzir o modelo da igreja: o corpo do gnóstico pode o que a Doutrina 

institucionalizada permite. É essa a medida do que pode o corpo na gnosis. É tanto 

verdade quem até mesmo, em última instância, o gnóstico vai desejar que seu corpo seja 

capturado por uma entidade cósmica transcendente advinda de uma dimensão superior; 

o gnóstico sonha ser o boddhisattwa de alguma entidade cósmica poderosa. 

Contudo, não se poderá dizer que o corpo gnóstico pode pouca coisa, muito pelo 

contrário, o corpo gnóstico é um inventário de técnicas e um arsenal de ferramentas. Era 

incrível observar Rafael demonstrando alguns exercícios gnósticos de yoga; pelo 

movimento que ela capaz de executar pode-se concluir, com toda certeza, que o corpo 

gnóstico é forte, vigoroso e flexível. E a yoga gnóstica possui apenas algumas 

semelhanças com a yoga largamente difundida nos circuitos espiritualistas, ela está mais 

próxima daquilo que Castañeda chama de passos de poder; a yoga gnóstica possui 

movimentos corporais completamente distintos da clássica yoga mais difundida mundo 

afora. 

O povo gnóstico criado por Samael é riquíssimo em muitos aspectos. Porém, é um 

ser fixado numa ilha. 

Se pensarmos as ilhas do tonal como coletivas, então a ilha gnóstica será uma 

grande ilha, mágica, segura e sagrada. Nesta ilha-gnosis haverá uma grande montanha 

central, e esta montanha se chamaria Samael. No topo desta montanha haverá um 

monumento sagrado funcionando como antena cósmica, que decodificará as mensagens 

vindas de planos transcendentes. No seu topo ainda haverá um templo de sacrifícios, e o 

símbolo deste templo será o “casal perfeito”, ou a magia sexual. O caminho até o topo 

da montanha será controlado pelas igrejas, pelas instituições, mas, como se trata de uma 

grande montanha, sempre haverá caminhos alternativos para aqueles que querem chegar 

ao topo sem se prender aos controles rígidos das instituições. O caminho mais 

conhecido será aquele traçado por Laksmi, e sua Igreja cobrará o pedágio do sacrifício 

missional daqueles que querem chegar mais próximo do topo. O povo gnóstico viverá 

nas praias, bem próximo ao oceano, mas ao pé da montanha. E o oceano representará o 
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“mundo lá fora”. De modo que o gnóstico fará incursões diárias no oceano, mas sempre 

voltará à sua ilha preferida ao final do dia. Como o gnóstico carrega muito peso, muitos 

conceitos, muitos procedimentos e protocolos, seu barco está sempre pesado, de modo 

que não pode ir muito longe. 

As ilhas dos feiticeiros seriam completamente diferentes. Na verdade os 

feiticeiros irão preferir o oceano às ilhas, e estas configurariam, para eles, apenas 

pequenas hospedagens. O feiticeiro buscará as ilhas mais perigosas, mas também, por 

vezes, como uma garantia de descanso, irá buscar as ilhas seguras. Mas nunca ficará 

tempo demais em nenhuma das ilhas em que visitar. Conhecerá ilhas de vulcões, ilhas 

de vento, ilhas de poder, e também os continentes sedentários. Estará sempre em busca 

de um quinhão a mais de poder. E quando atracar em alguma ilha ou continente, vestirá 

um disfarce, uma máscara diferente, de modo que cada povo visitado conhecerá um 

disfarce diferente do feiticeiro. E, como um ilusionista impecável, mesmo em solo firme 

continuará navegando, ou melhor, continuará surfando através dos códigos. O feiticeiro 

mais parecerá com um surfista de mil mascaras, sempre deslizando nas grandes formas. 

Os artistas serão aqueles que estarão sempre querendo escapar do continente 

“enfastiante” em que vivem em busca de novas ilhas. A grande ilha sagrada dos artistas 

será a ilha dionisíaca, ou a ilha embriaguez, a ilha da eterna festa e da dança. E nela 

estará presente o Deus dançarino, que caminhará semi-nú entre os transeuntes 

espalhando seu néctar inebriante da criação artística. Quando o artista atraca na ilha 

dionisíaca ele, seduzido, não quer mais partir, e quando parte, trará consigo mil 

maravilhas e segredos para os habitantes do continente. 

O artista também sonhará com as ilhas virtuais, com as ilhas invisíveis, com as 

ilhas desconhecidas... e seu sonho e anseio é poder habitá-las definitivamente, se 

livrando de uma vez por todas do continente enrijecido e amargoso com o qual tem que 

lidar dia após dia. Quererá ainda inventar novas ilhas, novos povos, novas danças, 

novos rituais, novos mundos. Buscará incessantemente por novas ilhas, ou então, 

aprenderá com o feiticeiro que a criação pode ser um jogo leve, sem espaço para 

ressentimento com o socius, de modo que aprenderá a surfar como o feiticeiro, criando a 

si mesmo antes de pensar em criar algo para fora. 
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Criador em potencial é todo aquele que se abre ao caos, isto é, que se permite 

pensar novas coisas, que escapa do fardo de carregar os valores estabelecidos. O socius, 

neste sentido, fará reproduções orgânicas de todos aqueles novos códigos criados pelas 

singularidades, pelos indivíduos rachados, caotizados..., e para isso o socius precisa 

organizar, reter, controlar, resfriar as criações, transcodificá-las segundo as leis da 

preservação do organismo social. Mais que organizar – organicizar. É assim que toda 

criação se torna uma “coisa social”, que se estabelece um valor social acerca das 

invenções e das novas idéias. Nietzsche chama isso de força reativa. De modo que é 

preciso salientar – o reativo tem força! Com a gnosis é assim. E com o cristianismo terá 

acontecido o mesmo.  

Contudo, estamos cada vez mais próximos de um novo significado social do 

cristo: o de auto-iluminado. Cristo-Buda. O novo cristo contemporâneo, cada vez, mais 

será interpretado como um ser que teria rompido com o socius, e, posteriormente, teria 

atingido a iluminação, ou despertar da consciência. Mas se trata de uma iluminação no 

caos, semelhante ao processo passado por Samael. Os quarenta dias de Cristo no deserto 

passa a significar a sua experiência com o caos. Após esta experiência no deserto-caos 

Cristo se torna um espalhador de dádivas: curas, milagres, sermões, ressurreições, 

ensinamentos, etc..., ele apreende a singularidade escondida em cada um, transmite esse 

poder da singularidade num agenciamento coletivo e entrega a si mesmo aos desígnios 

do socius, o qual, por fim, se encarregara de pregá-lo numa cruz, como prova da própria 

força reativa do organismo social. Cristo é aquele que dá sem parar depois de ter sido 

bem sucedido na sua experiência com o caos. O novo cristo, contudo, não será 

transcendente. Quando ele diz “pai”, não olhará para o alto. Este significado não para de 

se trasncodificar nos códigos da “nova era”. Este cristo será um mensageiro do caos. O 

Cristo gnóstico é o próprio íntimo. Para nós, o íntimo é o caos. 

