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RESUMO 
A revista em quadrinhos Artlectos & Pós-humanos é uma publicação anual da editora Marca 
de Fantasia – um projeto de extensão do Programa de Pós-graduação em Comunicação da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) -  ela é dedicada a publicar os quadrinhos do 
gênero poético-filosófico criados pelo artista Edgar Franco e ambientados no universo 
ficcional transmídia da “Aurora Pós-humana”. Franco é apontado pelo pesquisador Elydio 
dos Santos Neto (2012) como um dos pioneiros e principais criadores desse gênero de 
quadrinhos genuinamente brasileiro. Cada número da revista publica de 5 a 10 histórias em 
quadrinhos curtas sempre tendo como característica a exploração experimental de novos e 
inusitados processos criativos. Esse artigo apresenta os processos criativos de 3 HQs 
presentes no número 10 da revista (de maio de 2016) e a influência de rituais da magia 
ocultista ocidental contemporânea em sua construção. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
processos criativos; história em quadrinhos; gênero poético-filosófico; arte e magia. 
 
 
ABSTRACT  
The comic magazine Artlectos & Pós-humanos is an annual publication of the publisher 
Marca de Fantasia – extension project from the Post-graduate Program in Communication of 
UFPB – it is dedicated to publishing poetic-philosophical comics created by artist Edgar 
Franco and acclimatised in  the Aurora Pós-humana's transmedia fictional universe. Franco 
is appointed by the researcher Elydio dos Santos Neto (2012) as one of the pioneers and 
leading creators of this genuinely Brazilian comics genre. Each issue publishes 5 to 10 short 
comics always with the characteristic of an experimental exploration of new and unusual 
creative processes. This article presents the creative processes of 3 comics present in 
number 10 of the magazine (May 2016) and the influence of  some Western occult magic  
rituals in its construction. 
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Quadrinhos poético-filosóficos: um gênero genuinamente brasileiro 
 
Em 1997 foi publicado no livro “As Histórias em Quadrinhos no Brasil: Teoria e 

Prática”, organizado por Flávio Calazans, um artigo de minha autoria intitulado 

“Panorama dos Quadrinhos Subterrâneos no Brasil”, o objetivo e escopo do artigo 

eram: 
Apresentar a produção de histórias em quadrinhos nos fanzines 
brasileiros da atualidade, enfatizando principalmente os quadrinhistas 
de cunho autoral e ou aqueles que apresentam uma produção mais 
constante e profícua. Para tanto foram observados e analisados o 
maior número de fanzines possível, principalmente os títulos mais 
conhecidos a partir da década de noventa, separando os artistas em 
grupos, segundo tendências evidenciadas em seus trabalhos. 
(FRANCO, 1997, p. 51) 
 

Na época, para a realização da pesquisa que gerou o artigo, foram analisados 400 

fanzines de todas as regiões do país, no intervalo de 1989 a 1995. Para sistematizar 

a análise, os quadrinhistas foram divididos em linhas, observando semelhanças de 

linguagem, afinidades estilísticas e temáticas. As linhas foram nomeadas de: 

Poético-filosófica, Expressionista, Visceral-macabra, e Tradicional. Surgiu então o 

termo “quadrinhos poético-filosóficos” que posteriormente batizaria esse gênero de 

quadrinhos, e já foi descrita a primeira definição para ele: 
Linha Poético-filosófica – Quadrinhistas que passam 
deliberadamente mensagens filosóficas e questionamentos 
existenciais em seus trabalhos, muitas vezes lançam mão de textos 
poéticos de sua autoria ou de outrem como roteiro para suas HQs. 
Nem sempre têm compromisso com a linearidade da narrativa, além 
disso, são caracterizados por muito experimentalismo no 
enquadramento e no traço. (FRANCO, 1997, p. 54) 
 

