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RESUMO 

 

No séc. XX, os filólogos Walter Scott e André-Jean Festugière estabeleceram uma distinção 

praticamente radical entre duas formas de Hermetismo. Eles levaram em consideração os 

aspectos desses escritos, resultando, assim, em duas formas ou categorias de Hermetismo: um 

Hermetismo cuja doutrina soteriológica inclui um conhecimento de cunho teológico e 

filosófico; e outro Hermetismo compreende um conjunto de práticas astrológicas, mágicas, 

alquímicas, teúrgicas e pseudocientíficas. Isso se dá justamente porque os tratados alquímicos 

e astrológicos, as fórmulas mágicas e os tratados filosófico-religiosos foram produzidos em 

nome de Hermes Trismegistos. Dessa dicotomia entre as duas categorias, André-Jean 

Festugière criou uma nomenclatura para o hermetismo: o hermetismo, que abrange um 

conjunto de práticas astrológicas, mágicas, alquímicas, teúrgicas e pseudocientíficas, foi 

chamado Hermetismo Popular (hermétisme populaire); o Hermetismo, que abrange um 

conjunto de doutrinas teológicas e filosóficas, recebeu a designação de Hermetismo Erudito 

ou Filosófico (hermétisme savant ou hermétisme philosophique). Em seu livro La Révélation 

d’ Hermès, Festugière explicita que essas duas categorias não eram só distintas, mas também 

inconciliáveis e desconexas. Praticamente essa divisão veio a ser universalmente aceita entre 

os estudiosos. Giovanni Filoramo afirma que essas duas categorias de literatura estão 

paralelas e contrapostas. Isso é quase como um medidor de quilate ou de calibre filosófico 

dos escritos herméticos, estabelecendo uma espécie de magnitude ou pureza da própria 

literatura. Outros autores, dentre eles Roelof Van Den Broek, Brian Copenhaver e Garth 

Fowden, são contra a distinção radical como também contra a própria nomenclatura. Jean-

Pierre Mahé concorda que existe uma distinção entre essas obras tanto em relação ao 

conteúdo quanto ao tom, mas não pode haver uma ruptura total entre os dois gêneros. Mircea 

Eliade, nessa mesma linha, diz que, apesar das diferenças de propósito, conteúdo e estilo, há 

certa unidade de intenção entre esses grupos de textos. Deve-se, de antemão, saber qual é a 

distinção entre Filosofia, Teologia e Magia. Por um lado, o próprio Scott não distingue 

claramente a Teologia e da Filosofia na Literatura Hermética, por outro lado, a distinção de 

um Filósofo e um Mago, na Antiguidade, não é tão clara como podemos supor. O curandeiro 

ou taumaturgo era conhecido como µάγος [magos], isto é, mago ou mágico. A atuação do 

filósofo e do milagreiro poderia ser confundida, de modo que os adeptos e seguidores das 



chamadas ciências ocultas ou magia eram considerados filósofos. A separação entre magia e 

religião pode se dar do ponto de vista didático, mas não do ponto de vista do fato religioso em 

si. Lendo o tratado XII.19 do Corpus Hermeticum (C.H.), pode-se afirmar que esse texto 

pertence a uma Literatura Hermética Filosófico-Religiosa e facilmente se poderia dizer que 

ele trata de conteúdos supersticiosos que abrangem aspectos mágicos. De fato, o texto do C.H. 

XII.19 trata não só da comunicação divina, mas também das técnicas de interpretação do 

divino, tais como, os agouros, os presságios, os aruspícios, os augúrios (auspício), os sonhos e 

as adivinhações. Por meio de uma análise ideológico-conceptual, o presente artigo tenta 

apontar, as características da prática do mago na Literatura Hermética, com a finalidade de 

demonstrar que a personagem dos µάγοι [magoi] é um fator preponderante nos Textos 

Herméticos independentemente de suas categorias ou formas. Por esta razão, pode-se perceber 

a complexidade de definição das Literaturas Herméticas Mágico-Astrológicas e Filosófico-

Religiosas. 
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RESUME 

 

In the century XX, the philologists Walter Scott and André-Jean Festugière established a 

practically radical distinction between two forms of Hermetism. They took into account the 

aspects of these wrtings, turning, so, in two forms or categories of Hermetism: a Hermetism 

which soteriologic doctrine includes a knowledge of theological and philosophical hallmark; 

and another Hermetism includes a set of astrological, magic, alchemical, teurgic and 

pseudoscientific practices. That happens just because the alchemical and astrological tractates, 

the magic formulas and the religious-philosophical tractates were produced in the name of 

Hermes Trismegistos. From this dichotomy between two categories, André-Jean Festugière 

created a nomenclature for Hermetism: Hermetism, which covers a set of magic, alchemical, 

teurgic and pseudoscientific practices, was named Popular Hermetism (hermétisme 

populaire); Hermetism, which covers a set of theological and philosophical doctrines, 

received the designation of Philosophical or Learned Hermetismo (hermétisme savant or 

hermétisme philosophique). In his book La Révélation d’ Hermès, Festugière sets out that 

these two categories were not only different, but also irreconcilable and disconnected. 