Estamos cada vez mais cientes de que o ocidente está redescobrindo Cristo através 

do oriente. “Me tornei cristão após descobrir o budismo”; isso não é um enunciado 

inventado por mim; nós, espreitadores disfarçados de cientistas sociais disfarçados de 

“homem comum”, nos deparamos com esta noção frequentemente. Transcodificar Buda 

em Cristo nos fornece um produto final muito mais aceitável do que o produto 

canonizado pelas grandes religiões cristãs tradicionais. O cristo gnóstico trás as 

características do cristo-buda. O gnóstico é um anunciador do Buda-Cristo. E a gnosis já 

vem indicando, a mais de cinquenta anos, as características desse novo Cristo-Buda – o 
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ser autoconstituído. O gnosticismo antigo tem chamado atenção para isso há pelo menos 

mil e novecentos anos.  

A discussão sobre o gnosticismo antigo e a gnose (conhecimento, auto-

iluminação) não para de nos remeter ao papel reativo da Igreja Romana em relação à 

realidade caótica da difusão do ensinamentos de Cristo. Os gnósticos antigos foram 

aqueles que fundiram, ou transcodificaram, a gnose grega à figura de Cristo. A Igreja 

Romana tratou de fazer a separação, inventou as heresias, num esforço absoluto para 

banir o caos (neste sentido, a Igreja Romana remete mais uma vez ao platonismo). 

Hoje é a gnosis que tende ao caos. E, neste sentido, a Igreja Gnóstica não para de 

se remeter ao modelo original personificado pelas figuras de Samael-Lakshmi. A Igreja 

Gnóstica diz “sigam o modelo”, o “mapa traçado” que os mestres deixaram. Contudo, 

as palavras de Samael não param de serem transcodificadas, e novos sentidos da gnose 

se manifestam mundo afora. Essa dinâmica promove conflitos, rompimentos, expulsões, 

contendas..., o gnosticismo atual tem sido um campo de disputa constante. 

Lembremos que Victor Gómez só se torna Samael e produz a sua doutrina após 

ter experimentado a experiência da recusa aos métodos ocultistas tradicionais que 

conhecia: é a sua abertura ao caos, ao princípio da variação contínua estabelecido pelas 

forças caóticas da vida, que lhe permite traçar novos códigos, novos “mundos” do 

ocultismo, novas possibilidades de percepção de si mesmo, novas formas de 

experimentar o sexo e o socius. Samael traça um movimento de atualização das formas 

tradicionais de ocultismo através, primeiramente, do abandono destas mesmas formas e 

somente então produz a variação destas mesmas formas, produzindo sua própria 

doutrina, criando um novo paradigma esotérico. É neste sentido que Cládio Ulpiano diz 

“caos-gérmen”. Os germens que originam os novos códigos, os “novos mundos”, todas 

as invenções, só nos são apresentados quando experimentamos o caos. Portanto, 

podemos dizer que todo o código nasce do caos. Samael submete o ocultismo 

tradicional à variação contínua e com isso traça uma nova doutrina. É com a 

experimentação do caos que ele ganha poder para assim fazer. Por outro lado, a igreja 

que se sobressai como legítima herdeira da doutrina gnóstica de Samael busca afastar o 

movimento de variação do caos, como num movimento oposto ao ato criativo de 

Samael.  
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Samael, mesmo após ter criado o movimento gnóstico, vivia em uma cabana 

afastada das cidades no México. Seu ensinamento sempre enfatizou a disciplina consigo 

mesmo, a relação com o íntimo. Vivia humildemente e desprendidamente dos valores 

mundanos. E encarnava uma espécie de exemplo que poucos dos seus discípulos 

ousaram seguir, o da simplicidade e desprendimento. Samael entendia do caos criador, e 

sabia que a Igreja era incapaz de suprir as verdadeiras necessidades do estudante 

gnóstico, sabia que a questão seria sempre a relação do indivíduo com o caos. De modo 

que elaborou técnicas e procedimentos apenas para que os indivíduos tivessem um 

suporte diante do caos, e a esse suporte ele deu o nome de Energia; sem esse suporte, o 

caos tomaria conta, e destruiria os organismos que se abrissem a ele. Samael queria o 

caos para seu povo, mas uma boa relação com o caos, de modo que o caos pudesse ser 

positivo e criador. Ousaremos dizer que o caos é o maior inimigo do Ego. 

A Igreja, por outro lado, busca afastar o caos, reproduzir os passos do Mestre, 

instituir as cadeias e os rituais. Produz o “mapa traçado”, o “método perfeito e 

infalível”. Ela irá fazer de Samael uma transcendência, um mensageiro das “verdades” 

advindas das mais altas hierarquias cósmicas. E se portará como a legítima 

representante destas “verdades”. Isto nos parece um efeito reativo da criação de Samael. 

O fato de ele ter abdicado de todos os direitos autorais sobre os seus livros nos indica 

que ele queria falar ao maior número de pessoas, e que não estava interessado numa 

regulação de seus ensinamentos por meio de instituições religiosas. 

A doutrina gnóstica de Samael é impossível de ser capturada totalmente pela 

gnose ritual, pelas igrejas, pelas instituições. A doutrina é pública, e muitos grupos 

fazem rizoma com ela. É o caso, por exemplo, de grupos como o “xamanismo 

gnóstico”, situado em São José do Rio Preto, grande cidade do interior de São Paulo. Os 

“xamanistas gnósticos” realizam regularmente atividades cerimoniais ritualísticas com a 

ingestão do chá ayahuasca, mas fundamentam discursivamente, e filosoficamente, essa 

atividade através dos preceitos da eliminação do ego e do papel das energias, contidas 

na doutrina de Samael Aun Weor. E esse rizoma sempre gera transcodificação: Gnosis 

transcodificada em rituais com ayahuasca. Samael escreveu cerca de 72 livros, e muitos 

deles não são voltados ao ocultismo ritual e ao esoterismo hermético. De fato, 

acreditamos que Samael represente o fim do esoterismo, como se o esoterismo quisesse 

deixar de ser hermético, como se quisesse atingir as massas da população. A doutrina de 
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Samael não cabe totalmente nos rituais praticados pela Igreja Gnóstica, é muito extensa 

que caiba somente nestas práticas, os rituais não esgotam os elementos da doutrina.  