Dentre as linhas propostas no artigo, a poético-filosófica destacava-se pela 

diversidade de seus criadores e por ser uma das mais profícuas. O texto apontava 

Gazy Andraus, Edgar Franco, Antônio Amaral, Flávio Calazans, Luciano Irrthum e 

Henry Jaepelt como os principais expoentes da linha à época e destacava as 

similaridades conceituais e a singularidade estética de suas criações. Ao batizar o 

gênero utilizei o conceito de poética na visão aristotélica de devir – diretamente 

conectada ao contexto filosófico – de possibilidades de vir a ser, mas também no 

sentido de poíesis como “o ato criativo”, assim em meu entender a somatória de 

devir e criação é igual a “poética”.  
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Não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de 
representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível 
segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem 
o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa […] diferem, 
sim, em que diz um as coisas que sucederam, e o outro as que 
poderiam suceder. Por isso a poesia é algo mais filosófico e mais 
sério do que a história, pois refere aquela principalmente ao 
universal, e esta ao particular. (ARISTÓTELES, 1987, p. 209) 

Além da publicação em fanzines, os quadrinhos poético-filosóficos tiveram um 

impulso maior a partir de 1995 com a publicação da revista Tyli-Tyli, pela editora 

Marca de Fantasia, que passou a chamar-se Mandala e teve 13 números 

publicados, encerrando o ciclo em 2001. A revista era dedicada aos quadrinhos 

poéticos e, além de publicar obras dos artistas dessa vertente, incluía textos e 

artigos versando sobre o tema. Os quadrinhistas principais do título, com HQs 

publicadas em todos os números, foram Flávio Calazans, Edgar Franco e Gazy 

Andraus, mas como destaca Elydio dos Santos Neto (2009, p. 76): 

É importante lembrar que além desses artistas acima destacados há 
outros, menos conhecidos talvez, mas que tiveram espaço para 
apresentação de seus trabalhos junto às publicações da Editora 
Marca de Fantasia. Entre outros, podem ser citados Érika Saheki, 
Ivânia Cristina, Jefferson Camargo, Al Greco, Rosemário, Michel, 
Nuno Nisa Reis, Rafael Lopes, Manoel Macedo, Norival Bottos 
Júnior, Lavoisier, Caique, Whisner Fraga, Soter Bentes, Flávio 
Rafael, Fabio Mor, Murilo Rufião e André Marron. 
 

A criação de quadrinhos do emergente gênero poético-filosófico atravessou a virada 

do milênio e segue forte, com muitos dos artistas pioneiros ainda produzindo e o 

surgimento de novos autores e títulos. Um dos destaques é a revista Camiño di 

Rato, publicada pela editora Reverso, com quadrinhos poético-filosóficos de Edgar 

Franco, Gazy Andraus, Beto Martins, Carlos Francisco Moraes, Décio Ramírez, 

Fábio Purper Machado, Gian Danton, Guilherme Silveira, Jefferson de Lima, Joniel 

Santos, Jorge Del Bianco, Lad Arts, Matheus Moura, Paulo Fernando, Rodrigo 

Nemo, Vinicius Posteraro, Zé Wellington, Antônio Amaral, entre outros. A revista já 

teve 8 números publicados sendo o mais recente de setembro de 2015. Outro 

destaque é a revista Artlectos & Pós-humanos, editada pela Marca de Fantasia, e 

dedicada a publicar os quadrinhos poético-filosóficos de Edgar Franco, com 10 

números publicados e periodicidade anual. 
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Alguns pesquisadores dos quadrinhos brasileiros têm dedicado trabalhos para a 

investigação do chamado gênero poético-filosófico, gerando livros, artigos científicos 

e de opinião em revistas científicas, periódicos de quadrinhos e anais de eventos, 

com destaque para Gazy Andraus e Edgar Franco, que além de artistas pioneiros do 

gênero são também professores doutores e têm dedicado livros e artigos para o 

detalhamento de seus processos criativos, e de suas motivações estéticas e 

poéticas. Destaque também para o professor Dr. Henrique Magalhães (UFPB), editor 

da Marca de Fantasia e autor de alguns ensaios em que trata do tema, Magalhães 

(2000, p. 17) diz: 

Gazy Andraus e Edgar Franco já me tinham chamado a atenção pela 
forte expressão visual inconfundível e incomparável nas HQs 
brasileiras. […] O ponto comum desses autores é a produção de 
quadrinhos de caráter muito pessoal, que poderemos considerar 
como sendo poéticos e filosóficos, pois aludem às questões mais 
interiorizadas de cada um. Outro elemento marcante é o rompimento 
com a formalidade dos quadrinhos comerciais, com a frequente 
eliminação do quadro como limite espacial e pelo fluxo atípico de 
narrativa. 
 