Practically this division became universally accepted among the scholars. Giovanni Filoramo 

affirms that these two categories of literature are parallel and counterproposal. This is almost 

like a character meter of philosophical caliber of the Hermetic Writings, establishing a sort of 



magnitude or purity of the literature itself. Other authors, such as Roelof Van Den Broek, 

Brian Copenhaver and Garth Fowden, are against the radical distinction as well as against the 

nomenclature itself. Jean-Pierre Mahé agrees that there is a distinction between these works 

according to the content and the tone, but there cannot be a total break between two types. 

Mircea Eliade, in the same line, says that, in spite of the differences of purpose, content and 

style, there is certain unity of intention between these groups of texts. It is necessary, 

beforehand, to know what the distinction among Philosophy, Theology and Magic. On a side, 

Scott himself does not distinguish clearly Theology from Philosophy in the Hermetic 

Literature, on the other side, the distinction between a Philosopher and a Magician, in the 

Antiquity, is not as clear as we can suppose. All the healer or thaumaturgist was known as 

µάγος [magos], i.e., magus or magician. The acting of the philosopher and of the 

thaumaturgist might be confused, so that the followers of the called occult sciences or magic 

were considered philosophers. The separation between magic and religion can happen from 

the educational point of view, but not from the point of view of the religious fact in itself. By 

reading the tractate XII.19 of the Corpus Hermeticum, it is possible to affirm this text does 

not belongs to a Religious-Philosophical Hermetic Literature and easily one might affirm that 

it deals with superstitious contents that cover magic aspects. In fact, the text of the C.H. 

XII.19 deals not only with the divine communication, but also with the techniques of 

interpretation of the Divine One, such as, the omens, the signs, the haruspex, the augur 

(auspex), the dreams and the fortune-tellings. Through a conceptual-ideological analysis, the 

present article tries to point to the characteristics of the practice of the magus in the Hermetic 

Literature in order to demonstrate that the character of the µάγοι [magoi] is a predominant 

factor in the Hermetic Texts independently of their categories or forms. For this reason, it is 

possible to realize the complexity of definition of the Magical-Astrological and Religious-

Philosophical Hermetic Literatures. 
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Introdução1  

 

Recentemente, a distinção entre essas duas categorias de hermetismo tem sido motivo de 

debate entre acadêmicos. No séc. XX, Walter Scott e André-Jean Festugière estabeleceram 

                                                
1  O presente artigo foi adaptado a partir do primeiro capítulo da minha tese, publicada também como livro. Cf. 

LIRA, David Pessoa de. O Batismo do Coração no Vaso do Conhecimento: Uma Introdução ao Hermetismo 
e ao Corpus Hermeticum. Recife : Editora UFPE, 2015. p. 29-40. 



uma distinção praticamente radical entre essas duas formas de hermetismo.2  

 

Dessa dicotomia entre as duas categorias de hermetismo, André-Jean Festugière criou uma 

nomenclatura: o hermetismo, que compreende um conjunto de práticas astrológicas, mágicas, 

alquímicas, teúrgicas e pseudocientíficas, recebeu o nome de hermetismo popular 

(hermétisme populaire); o hermetismo, que compreende um conjunto de doutrinas teológicas 

e filosóficas, passou a receber a designação de hermetismo erudito ou filosófico (hermétisme 

savant ou hermétisme philosophique). Em seu livro La Révélation, Festugiére explicita que 

essas duas categorias não eram só distintas, mas também inconciliáveis e desconexas. 

Praticamente essa divisão veio a ser universalmente aceita entre os estudiosos. Giovanni 

Filoramo chega a afirmar que essas duas categorias de literatura estão paralelas e 

contrapostas.3 

 

1. Distinção e inter-relação 

 