A doutrina de Samael é mais aceitável quando nos atemos ao problema do ego e 

ao papel central do conhecimento relacionado à energia sexual. Os demais elementos 

soam, por vezes, extravagantes demais aos poucos não familiarizados ao esoterismo. A 

sua abordagem sexual e sua denúncia ao ego como um “sugador” de energia constituem 

uma inovação preciosa em termos de mensagem religiosa. No entanto, a ética que se 

forma em torno destes dois preceitos já é bastante complicada de se praticar, ela 

constitue uma espécie de fardo, e representa uma responsabilidade demasiado grande 

para os nossos padrões culturais centrados no individualismo, na competição e na 

importância que damos ao nosso próprio projeto de “eu”. É certo que muitos destes 

preceitos já apareceram sob outras formas desde o hinduismo e o ocultismo,  

 

Pode-se concluir então que há uma gnose de Samael e um gnosticismo de Samael. 

Uma coisa é sua doutrina de autoconhecimento centrada numa economia da energia 

sexual e no papel negativo do ego, outra coisa é o mundo ritualístico que conjuga 

diversos elementos do ocultismo tradicional, e que representa uma espécie de 

esoterismo cristão. Talvez seja mais preciso, em termos atuais, pensar nesse 

gnosticismo ritual como um legítimo esoterismo cristão, ao invés de gnosticismo; mas, 

de fato, pouco importa essa precisão de nomenclatura, visto que o gnosticismo de 

Samael é também um devir, uma dobra, do gnosticismo antigo. O gnosticismo de 

Samael não é uma continuação do gnosticismo antigo, mas este está no primeiro de 

maneira transcodificada, e se revela em muitas passagens dos livros de Samael e nas 

atividades em torno da Gnosis. Pouco importa também se dizemos que se trata de 

energia e ego, antes que de gnose propriamente dita. É o devir da gnose em energia e no 

preceito de eliminação do ego que evidencia sua própria singularidade, sua natureza, 

seu próprio código gnóstico original. A nova gnose de Samael é uma máquina de gerir 

afetos, expressando uma economia sexual, uma economia dos desejos, uma economia 

da sensibilidade e uma economia das emoções. Talvez uma economia da atenção e da 

percepção. 

Se a gnose clássica é explicada mai pela fluidez das fronteiras entre o humano e o 

divino do que pela dualidade entre o humano e o divino, entre a matéria e o espírito, a 
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gnose de Samael possui postura semelhante, afinal, a centelha divina, o cristo íntimo, 

estaria dentro do indivíduo, mas seu acesso dependeria da superação do mecanismo do 

desejo. Neste sentido, a gnose de Samael se aproxima muito das doutrinas orientais do 

desapego (budismo, taoísmo, certas vertentes do hinduísmo), e seria um grande 

mediador entre a gnose (conhecimento) e as doutrinas orientais.  

Samael contrapõe ego a essência, e estabelece a personalidade como veículo do 

ego ou da essência. Seria a essência o mesmo que o id libidinoso?, seria o cristo íntimo 

esta força libidinosa? Não se sabe até que ponto Samael teria sido influenciado por 

Freud, ou melhor, o quanto Samael teria transcodificado Freud. As correspondências 

são nítidas, contudo, investigar se a essência de Samael seria o próprio id libidinoso ou 

se seria uma espécie de supra-ego virtuoso, ou então, se se trataria de descobrir por trás 

do id libidinoso um supra-id crístico amoroso. Samael relança o problema de Freud da 

seguinte maneira: a finalidade do individuo deveria ser a expressão de sua vontade 

íntima, sua essência (que é notavelmente sexual em ambas as abordagens), mas para 

isso é preciso soltar aos poucos, e com cuidado, as amarras do ego até que a essência 

conquiste espaço para se expressar equilibradamente e apaziguadamente. A essência de 

Samael é apaziguada e apaziguadora, só busca o equilíbrio, a harmonia e o desapego. 

Não há espaço para a “loucura” ou satisfação irrefreável e irrefletida dos desejos, pois 

estes não passariam de fantasias criadas e alimentadas pelo ego ao interpretar as pulsões 

da essência. O id de Samael não é sexual, mas supra-sexual. De modo que no fundo do 

individuo sempre residiria uma força sexual do amor puro e fraterno, que seria a própria 

sexualidade crística – puro amor, justiça, desapego e equanimidade. A psicanálise não 

parou de evidenciar que a força sexual não necessitaria exatamente das genitálias para 

se expressar 89, ela encontraria sempre um modo singular de expressão, fazendo de seu 

veículo diferentes partes e fluxos do corpo. Samael ensina que o sexo, ou melhor, a 

força sexual, deve se expressar sempre no indivíduo em sua relação consigo mesmo e na 

sua relação com o socius. Em cada gesto, em cada palavra, cada pensamento deverá ser 

preenchido e animado pela energia do sexo-amor. A força sexual deverá ser sempre a 

expressão do amor incondicional. O amor que Samael funde ao sexo é um amor da 

equanimidade, do desapego, da humildade e da fraternidade. É a relevância das energias 

que é colocada em questão diante do problema do ego/id. Na gnose de Samael, a 

energia deverá ser contagiada por uma intenção de pureza e castidade, de modo que a 

                                                             
89 Reich,W., A Função do Orgasmo, 1995. 
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energia sexual se tornará pura. Estamos diante de um movimento de purificação do id, 

ou então, de uma descoberta de um supra-id por trás do id libidinoso freudiano. Samael 

transforma o id libidinoso em id supra-sexual. Como se ele dissesse a Freud que a 

libido, na verdade, é pura, casta e amorosa, e que ela só se torna um problema se não 

quebrarmos aos poucos e estrategicamente, através de um trabalho contínuo e delicado, 

os anseios do ego. 