Outra pesquisadora acadêmica que tem investigado os quadrinhos poético-

filosóficos, com destaque especial para a obra de Edgar Franco, é a doutora Nadja 

Carvalho, professora do programa de mestrado em Comunicação e Culturas 

Midiáticas da UFPB. Carvalho destaca a singularidade dos quadrinhos poético-

filosóficos de Franco. 
O quadrinhista Edgar Franco, com seu talento pessoal e proposta 
artística, direciona a sua capacidade de criação do modo que lhe 
interessa sentir. As necessidades pessoais e culturais do artista, se 
ele assim desejar, podem distorcer o Eros da cultura de seu tempo 
ou expressar mitos e fantasias eróticas atemporais, sejam elas 
arcaicas ou futuristas. O que conseguimos visualizar de modo mais 
impregnado em suas criaturas é a presença de um Eros do amor 
híbrido e a sua aparição mais recorrente está associada à procriação 
do pós-humano. (CARVALHO, 2012, p. 21) 

 
A consolidação do termo “quadrinhos poético-filosóficos” para batizar esse singular 

gênero de quadrinhos aconteceu na pesquisa de pós-doutorado de Elydio dos 

Santos Neto, realizada no Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, e intitulada “As 

Histórias em Quadrinhos poético-filosóficas no Brasil: contextualização histórica e 

estudo das interfaces educação, arte e comunicação” (2010). Em artigo escrito em 

2009, Santos Neto já apontava quais as características definidoras do gênero: 
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São, portanto, três as características que principalmente definem 
uma história em quadrinhos poético-filosófica: 1. A intencionalidade 
poética e filosófica; 2. Histórias curtas que exigem uma leitura 
diferente da tradicional; 3. Inovação na linguagem quadrinhística em 
relação aos padrões de narrativas tradicionais nas histórias em 
quadrinhos. Quando se fala de intencionalidade poética aqui é no 
sentido sugerido por Edgar Franco, que se referenciou no 
pensamento de Aristóteles, isto é, um olhar que, sem perder 
completamente o pé do chão presente e estando aberto aos influxos 
criativos da imaginação, consegue vislumbrar as coisas que ainda 
não são e trazê-las para a fruição e reflexão do leitor ou leitora. […] 
Quando se fala de intencionalidade filosófica a referência é ao 
desejo, que explicitam os autores poético-filosóficos, de provocar 
uma reflexão mais profunda sobre a condição humana em seus 
leitores e leitoras e, para isso, compartilham suas visões sociais, 
oníricas, subjetivas, cósmicas, políticas e espirituais por meio da 
linguagem dos quadrinhos. (SANTOS NETO, 2009, p. 90) 

Santos Neto (2009) também ressalta que por suas singularidades únicas, mesmo 

sofrendo influências de certas vertentes do quadrinho autoral europeu, o gênero 

poético-filosófico de quadrinhos é um fenômeno da arte sequencial genuinamente 

brasileiro. Essas singularidades têm despertado cada vez mais os pesquisadores 

das áreas de artes, comunicação e educação a estudarem o gênero a ponto da 

editora Marca de Fantasia criar a coleção de livros teóricos acadêmicos “Quadrinhos 

Poético-filosóficos” que já conta com 5 títulos, dentre eles: Os quadrinhos poético-

filosóficos de Edgar Franco: textos, HQs e entrevistas (2012), de Elydio dos Santos 

neto; Edgar Franco e suas criaturas no Banquete de Platão (2012), de Nadja 

Carvalho; e Processos criativos de Quadrinhos Poético-filosóficos: a revista Artlectos 

e Pós-humanos (2015), de Edgar Franco e Danielle Barros.  