É bem verdade que uma dicotomia classificatória radical deve ser evitada para não se 

construir dois blocos estanques e intocáveis que existem em si mesmos. Apesar de admitir 

que, nos escritos herméticos, o objetivo último não se vincula demasiadamente com 

astrologia, tampouco com mágica e não há quase nada relacionado à alquimia, isso não 

significa que todos esses elementos não pudessem ter sido interpretados sob uma ótica 

filosófico-religiosa nos escritos herméticos. Essas duas categorias intercambiavam elementos 

de um campo comum. Se, por um lado, não se pode negar nem negligenciar a diferença de 

tom e conteúdo entre essas duas categorias, por outro lado, não se pode inferir que exista uma 

contraposição como sugerida por Giovanni Filoramo. Jean-Pierre Mahé concorda que existe 

uma distinção entre essas obras tanto em relação ao conteúdo quanto ao tom, mas não pode 

haver uma ruptura total entre os dois gêneros. Mircea Eliade, nessa mesma linha, diz que, 

apesar das diferenças de propósito, conteúdo e estilo, há certa unidade de intenção entre esses 

grupos de textos. 4 

 

Quem quer que procure analisar ou descrever o contexto do hermetismo na Antiguidade, há 

                                                
2  VAN DEN BROEK, 2006, p. 487-488; COPENHAVER, 2000, p. xxxii-xxxiii. 
3  ELIADE, 2011, v. 2, p. 259-260; JOHNSON, 2009, p. 84-85; FILORAMO, 1992, v. 1, 377-378; SCOTT, 

1985, v. 1, p. 1; HERMETISMO, 1986, p. 5709; DODD, 2005, p. 11; DODD, 1954, p. xii. VAN DEN 
BROEK, 2006, p. 487-488; BERNAL, 2003, v. 1, p. 133; COPENHAVER, 2000, p. xxxii-xxxiii. 
FESTUGIÈRE, 2014,  p. 7-8; FOWDEN, 1993, p. 116. 

4  FOWDEN, 1993, p. 119. FILORAMO, 1992, v. 1, p. 377-378. MAHÉ, 2005, v. 6, p. 3939-3940; Cf. VAN 
DEN KERCHOVE, 2012, p. 1; COPENHAVER, 2000, p. xxxii. ELIADE, 2011, v. 2, p. 258. 



de levar em consideração o campo comum de atuação que uma vez foi estabelecido pelas 

características e aspectos filosóficos e técnicos como forma de interação no mesmo ambiente. 

Isso pressupõe ser inapropriada uma distinção em absoluto. Por que se haveria de colocar os 

autores e seus escritos em contextos e lugares diferentes?5 Não há um consenso entre os 

cientistas das religiões sobre a atuação de magia e religião, ou a oposição e a inclusão 

simultânea delas. Por isso, esse debate se torna uma questão em aberto. A separação entre 

magia e religião pode se dar do ponto de vista didático, mas não do ponto de vista do fato 

religioso em si.6  

 

É importante considerar que não existe nada que justifique a designação de popular para o 

hermetismo mágico-astrológico nem que se explique a sua disseminação vulgarmente entre as 

classes mais populares. Ebeling, ao rejeitar a designação popular ou vulgar para o 

hermetismo, tenta evitar que ele seja concebido em termos extremamente pejorativos ou que 

se faça qualquer juízo de valor.7  

 

Levando em consideração o pensamento de Pierre Bourdieu, pode-se dizer que essa distinção 

só se dá por causa do jogo de poder, em que se considera mágico, portanto, oficioso, aquilo 

que não aparenta conformidade com as regras do elemento hegemônico, portanto, oficial. 

Sendo assim, há uma acepção negativa daquilo que se diz da magia a partir da moral de uma 

religião hegemônica e oficial. Nas religiões antigas, como a egípcia, por exemplo, magia e 

religião (ou culto e práticas mágicas) estavam intrinsecamente associadas, de maneira que não 

se podia perceber tal diferenciação, nem onde uma terminava e outra começava.8  

 

2. A Prática do Mago 

 

A única validade em distinguir religião de magia está no fato de que uma procura se submeter 

ao controle do poder divino e a outra busca controlar os poderes divinos. Talvez essa seja uma 

distinção clássica válida, mas não necessariamente clara. Ao observar as formas da religião 

greco-romana, depara-se com uma constante busca de benefícios para o ser humano, fato que 

dificulta perceber os limites de atuação da magia e da religião, cuja distinção vem a ser mais 

obscura.9  

                                                
5  FOWDEN, 1993, p. 160; COPENHAVER, 2000, p. xxxii.  
6  MAGALHÃES; PORTELLA, 2008, p. 90-92. 
7  EBELING, 2011, p. 11. VAN DEN BROEK, 2006, p. 488; COPENHAVER, 2000, p. xxxvi. 
8  MAGALHÃES; PORTELLA, 2008, p. 91; BOURDIEU, 2005, p. 34-45 ; CUMONT, 1929, p. 86 - 87. 
9  JOHNSON, 2009, p. 43; Sobre magia, cf. FOWDEN, 1993, p. 79-87.  