Contudo, esta intenção de pureza e amor só pode vir de um ato consciente, que 

não deixa de ser egóico, mas que, no caso, de um ego que tende a se tornar um supra-

ego (a subjetividade gnóstica). Não podemos afirmar que os gnósticos tenham 

conquistado esse supra-id, essa seria a finalidade a obra espiritual que empreendem, 

mas estariam mais próximos de edificar em si mesmos um supra-ego, no qual o 

conjunto de símbolos e significados da doutrina esotérica de Samael se instalam. A 

doutrina de Samael aponta para o supra-id mas gera o supra-ego. O gnóstico reinventa 

sua subjetividade, e isto já é um dado e tanto!, mas não apaga seu ego, apenas o 

preenche com novos elementos e signos. Este seria o “mapa traçado”; primeiro se limpa 

o ego, depois o reorganiza com novos elementos, mas estes mesmos elementos seriam 

capazes de operar uma subjetivação outra, relacionada à percepção de si mesmo e ao 

sacrifício, se associadas as técnicas de quebra de si mesmo. Não se pode dizer que o 

“mapa traçado” esteja errado ou defasado, ele é apenas um método entre muitos outros 

para se chegar ao íntimo, ao self.  

É interessante fazer a analogia entre ego e tonal; podemos dizer que o ego é 

análogo ao tonal, contudo, aprendemos com Don Juan que o tonal não deve nunca ser 

eliminado, mas tornado forte, fluido e eficiente. Eliminar o ego seria equivalente a 

destruição do organismo, ou a abolição da vida, ou então, seria uma linha de morte. O 

problema central é como transformá-lo em um fator de expressão da essência (supra-id). 

Samael nos apresenta a possibilidade de um id cujas características seriam o amor e a 

pureza crística, mas erige um supra-ego (não dito) que nascerá na mente de cada 

gnóstico seguidor da doutrina.  

Em Castañeda esta essência-id seria a força do Nagual dentro de cada um. 

Teríamos aqui um ego eficiente (bom tonal) numa relação com um super-id. O id que 

teríamos em Castañeda seria um id alinhado com as forças ativas e caóticas do nagual, 

um id revestido não pelo amor ou pureza, mas pela impecabilidade e implacabilidade 



179 
 

(não-piedade), e tudo o resto seriam máscaras selecionadas de acordo com sua 

eficiência momentânea. O poder pessoal do feiticeiro significa o quanto ele pode 

suportar desse super-id e o quanto é capaz de se esquivar dos afetos tristes 

proporcionados pelo socius. O poder pessoal do gnóstico reside na sua capacidade de se 

esquivar dos afetos tristes e na sua potência em receber um poder cósmico 

transcendente maior do que ele mesmo. Enquanto que o poder pessoal do artista é a sua 

capacidade de suportar os clarões caóticos do inconsciente e de transmutá-los em uma 

obra, de modo que o pólo oposto da criação seria a própria loucura – a loucura ou a arte! 

Não haverá duvidas de que estaremos diande de uma reformulação do problema 

da libido lançado por Freud. E, de fato, isto não se localiza somente na gnosis de 

Samael, isto já estaria na “boca do povo”. Não se cansa de dizer, nos mais diferentes 

estratos sociais, “diminua o ego”, “elimine o ego”, ego aqui... ego acolá. Este ego de 

que se fala é muito mais próximo do ego gnóstico do que do ego freudiano. O que 

Samael faz é adicionar ao problema a noção de energia, e este é outro conceito que cada 

vez mais ouvimos “por aí”.  

Não estaríamos, entretanto, diante de uma nova instancia do ser, e não seria essa 

instância justamente a trindade freudiana (id, ego, super-ego) pensada como uma coisa 

só, como numa totalidade? Será esta instância o mesmo que Castañeda chamava por 

atenção, ou o que os budistas chamam por concentração, ou o que chamamos de 

percepção? Acredito que não temos ainda os fundamentos para responder estas 

questões, mas apontamos que a noção de energia parece ser significativamente central 

no preenchimento das lacunas abertas por estes problemas. 

 

Para concluirmos, diremos que este processo de criação possa ser resumido deste 

modo: para que se crie novas formas de viver, novos códigos, novas “verdades”, novos 

paradigmas, é preciso que o indivíduo freie as forças do ego, dos hábitos, da 

importância pessoal, da subjetividade clichê, contudo, isto significa se esquivar das 

forças dos códigos sociais, pois a subjetividade só o é em relação ao socius, e significa 

também quebrar a sim mesmo. Para tanto, algumas regras de prudência devem ser 

observadas: nunca ir rápido demais, soltar as correntes aos poucos, até que se saiba lidar 

com o caos. Qualquer coisa que ajude a quebrar o “eu” serve, por exemplo, na 

meditação vipassana a primeira coisa que se ensina é a concentração nas narinas, para 
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que se observe apenas a sensação do ar entrando e saindo por elas; deve-se sempre 

lembrar-se das narinas enquanto se respira; cortar o fluxo da mente (o “eu” que fala 

dentro de si mesmo), pois este fluxo sempre nos coloca nossa atenção no futuro ou no 

passado. O estado de presença90 é uma dos conceitos renovadores das novas formas de 

espiritualidade. 

A espiritualidade atual aos poucos irá descobrir que o estado de presença não é 

um estado apaziguado, um estado de paz, em que não se sente nada, muito pelo 

contrário, é um estado de profunda entrega ao caos das sensações. Viver além das forças 

reativas (do ego, do diálogo interior, do “eu”), que nos fazem projetar nossa atenção 

(nossa energia em si) no passado ou no futuro, não é exatamente viver no presente mas  

uma quebra com o esquema passado-presente-futuro, com a “flecha do tempo”, com o 

tempo linear, uma quebra que nos permite experimentar a eternidade. Eternidade é o 

nome dado pelos neo-platônicos ao “caos” grego. Em suma, os neo-platônicos e os 

eclesiásticos medievais traíram seu pai Platão, e formularam um doutrina da eternidade 

na qual sempre é preciso buscá-la, encontrá-la, senti-la, vive-la...; ao invés de banir o 

caos, como quis Platão, seus futuros seguidores irão buscá-lo, revestindo-o com o nome 

“eternidade” e associando-o às práticas meditativas e ascéticas., ou seja, encontrando ele 

– o caos – dentro de si mesmos.  

O apaziguamento é apenas uma imagem vista de fora, é apenas uma fachada. Por 

dentro, o indivíduo associado ao caos, que vive o estado de presença, está imerso num 

caos virtual sadio, que não o aterroriza mais, como se tivesse feito as pazes com os 

fantasmas impostos pela vida social; e estes já não são mais capazes de assutá-lo, de lhe 

causar angústia, dor, tristeza, sofrimento, etc... Nestes termos, o indivíduo ganhará cada 

vez mais forças frente ao poder reativo do sociu se perceber que o problema é quebrar a 

si mesmo, o que significa abandonar o próprio senso de “eu”. É a quebra do indivíduo 

que permite nascer, nele mesmo, a singularidade. 