Artlectos & Pós-humanos: HQ & processos criativos  
 
Artlectos & Pós-humanos é uma revista em quadrinhos com periodicidade anual. A 

sua proposta básica é publicar histórias em quadrinhos experimentais criadas por 

Edgar Franco no contexto do universo ficcional da Aurora Pós-humana. A publicação 

apresenta formato próximo ao meio ofício remetendo-nos diretamente aos gibis 

tradicionais, a capa é colorida e o miolo em preto e branco. São 32 páginas a cada 

número. A revista existe há 11 anos e já teve 10 números publicados, os dois 

primeiros pela editora paulista SM e os demais números pela editora paraibana 

Marca de Fantasia, ligada ao NAMID – Núcleo de Artes Midiáticas do Programa de 

Pós-graduação em Comunicação da UFPB.  



 

1509 ARTE E MAGIA: PROCESSOS CRIATIVOS DE QUADRINHOS POÉTICO-FILOSÓFICOS,  
A REVISTA ARTLECTOS & PÓS-HUMANOS # 10 
Edgar Silveira Franco / UFG 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

O diferencial dos trabalhos presentes na revista está em sua proposta: 
HQs curtas sempre com novas personagens e sem uma conexão 
aparente, a não ser o fato de se passarem em distintas fases 
temporais do futuro pós-humano. (FRANCO & BARROS, 2015, p. 18) 

 
Artlectos e Pós-humanos, um dos títulos com mais perenidade do gênero poético-

filosófico, superou todas as expectativas iniciais do autor e da editora. A revista foi 

concebida como um laboratório de experimentação livre da linguagem dos 

quadrinhos, estando conectada diretamente com a concepção dos quadrinhos como 

genuína forma de expressão artística. O título da revista, um nome pouco comercial, 

é formado pelo neologismo "Artlectos" que se refere à junção dos termos "artificial" e 

"intelectos" somado ao controverso termo “pós-humano”. Nesses 10 números 

publicados, a revista ultrapassou as 300 páginas. Mesmo com a proposta 

iconoclasta que se distancia do mercado de quadrinhos, a publicação foi premiada, 

em seu terceiro número, com o troféu "Bigorna" de melhor revista brasileira de 

quadrinhos de fantasia do ano de 2009. Também foi relacionada pelo importante 

crítico brasileiro, Dr. Edgar Smaniotto, entre um dos dez mais importantes títulos de 

quadrinhos de todos os tempos. O universo ficcional em que se passam as HQs da 

revista Artlectos & Pós-humanos foi batizado de Aurora Pós-humana, é um work-in-

progress que vem se expandindo há mais de 15 anos, com múltiplas criações e 

produções. 
A Aurora Pós-humana é um universo transmídia de ficção científica 
criado por Edgar Franco com o objetivo de servir como ambientação 
a trabalhos artísticos em múltiplas mídias. A poética surgiu do desejo 
de vislumbrar um novo planeta Terra inspirado em perspectivas pós-
humanas. Um mundo futuro onde as proposições de cientistas, 
ciberartistas e transumanistas tornaram-se realidade, no qual a 
espécie humana, como a conhecemos, está em processo de 
extinção. O corpo e a mente estão reconfigurados e em constante 
mutação. Limites entre animal, vegetal e mineral estão se dissipando, 
a morte não é mais algo inevitável e novas formas de misticismo e 
transcendência tecnológica, a “tecnognose” (Erik Davis, 1998), 
substituíram quase por completo as religiões ancestrais. A Aurora 
Pós-humana é um universo em expansão, já que constantemente 
estão sendo agregados a ela dados e novas características que 
regem essa futura sociedade pós-humana. O desejo de Edgar 
Franco ao criá-la, não foi apenas refletir sobre o que os avanços 
tecnológicos futuros poderão significar para a espécie humana e para 
o planeta, mas também produzir uma ambientação que gere o 
“deslocamento conceitual” descrito por Philip K.Dick (apud SUTIN, 
1995) e assim criar obras que discutam a implicação dessas 
tecnologias no panorama contemporâneo, ou seja, problematizar o 
presente por meio de narrativas e obras deslocadas para um futuro 
ficcional hipotético. (FRANCO & BARROS, 2015, p.15) 