No período de dominação romana sobre o Mediterrâneo, geralmente se atribuía sapiência aos 

taumaturgos, curandeiros ou milagreiros, os quais eram considerados divinamente inspirados, 

tendo o poder de se comunicar com as entidades ou espíritos celestes. Por causa de sua vida e 

aparência austeras, e dos predicativos já citados, facilmente o povo os confundia com os 

filósofos. Inclusive, não é por acaso que a atuação do filósofo e do milagreiro poderia ser 

confundida, de modo que os adeptos e seguidores das chamadas ciências ocultas ou magia 

eram considerados filósofos. Todos os curandeiros ou milagreiros eram conhecidos como 

µάγοι [magoi], isto é, magos ou mágicos, que, de fato, era a designação dos sacerdotes persas 

do zoroastrismo.10 Tal diferenciação entre hermetismo filosófico-religioso e mágico-

astrológico, entre religião e magia, não pode ser radicalizada, de maneira a conferir autoridade 

a uns textos herméticos em detrimento de outros. Lendo o tratado XII.19 do Corpus 

Hermeticum, pode-se encontrar as seguintes palavras: 
 

Então todo vivente é imortal por causa dele [do intelecto]; e, dentre todos, o homem, 

o receptor de Deus e consubstancial com Deus, é o mais [imortal]. Pois Deus 

conversa só com esse vivente, tanto de noite através de sonhos, quanto de dia através 

de símbolos [presságios], e lhe prediz todas as coisas futuras através de todas as 

coisas, de pássaros, de entranhas, de espírito [inspiração], de carvalho; por isso, 

também o homem procura conhecer as coisas acontecidas antes e as coisas presentes 

e as coisas futuras (tradução própria).11 

 

Quem observa esse texto pela primeira vez não diz que se trata de uma literatura hermética 

filosófico-religiosa e facilmente se poderia dizer que ele tematiza conteúdos supersticiosos 

que envolvem aspectos mágicos. De fato, o texto supracitado trata não só da comunicação 

divina, mas também dos meios (técnicas) de interpretação do divino, tais como, os agouros, os 

presságios, os aruspícios, os augúrios (auspícios), os sonhos e as adivinhações, visto que são 

elementos da conversação entre Deus e o ser humano.  

 

Os antigos praticavam o augúrio (auspício), isto é, a adivinhação por meio do voo dos 

pássaros e de seu canto, a fim de que se obtivesse um sinal de sucesso ou de desgraça. Uma 

das práticas de adivinhação e prognóstico, entre os antigos gregos, romanos e etruscos, era o 

aruspício, que consistia da consulta das entranhas das vítimas (oferecidas em sacrifício), com 

                                                
10  CUMONT, 1929, p. 173-174, 294, n. 88; ELIADE; COULIANO, 2009, p. 170-171; MAUSS, 2008, p. 176. 
11  πᾶν ἄρα ζῷον ἀϑάνατον δι’ αὐτόν [τὸν νοῦν]· πάντων δὲ µᾶλλον ὁ ἄνϑρωπος, ὁ ϰαὶ τοῦ ϑεοῦ δεϰτιϰὸς ϰαὶ τῷ 
ϑεῷ συνουσιαστιϰός. τούτῳ γὰρ µόνῳ τῷ ζῴῳ ὁ ϑεὸς ὁµιλεῖ, νυϰτὸς µὲν δι’ ὀνείρων, ἡµέρας δὲ διὰ 
συµϐόλων, ϰαὶ διὰ πάντων αὐτῷ προλέγει τὰ µέλλοντα, διὰ ὀρνέων, διὰ σπλάγχνων, διὰ πνεύµατος, διὰ δρυός, 
διὸ ϰαὶ ἐπαγγέλλεται ὁ ἄνϑρωπος ἐπίστασϑαι τὰ προγεγενηµένα ϰαὶ ἐνεστῶτα ϰαὶ µέλλοντα. HERMÈS 
TRISMÉGISTE, 2011, t. 1, p. 181-182. 



a finalidade de conhecer os fatos e os acontecimentos do futuro. Da mesma forma, era comum 

acreditar que árvores, como o carvalho, poderiam transmitir mensagens divinas.12 Pode-se 

aventar que todas essas práticas são tão mágicas quanto religiosas ou religiosamente 

interpretadas pelo autor do tratado hermético.  

 

Conclusão 

 

Sendo assim, percebe-se que o hermetismo filosófico-religioso e o hermetismo mágico-

astrológico têm interações que não podem ser negligenciadas. Tratados de natureza filosófica 

podem conter elementos de natureza mágico-astrológica e vice-versa. Ademais, deve-se levar 

em consideração o fato de que o hermetismo, embora variado, é um fenômeno que se 

estabelece em um solo comum.13  
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