A sociedade não conseguirá mais controlar os anseios individuais por muito 

tempo, ela será cada vez mais vista como uma máquina doente, negativa e ineficiente. 

Tudo aponta para o florescimento de uma nova sociabilidade, onde as relações entre os 

                                                             
90 Conceito repetido por algumas correntes espiritualistas que significa o poder que teríamos de tirar a 

mente do passado ou do futuro, ou o poder de não projetar a si mesmo no passado ou futuro. Este 

conceito é muito trabalhado por um dos maiores escritores de livros de espiritualidade/auto-ajuda da 

atualidade, Eckhart Tolle. 
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indivíduos tenderão cada vez menos a se remeterem a algum tipo de unidade de valores 

morais. O indivíduo conquistará a singularidade. É seu destino, mesmo que isso seja 

trágico, e que necessite de muito mais sangue e sofrimento do que já foi derramado 

pelos indivíduos que ousaram expressar sua singularidade diante da sociedade reativa. O 

indivíduo, entendido como singularidade, irá buscar criar seus próprios modos de vida; 

e é isso que estamos testemunhando. Na verdade o testemunho dirá que o momento é do 

conflito entre singularidade vs sociedade; mas, pelo menos agora testemunhamos, todos 

nós, que os tempos do caos criador está ganhando cada vez mais força.  

Ainda nos restará compreender a máxima de Don Juan: O mundo é a descrição 

que fazemos do mundo.  
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Capítulo 9 – Antropologia e a produção de máquinas ou o risco do 

caos 
 

Como a prática antropológica pode ser refletida através dos problemas colocados 

até aqui? Se a questão representada pelo esoterista, pelos feiticeiros e pelos artistas é a 

criação (de um novo modo de conduzir a si mesmo, ou então de obras de arte), de que 

modo este problema poderia ser pensado no interior da própria prática antropológica? 

Sempre que determinados antropólogos traçam recortes inovadores de seus dados 

etnográficos e promovem grandes imagens do pensamento da alteridade com a qual 

trabalham, estas imagens provocam uma mudança de pensamento no interior da própria 

antropologia, oferecendo novas possibilidades de se fazer antropologia. Mas é a 

capacidade de se pensar a diferença e as forças sociais que as constituem que faz do 

antropólogo um ser capaz de produzir entendimento do mundo humano.  

A antropologia, de fato, tem produzido máquinas de entendimento, ou seja, 

artefatos que nos proporcionam um aumento da potência do nosso entendimento sobre o 

humano. Embora localizada dentro de um mundo acadêmico, a antropologia não deve 

necessariamente ficar restrita ao academicismo e aos círculos intelectuais. Não existe 

problema no fato de que a antropologia se localize em primeira instância na academia, o 

problema é quando nossa linguagem não se torna flexível o suficiente para falar em 

línguas diferentes, para falar na linguagem infantil, na linguagem da periferia, da aldeia, 

na linguagem dos conservadores ou dos radicais, na linguagem dos nossos “nativos”...; 

em outras palavras, o problema é restringir os grandes problemas antropológicos ao 

debate acadêmico. E o que chamamos de grandes problemas antropológicos não são as 

diferenças e embates acerca das correntes teóricas que conduziram nossas práticas, mas 

se tratam sim de práticas, de mudanças no jeito de olhar, de mudanças de percepção, de 

espreita do real, de apreensão das forças que constituem as formas do humano, de 

apreensão das nuances destas forças... 

Queremos falar de uma antropologia que se defina mais como uma sensibilidade, 

como se pré-existisse um sentido antropológico no pensamento humano, como se fosse 

uma faculdade necessária do ser, uma faculdade antropológica do ser humano. Essa 

sensibilidade antropológica se dá nos momentos mais fortuitos do nosso cotidiano, e é 

um puro movimento do nosso espírito, desencadeado pelos fenômenos mais inocentes. 

Determinados acontecimentos forçam o nosso sentido antropológico a funcionar..., 
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podem ser os acontecimentos mais banais, ou os mais singelos, ou os mais 

extraordinários, desde que despertem o um afeto de exploração espiritual das forças que 

constituem tais fenômenos. A antropologia se dá no espírito, e deve se expressar de 

acordo com as possibilidades espirituais de criação de enunciados. Portanto, deve ser 

potente no sentido de que ela é produtora de enunciados de composição do real e que 

podem ser agenciados coletivamente.  

A antropologia acadêmica nos serve como refinadora desse sentido antropológico, 

mas, por estar assentadas sobre cânones, direciona esse sentido para os problemas 

canônicos. A nossa questão talvez seja, então, a de inventar novos problemas, diferentes 

dos canonizados. A antropologia de que falamos nos oferece revelações, intuições, 

confrontos de fluxos de pensamentos, e tudo isso se dá por si só sem que precisemos 

agir ou imprimir vontade, ela simplesmente se dá diante de certas combinações de 

recortes que percebemos do mundo, ou então, se tivermos sorte, que percebemos dos 

nossos dados etnográficos. Algo se revela por si só no espírito, e então, um problema é 

traçado. É uma questão mais de percepção do que de inteligência. É o poder de 

percepção dos antropólogos que sempre esteve em jogo realmente, e cada antropólogo 

trará consigo uma máquina perceptiva diferente, singular, que revelará a percepção dos 

mais diversos problemas e das maneiras mais variadas. Trata-se de perceber o problema 

contemplado pelo nosso espírito e de persegui-lo, e de não se deixar seduzir pelos 

modelos interpretativos pressupostos a não ser sob a intenção de fazer variar os pontos 

de vista e para liberar novos elementos de entendimento do modelo. 

O que queremos dizer com tudo isso é que a antropologia é completamente livre e 

caótica. Ela pode se sintonizar com qualquer coisa, acontecimento, fenômeno ou 

problema. De modo que tudo dependerá somente do próprio antropólogo, da máquina 

perceptiva que ele carrega dentro de si, do seu poder de recorte e de percepção dos 

fenômenos e dos problemas. Isso nos leva a imaginar a infinidade de problemas que 

podem ser liberados pelos antropólogos, uma infinidade de enunciados e artefatos que 

podem compor a realidade. Mas para tanto, talvez seja necessário que os antropólogos 

se liberem da Antropologia. 