 

1510 ARTE E MAGIA: PROCESSOS CRIATIVOS DE QUADRINHOS POÉTICO-FILOSÓFICOS,  
A REVISTA ARTLECTOS & PÓS-HUMANOS # 10 
Edgar Silveira Franco / UFG 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

 
A concepção básica do universo ficcional foi a de imaginar um futuro não muito 

distante, no qual grande parte dos vislumbres da ciência e da tecnologia 

contemporânea tornaram-se uma trivial realidade. A espécie humana já experiencia 

rupturas drásticas de valores, de forma física e cognitiva, implicando em 

transformações de ordem ideológica, religiosa, social e cultural. Um futuro em que a 

transferência da consciência humana para chips de computador seja algo normal, 

onde milhões de pessoas abandonarão seus corpos orgânicos por novas interfaces 

robóticas. Um futuro hipotético onde a bioengenharia também avançou tanto que 

permite a hibridização genética entre humanos, animais e vegetais, gerando infinitas 

possibilidades de mixagem antropomórfica. Criaturas que em suas características 

físicas remetem-nos imediatamente às quimeras mitológicas. Essas duas "espécies" 

pós-humanas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas disputando o poder 

em cidades-estado ao redor do globo, enquanto uma pequena parcela da população, 

uma casta oprimida e em vias de extinção, insiste em preservar as características 

humanas, resistindo às mudanças. (FRANCO e BARROS, 2015, p.16) 
O grande desafio proposto na aurora pós-humana é o de 
desenvolver-se na inteireza, procurando construir uma “síntese 
harmoniosa”, porém aberta, dos diferentes aspectos que compõem a 
nossa complexidade. Esta é nossa riqueza, beleza, sofrimento e 
desafio. (SANTOS NETO, 2012, p.22) 
 

A Aurora Pós-humana, por sua ampla abrangência conceitual, tem servido de 

ambientação ficcional para minhas criações em múltiplas mídias: histórias em 

quadrinhos,  HQtrônicas (histórias em quadrinhos eletrônicas) – como “Ariadne e o 

Labirinto Pós-humano” e “Neomaso Prometeu”; HQforismos; música eletrônica de 

base digital – nos CDs das bandas Posthuman Tantra, Posthuman Worm e do 

projeto musical Ciberpajé;  web arte – como no site “O Mito Ômega”, baseado em 

vida artificial e algoritmos evolucionários; instalações interativas – como Imobille Art 

apresentada na Mobile Fest no MIS SP em 2009; ilustrações híbridas; aforismos; 

videoclipes; animações e chegando às performances multimídia com o projeto 

musical performático Posthuman Tantra. A criação de histórias em quadrinhos 

ambientadas na Aurora Pós-humana tem sido explorada principalmente em dois 

contextos: a trilogia BioCyberDrama, parceria com o lendário quadrinhista Mozart 

Couto, tendo a primeira parte lançada pela editora Opera Graphica em 2003 e a 
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saga completa lançada em um álbum intitulado BioCyberDrama Saga pela Editora 

da UFG em 2013; também a revista Artlectos & Pós-humanos, motivo desse artigo. 