 

O que pode a Antropologia? Ou então, o que o registro antropológico tem a 

oferecer ao real? Ou ainda, qual alcance da linguagem antropológica? Que tipos de 
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agenciamento estes enunciados podem produzir? Tais perguntas não são feitas aqui para  

julgar ou denunciar o caráter da antropologia, mas justamente para incitar a variação 

dela própria em diferentes registros, para fazê-la variar e passar por diferentes meios. 

Não queremos pensar a antropologia como uma ferramenta explicativa sobre “o 

homem”, mas como artefato de composição da realidade. Logo, ela se trata de uma 

tarefa de produção de artefatos que se agenciam com outros mecanismos produtores da 

realidade. Qual o poder da antropologia na produção da realidade? Quais tipos de 

produções queremos criar? Que tipo de realidade queremos criar? 

 

A antropologia americana dos anos 60 nos ofereceu um estranho produto: A Erva 

do Diabo, de Carlos Castañeda. Seu relato etnográfico ganhou tanto destaque que se 

tornou um best-seller em muitos países e foi traduzido para dezenas de línguas. Mas o 

fato é que Castañeda teve que abandonar a antropologia acadêmica para dar 

prosseguimento à sua produção: verdadeiros artefatos de poder. Estes artefatos só 

puderam ser desenvolvidos fora da prática acadêmica. Seus livros futuros passaram a 

ser considerados como obras de literatura, como narrativas místicas e fantásticas. Sua 

obra alcançou vasto público fora do circuito acadêmico, e seu nome passou a estar entre 

o rol dos grandes gurus inventados pelo movimento de contra-cultura e também pelos 

grupos ligados à “nova era”.  

Devido ao tipo de afeto que a obra de Castañeda produz podemos dizer que é uma 

obra bastante poderosa, um artefato de composição de si mesmo e do real de altíssimo 

grau. No entanto, é uma obra de difícil digestão. Seu personagem conceitual, Don Juan, 

é uma das figuras mais emblemáticas já produzidas pela literatura. Este personagem nos 

oferece uma possibilidade de pensamento e apreensão do real originalíssima, mas que 

exige a quebra de si mesmo, a quebra da racionalidade, o investimento em si mesmo no 

sentido de abandonar os próprios hábitos e conjuntos de significados que carregamos 

conosco. De modo que podemos dizer que os preceitos ilustrados por este personagem, 

e seu companheiro Don Genaro, formam uma ferramenta poderosa de autoconstituição 

do indivíduo, da subjetividade, da atenção. Na minha própria experiência de leitura dos 

livros de Castañeda pude verificar que minha relação com o pensamento, com o diálogo 

interior e com a própria natureza da racionalidade e dos hábitos reflexivos que 

aprendemos a desenvolver durante a vida, escondiam forças e inércias insuspeitas, como 
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se meu pensamento e minha relação comigo mesmo fossem frutos de uma importância 

pessoal doentia e, a longo prazo, suicida. Castañeda me ofereceu uma ética altamente 

alegre e afirmativa (um sentimento que se assemelhava muito com o que sentia ao ler a 

obra de Nietzsche)...  Depois deste acontecimento o sentimento de força, poder e alegria 

cresceram espantosamente em mim, me fazendo sentir inabalável. A vida passara a ser 

uma espreita alegre e desinteressada, mas antes, foi necessário me ver como o ponto 

central de todo sofrimento e infelicidade que me acometera durante anos, foi necessário 

me destruir por dentro, me demolir, transformar meu modo de pensar e sentir... foi 

necessário que me visse como um erro. 

A linguagem literária, de fácil apreensão, que Castañeda emprega, associado ao 

seu poder descritivo e narrativo, o torna muito abrangente; isto não é fruto somente do 

tema envolvido: as plantas de poder, a atenção amplificada, os estados alterados de 

consciêcnia, a espreita, etc. Acreditamos que a linguagem do texto antropológico deva 

seguir um esquema próximo do literário em termos de simplicidade e clareza.  De 

maneira que o produto final do texto possa ser agenciado com eficiência por um grande 

número e tipos de máquinas de produção, sejam elas indivíduos ou coletividades. 

Portanto, entendemos que os antropólogos devam assumir a responsabilidade pela 

produção de artefatos que visem o aumento da potência do entendimento sobre os 

fenômenos humanos numa linguagem menos restrita, se aproximando de uma prática 

freestyle. 

É neste sentido produtivo que a obra de Castañeda nos revela também um método 

que nos aproxima de um esquema antropológico da sensibilidade: A Arte da Espreita. É 

que tudo, no mundo dos feiticeiros, se trata de uma ética fundamentada numa economia 

da atenção. Proporcionando uma maneira de conduzir a própria atenção baseada no 

recalque do diálogo interior e da reflexividade. Desligar o diálogo interior,... não 

raciocinar, não querer explicar,... O corpo aprende sozinho. Essa ética pode oferecer 

um método tanto etnográfico quanto de produção textual, e enfim, de produção do real. 

Espreitar o problema, farejá-lo, segui-lo sem saber se está próximo ou longe, mantê-lo 

no radar, senti-lo de surpresa, avançar pouco a pouco, até que a coisa, o problema em si 

se revele.  

Se vamos para campo após ter confeccionado um projeto devemos tratar este 

projeto também como uma máscara provisória. A coisa se revela no caos. O projeto é 
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como uma máscara estratégica, um meio pelo qual nos infiltramos em campo 

academicamente legitimados. Contudo, quantas antropologias não legitimadas se dão 

em nosso espírito?! O projeto é um aval, uma máscara, de modo que deve ser 

estrategicamente confeccionado segundo as finalidades do antropólogo. No entanto, 

devemos abandonar a idéia de que a finalidade esteja contida em nossos projetos; a 

finalidade deve ser sempre a de se deparar com o caos, e então traçar um problema. 

O método da espreita tem como princípios a impessoalidade, a observação de 

brechas ou lacunas, o investimento nestas lacunas, o “agir sem esforço” (se deixar levar, 

como no preceito taoístico), não tentar explicar, aguçar o senso de oportunidade. Esta 

ética nos sugere que deixemos de lado nossas pré-concepções enquanto estivermos 

pesquisando (espreitando), que deixemos de lado nossas reflexões e explicações, que 

cortemos o diálogo interior, que sigamos rastros intuitivos, inexplicáveis, improváveis, 

espontâneos... uma ética (um método) leve e livre de qualquer peso representado pelas 

grandes correntes teóricas de pensamento. 

É dentro deste panorama que chamamos a atenção para a singularidade que o 

antropólogo deve encarnar. Enquanto ele estiver tentando fazer antropologia através de 

um recorte pré-determinado, e sancionado pelo estrato acadêmico, seu trabalho será 

algo muito próximo de uma repetição ou atualização de modelos teóricos, de 

paradigmas constituídos. Caso contrário, se o antropólogo abandona os paradigmas e 

assume o risco da criação e do caos, isto significa que a singularidade antropológica 

poderá aparecer, e, então, um produto original poderá surgir. Talvez ainda tenhamos 

medo demais da academia, e tenhamos a respeitado demasiadamente. 

 

A medida de valor de um trabalho antropológico deve ser baseada nos tipos de 

agenciamento que este trabalho é capaz de proporcionar. Se um trabalho é capaz de 

transmitir um enunciado antropológico que eleve a potência do entendimento do 

humano, num conjunto de palavras que seja facilmente compreendida por um grande 

número de indivíduos e coletividades, então se trata de um grande trabalho. Como o 

conceito sociedade contra o Estado, ou então sociedades do lazer; são conceitos 

poderosos capazes de gerar enunciados poderosíssimos. São verdadeiros atos de magia. 

Se o enunciado antropológico é poderoso o suficiente para promover uma 

transformação na consciência de uma grande parcela de seres, então se trata de uma ato 
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de magia puro. A palavra é um ato de magia. Os grandes roteiristas das graphic novels 

da atualidade, como Allan Moore e Neil Gaiman, observaram bem isso, e não deixaram 

de fazer passar os enunciados mais sofisticados em seus trabalhos. São verdadeiros 

xamãs. As tramas tecidas por estes autores são fios condutores que conectam o leitor à 

mitologia, à história, à psicologia, à antropologia, à teologia, ao espiritualismo, à 

metafísca, à filosofia, etc..., fazendo passar diversos enunciados produzidos nessas áreas 

para o leitor, numa linguagem simples, voltada para leigos. O potencial destes 

enunciados nos registros artísticos não conhece limites, e, de maneira singela, é capaz 

de fornecer dados preciosos para os leitores, produtores do mundo, constituindo assim, 

ferramentas de transformação e produção do real. 

Se assumirmos que a antropologia compõe o mundo, o cria, o transforma, o 

inventa enfim, então é preciso que ela incorpore uma questão estratégica: o que os 

antropólogos querem para humanidade?, que produtos eles oferecem ao socius? É 

preciso que o antropólogo veja que escrever se trata de criar artefatos, e que estes 

artefatos serão usados como que numa guerra. Então é preciso esclarecer que tipo de 

máquina de guerras o antropólogo quer criar através de seus enunciados. A questão que 

reforçamos aqui é a do poder singular de criação e produção do indivíduo, seja ele 

antropólogo, roteirista de cinema, expectador, vendedor ambulante, etc... 

 

Roy Wagner vem colocando a questão da invenção há um bom tempo. 

Assumimos que o trabalho do antropólogo não tem por objetivo retratar, representar, 

descrever ou fotografar a vida dos “nativos” para então comunicá-las a nossa 

comunidade. Sempre se tratou de inventar culturas91. A invenção das culturas é o grande 

ato mágico da antropologia. Sobre isso já se discutiu bastante, mas, talvez, não o 

suficiente. O ponto que queremos propor nessa discussão é que, se o ponto é inventar, é 

preciso compreender o poder de criação do antropólogo, e isto significa que devemos 

compreender a importância dos agenciamentos que o antropólogo oferece a si mesmo, 

em outras palavras, é preciso salientar os acontecimentos que constituem o antropólogo 

enquanto um ser singular. 

 

                                                             
91 Wagner, R., A Invenção da Cultura, 2012. 
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A nossa discussão gira em torno do poder reativo do socius (do códigos 

estabelecidos) frente ao poder criativo da singularidade (quando ocorre o abandono dos 

códigos estabelecidos e a experimentação arriscada do caos). Se a questão é criar, então 

é preciso abandonar os códigos estabelecidos e enfrentar o caos. É uma questão de 

posicionamento perante as forças do socius – uma questão de guerra e de liberdade. 

Contudo, sabemos que, para enfrentarmos o caos sem que sejamos destruídos por ele, é 

preciso aceitar as regras das máscaras (que são no fundo parte das nossas regras de 

prudência), de modo que podemos pensar em atravessar os códigos fingindo, usando 

máscaras, sem que fiquemos aprisionados pelos fantasmas criados pelo socius. Ainda 

vejo muitos companheiros assombrados pelos fantasmas acadêmicos. Vejo também que 

o amadurecimento do pensamento através do tempo nos permite ver que muitas 

“questões” que envolvem nossa relação com a academia se tratam apenas de fantasmas. 

 

Contudo, não podemos dizer que este trabalho tenha alcançado o caos, ou que 

tenha sido caótico, mas, de qualquer modo, podemos afirmar que mantivemos o caos 

sempre no nosso horizonte, pairando adiante. Ainda será necessário muito mais poder 

pessoal do que possuímos se pretendemos constituir uma antropologia caótica... 

Teremos ainda de arriscar cada vez mais. Portanto, será cada vez mais necessário que os 

antropólogos se forneçam, produzam para si, agenciamentos de fortalecimento, 

agenciamentos que aumentem o poder de expressão da singularidade antropológica. 

Entretanto, este trabalho nos trás algumas associações que nos permitem inventar 

uma máquina, um artefato cujo mecanismo possui os elementos gnosis, feitiçaria e 

criação. Uma máquina que deve ser pensada também como um bloco, um conjunto: 

técnica-percepção-caos. Ou então, em outras palavras, esoterismo-xamanismo-arte, ou, 

disciplina-espreita-pensamento. Uma máquina que oferece um método de criação, de 

produção, voltada, principalmente, para a produção de si mesmo, e que considera o 

papel do socius como uma força negativa, reforçando o ponto fundamental de abandono 

dos códigos estabelecidos. Em suma, essa máquina diz: pensar e criar é se associar ao 

caos, e isso requer o abandono de si mesmo enquanto parte dos códigos estabelecidos, e 

que a disciplina, a técnica, nos servem como uma questão de prudência diante do 

abandono dos códigos. Produzir a si mesmo com prudência, escapar pouco a pouco dos 
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das forças reativas do socius – da zona de conforto. Produzir o próprio inconsciente por 

meio deste esquema. 