Edgar Silveira Franco se utiliza de um universo ficcional imagético 
para trabalhar suas propostas filosóficas, e não textos teóricos, como 
é corriqueiro no pensamento ocidental – o que em si já demarca a 
forma inovadora com que Franco pretende discutir os novos 
paradigmas filosóficos e tecnológicos que se apresentam no mundo 
contemporâneo: para um novo pensamento, novos suportes de 
discussão textuais e imagéticos. (SMANIOTTO, 2014, p. 4) 

Processos criativos e sigilos mágicos: Artlectos & Pós-humanos # 10 

Como destaco no editorial da décima edição de Artlectos & Pós-humanos (FRANCO, 

2016, p. 3), nesse número passo a assinar os meus quadrinhos como Ciberpajé, 

meu novo nome de ser renascido a partir de um ritual com bases na chamada 

“magia do caos” que tem como um dos seus mentores fundamentais o artista e 

magista inglês Austin Osman Spare. A arte que abre o editorial da revista foi criada 

durante minha mesa de autógrafos no 9# FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos 

de Belo Horizonte, em 2015. Foi a primeira arte que assinei apenas como Ciberpajé, 

demarcando esse novo ciclo de minha obra. As três HQs destacadas nesse artigo 

podem ser enquadrados no contexto da chamada “arte visionária”, já que foram 

produzidos a partir de meditação ativa e magia de sigilos.  

A Arte Visionária pode ser entendida como um fazer artístico onde a 
produção está condicionada às experiências advindas de estados 
não ordinários de consciência. […] Ela tem como propósito 
transcender o mundo físico, retratar visões que muitas vezes incluem 
temas espirituais e místicos ou, pelo menos, alicerçados em tais 
experiências. (MIKOSZ, 2014, p. 95) 
 

A revista abre com a HQ sigilo "Gaiana", ela é um desdobramento da arte da capa 

dessa edição, um "sigilo ilustrado" que tem como base a obra  de Spare 

reconfigurada para o sistema mágicko da "Aurora Pós-humana". A segunda HQ, 

"93", também é um desdobramento narrativo do sigilo que compõe a contracapa 

desse volume, e homenageia o Liber Al vel Legis, do controverso mago inglês 

Aleister Crowley. "Ousado Redesenho" segue o perfil criativo de HQ sigilo; depois 

dela temos "Um Dia a Mais" que foi criada como micronarrativa de abertura do jogo 

de tabuleiro "Oitavo Dia", desenvolvido pelo meu orientando de mestrado no 

Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, José Loures, e 

ambientada em meu universo ficcional da Aurora Pós-humana. "Judas" é uma breve 
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HQ sobre nossa fragilidade mesmo em um contexto pós-biológico; já "Em Louvor 

aos Pré-humanos" é um elogio às poderosas tecnologias ancestrais de 

transcendência, utilizadas também por algumas correntes da magia do caos. 

"Raízes" foi elaborada a partir de desenhos criados durante um transe artístico ao 

som da tigela de cristal tocada pela musicista Adriane Almeida. Fecham a revista 

quatro HQforismos – subgênero dos quadrinhos poético-filosóficos que mixam textos 

aforísticos à linguagem dos quadrinhos – realizados em parceria, o primeiro foi 

escrito por Ariadne Franco inspirado em meu desenho, o mesmo acontece com o 

segundo, nesse caso criado pela IV Sacerdotisa da Aurora Pós-humana, Danielle 

Barros. O terceiro HQforismo tem texto e arte final criados por mim a partir do lápis 

de Graziely Abreu, e o quarto teve o texto criado pela I Sacerdotisa da Aurora Pós-

humana, Rose Franco, inspirado por minha arte.  

 

Aqui detalharei o processo criativo de 3 HQs publicadas no número 10 da revista e 

de como elas foram influenciadas pela prática mágica ocultista contemporânea   

influenciada pela chamada magia caoticista de sigilos (SPARE & CARTER, 1916). 