 Este mecanismo nos permite pensar e produzir uma sexualidade original, uma 

percepção de si mesmo original, uma relação com o pensamento original, um novo 

inconsciente, uma relação original com os sonhos, uma sociabilidade altamente original 

e potente, uma sensibilidade original... A loucura controlada, associada ao trabalho 

sobre si mesmo, associada a produção de novas formas tendo como resultado a pura 

invenção de si mesmo. Esta tese reforça o problema de que um novo mundo só pode 

nascer se cada indivíduo encarnar sua singularidade, se cada indivíduo revolucionar a si 

mesmo. De modo que os macro-problemas – o capitalismo, a desigualdade, a violência, 

etc – não passarão de fantasmas que mascaram o verdadeiro problema: a produção de si 

mesmo. E a produção de si mesmo só pode ser feita por si mesmo, e está sempre ao 

alcance, seja nos sonhos, seja nos anseios individuais, pois ela é se da na própria relação 

de si consigo mesmo. É no próprio afeto que reside a liberdade e a transformação. Essa 

máquina é uma máquina de economia dos afetos.  

 

Este trabalho se propôs a flertar com o caos, e no percorrer deste caminho que nos 

direcionava a ele pudemos observar elementos fundamentais que se apresentam nessa 

via. Criar, seja a si mesmo ou qualquer produto, é uma prática que exige o abandono 

dos paradigmas estabelecidos; abandonar os paradigmas significa sair da zona de 

conforto; sair da zona de conforto exige energia, caso contrário o risco da loucura e das 

linhas de morte se fortalecem; o aumento da energia é um gesto de prudência, e se faz 

através do investimento em si mesmo por meio de técnicas, ou “exercícios espirituais”; 

o aumento da energia reflete no poder pessoal do indivíduo de gerir as suas próprias 

ansiedades, seus afetos, suas excitações; a energia e o poder pessoal garantem que o 

indivíduo ganhe poder diante das forças sociais responsáveis pela inoculação de 

fantasmas nas individualidades (moralidades, culpa, medo, dever, etc...); ganhando 

poder diante das forças sociais o indivíduo passa a produzir/criar sua própria 

subjetividade, de modo que isso reflete na produção do próprio inconsciente, fazendo-o 

passar de individuo para singularidade; a singularidade é um modo de existência, uma 

ética, e é como a loucura controlada ou como uma “metamorfose ambulante”; a energia 

pode ser compreendida como o poder que o indivíduo possui de transformar os afetos 
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tristes (que diminuem a potência do corpo) em afetos alegres (que aumentam a potência 

do corpo). 

Um ponto absolutamente relevante deste procedimento é que cada singularidade 

erigirá em si mesma uma máquina-pensamento diferente – singular. De modo que, 

como já dissemos, não haverá protocolos nem limites para a produção de si mesmo, ou 

de qualquer produto/obra/artefato. Esta ética opera através de conexões parciais, por 

acoplamentos parciais maquínicos, como na magia do Kaos. E, aqui, a loucura 

controlada será como que uma moduladora, ou uma selecionadora de máscaras e 

conexões parciais provisórias adequadas para cada momento. E estar aberto ao 

momento significa estar aberto ao caos. Estar aberto ao caos é possibilitar a expressão 

criativa de si mesmo, o oposto da reação (resposta reativa aos estímulos que 

recebemos). 

Os antropólogos têm que lidar com este problema sempre. Suas produções sempre 

refletem o quanto do caos eles podem eles são capazes de agenciar e expressar pelo 

texto. 

 

A questão central é o espírito. É dizer que o espírito pode ser criador (ativo) ou 

reprodutor (reativo/conservativo). A Gnosis representa este problema de maneira 

singular: quebrar o ego no espírito, mas povoá-lo com outros mecanismos, fazê-lo 

necessitar dos rituais; como se houvesse uma espécie de inoculação de medo e de 

protocolos após e durante o procedimento de eliminação do ego. Entre os antropólogos 

a questão análoga é pouco discutida, mas permeia a prática antropológica de academia 

de ponta a ponta: reproduzir ou criar, permanecer no modelo ou arriscar. 

É a percepção dos movimentos do espírito que está em jogo. O Agenciamento 

gnosis-castañeda-arte nos confronta com elementos que nos fazem olhar para a questão 

do aumento do poder de percepção de si mesmo, dos movimentos inconscientes, dos 

micro-afetos e diálogos interiores que deles desencadeiam. E se queremos pensar a 

antropologia através deste agenciamento, nos perguntaremos qual é o tipo de relação de 

si para consigo mesmo que o antropólogo estabelece. Como o antropólogo aborda a 

questão acerca de si mesmo, acerca do seu inconsciente e como esta relação se expressa 
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na sua produção? Talvez tenhamos ainda que incentivar muito mais que o antropólogo 

mostre a sua máquina. 

Mostrar a máquina significa mostrar como se pensou e como se produziu a obra 

final. A máquina abstrata que elaborou este trabalho entende que a sua produção final é 

uma invenção, mas que, assim sendo, se configura como um artefato de composição da 

realidade. Portanto se torna imperativo declarar qual é a finalidade deste produto: se 

trata de um agenciamento (composto por gnosis-castañeda-arte) que nos suscita a pensar 

certas possibilidades de constituição e produção do próprio inconsciente. Pensar através 

da energia, dos agregados psíquicos, da espreita, do diálogo interior, pensar os sonhos, 

o risco da criação e da loucura que nos espreita, pensar através do abandono dos códigos 

estabelecidos, se lembrar dos gestos de prudência. 

Obviamente que, se não fosse pela minha experiência longínqua com a maconha e 

o interesse sobre as alterações dos estados de consciência que despertara deste 

acontecimento, e, posteriormente, a experiência com a ayahuasca, o encontro com a 

obra de Castañeda e com o pensamento de Nietzsche-Deleuze-Ulpiano... se não fosse 

por estes acontecimentos eu jamais teria olhado, ou espreitado, a doutrina de Samael. 

Devemos ressaltar a necessidade de se pensar a si mesmo enquanto produtor, pensar as 

composições que nos constituem, que nós oferecemos a nós mesmos, que estimulamos 

em nós mesmos, pois são estes acontecimentos que resultarão no produto final do 

trabalho. 

Que o mundo seja a descrição que fazemos do mundo é uma questão de invenção 

e produção do real. E este é um entendimento que tanto Don Juan quanto Samael 

possuíam, e disso criaram seus mundos, e seus povos, suas linhagens, inventaram uma 

mensagem altamente potente e produtora. Não custa lembrar que tudo dependeria da 

relação singular que o indivíduo traça com ele mesmo; a realidade dele dependerá desta 

relação. Assim é tão simples pensar que para transformarmos qualquer coisa é preciso 

antes olhar para si mesmo. Uma ética super potente. 
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