Primeiro ressalto que como artista o meu interesse por magia é fundamentalmente 

prático, interesso-me pelos efeitos que a prática mágica pode realizar no contexto de 

minha vida ordinária, portanto não sou um aficionado do eruditismo ocultista, ou 

seja, do acúmulo inócuo de milhares de informações historicistas do ocultismo 

ocidental, como destaco em entrevista à doutoranda Danielle Barros: 
Infelizmente toda a cultura ocidental é infestada pela praga da 
verborragia, as pessoas falam demais, existem eruditos e 
conhecedores profundos de todos os assuntos, em todas as áreas, 
mas em sua esmagadora maioria, esses eruditos são intelectualoides 
frouxos e ineptos que nunca experienciaram nada, são enciclopédias 
ambulantes de assuntos e temas que nunca vivenciaram e subsistem 
de espalhar essa verborragia inócua e enfastiante por aí. [...] No 
âmbito do chamado ocultismo acontece a mesma coisa, temos 
inúmeros eruditos da magia, escrevendo tratados, criando sites, 
azucrinando-nos em seus blogs e páginas de internet com um 
pseudo conhecimento mágico que não lhes serve de absolutamente 
nada, a não ser pelo fato de se sentirem respeitados por alguns 
idiotas pueris que admiram tal conhecimento. A única magia que me 
interessa é a prática, aquela que eu posso utilizar e experienciar a 
transformação de minha realidade. Todo o resto é lixo retórico 
desnecessário, a vida é breve e não tenho tempo a perder com 
eruditismos inócuos. Não que eu desconheça a tradição ocultista 
ocidental, já li demais, mas joguei praticamente tudo no lixo, 
mantendo só aquilo que me serve, as práticas que incorporo em 
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minha produção artística, pois cada obra minha é uma ação 
ritualística de transmutação. (FRANCO, 2016, s/p) 
 

A HQ de 4 páginas “Gaiana” nasceu a partir de um sigilo desenhado que foi criado 

partindo da tradição de sigilos de Spare em seu nada ortodoxo sistema mágico 

chamado de Zos Kia Cultus. Basicamente um sigilo constitui-se da escrita de uma 

frase curta que determina as intenções mágicas, a vontade do magista, depois são 

eliminadas todas as letras repetidas e é feita uma recombinação das que sobraram 

na forma de um desenho simples que deve ser inicialmente fixado pelo magista 

através de técnicas de êxtase e depois esquecido para efetivar-se. Em um dos 

ensaios notórios de Spare, chamado “Desenho Automático”, escrito em 1916 em 

parceria com Frederick Carter, ele destaca a possibilidade de conexão entre o 

desenho automático e a magia de sigilos ao dizer:  

Os desenhos automáticos podem ser obtidos mediante métodos 
como o de concentrar-se em um sigilo, ou através de métodos que 
levem o corpo e a mente à exaustão, porém em um estado agradável 
que permita chegar a não-consciência, ou ainda desejando algo 
oposto ao desejo consciente depois de ter obtido o impulso orgânico 
de desenhar. (SPARE & CARTER, 1916, s/p) 

Na HQ Gaiana parti da criação inicial de um sigilo básico escrito e depois realizei o 

desenho somando as letras não repetidas da sentença mágica. Essa sentença 

tratava de questões relativas ao equilíbrio dos opostos complementares cósmicos, 

na tradição do Caibalion de Hermes Trismegisto, e de sua atualização em um 

contexto da hipertecnologia transgênica. Para realizar os desenhos que geraram o 

sigilo ilustrado final, utilizei a técnica de desenho automático de Spare a partir da sua 

sugestão de concentração no sigilo e de um método de  êxtase baseado em 

meditação ativa. Assim fixei o sigilo básico por um tempo determinado, esvaziei a 

mente em processo meditativo ativo e deixei as visões fluírem intuitivamente do meu 

inconsciente, desenhando-as imediatamente. Após escanear os 6 desenhos 

automáticos feitos a nanquim, montei o sigilo ilustrado final, que tornou-se a capa da 

revista (figura 1). Os meus quadrinhos criados a partir de métodos tradicionais 

podem ser enquadrados como “arte fantástica” pela presença de elementos visuais 

da fantasia e da ficção científica, no entanto as HQs relatadas aqui enquadram-se 

efetivamente como “arte visionária”, pois: 
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A diferença entre a Arte Fantástica e a Arte Visionária é que esta é 
mais explícita em relação aos estados não ordinários de consciência 
como forma de obter as visões que inspiram os trabalhos. Portanto, 
não são apenas produtos da imaginação, da fantasia, mas de visões 
consideradas legítimas na experiência do indivíduo. (MIKOSZ, 2014, 
p. 97) 
 

O processo criativo inventado por mim, para finalizar a fixação do sigilo ilustrado  

visando a minha transmutação, foi a criação de uma história em quadrinhos a partir 

das imagens do sigilo e do conteúdo de sua sentença mágica. Assim nasceu 

Gaiana, uma HQ poético-filosófica de 3 páginas com o texto poético: “Milênios de 

opressão do feminino Cósmico em nossa espécie, resultaram em dor, amargura e 

vingança. O oprimido torna-se o opressor, mas a necessária harmonia 

transcendente só viceja no equilíbrio, no beijo sereno e selvagem dos opostos 

complementares.” O texto se conecta diretamente às imagens simbólicas que 

compõem a HQ, incluindo uma sereia, um homem barbado, um lobo com terceiro 

olho na testa e uma borboleta (figura 2). 

 

Fig. 1 – Edgar Franco 
Sigilo I, arte de capa da revista Artlectos & Pós-humanos #10 
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Fig. 2 – Edgar Franco 
Páginas da HQ Gaiana, revista Artlectos & Pós-humanos #10 

 

A segunda HQ de que trato nesse artigo é a intitulada “93”, outra história em 

quadrinhos de 3 páginas com processo criativo semelhante ao de Gaiana, mas com 

certas diferenças importantes. A narrativa partiu também da criação de um sigilo 

básico inicial, com uma sentença da vontade, mas nesse caso utilizei além de 

palavras, o número 93, numa alusão direta ao número sagrado da magia 

Thelemitica, o sistema mágico criado pelo magista inglês Aleister Crowley, baseado 

fundamentalmente em seu notório livro Liber AL vel Legis (Livro da Lei) de 1904. 93 

corresponde ao valor gemátrico da palavra grega Θελημα (Thelema), que significa 

vontade, assim como de Aγαπη (Ágape), que significa amor. O número é usado 

como uma das saudações dos thelemitas – adeptos da magia de Thelema de 

Crowley – e seu significado básico é a frase chave: “Amor é a lei, amor sob 

vontade”. Dessa vez, após a geração do sigilo básico, concentrei-me nele por algum 

tempo até silenciar ao máximo a mente e parti para o desenho livre automático, com 

as artes resultantes decidi montar então o sigilo ilustrado, mas nesse caso optei 

também por criar uma imagem em estado consciente para homenagear Crowley e 

depois desenhei conscientemente o número 93 para ser inserido no sigilo (figura 3). 
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Fig. 3 – Edgar Franco 
Sigilo II, arte da quarta capa da revista Artlectos & Pós-humanos #10 

 

Os desenhos criados com o método do automatismo de Spare (1916) foram um ser 

híbrido de humano e robô com um único corno na testa, um guerreiro de duas faces 

segurando uma espada, um ser feminino em formato de lua crescente, um feto, uma 

borboleta e uma face de queixo pontiagudo. A eles uni a imagem homenagem do 

rosto com o chapéu triangular na cabeça onde se encontra o terceiro olho, inspirado 

deliberadamente em uma foto muito conhecida de Aleister Crowley. No sigilo 

imagético final inclui o número 93 nos braços dos guerreiros, após fazer o 

espelhamento buscando simetria e harmonia para a arte. 

A HQ 93 foi desenvolvida utilizando esses desenhos criados para o sigilo ilustrado e 

desdobrando-os em 3 páginas com o texto poético: “Transtecnologias pós-humanas, 

e hipertecnologias ancestrofungicas, para o domínio profundo da espada da vontade 

e do amor que gera na conexão entre os opostos complementares. Ágape  e 

Thelema, amor Cósmico incondicional sob vontade!” Os desenhos da página 1 

destacam o hibridismo homem máquina como forma transcendente emergente, e a 

imagem do cogumelo como enteógeno que também tem o potencial de ampliação 

da consciência, criando um paralelo com outra das correntes da magia do caos, a 

psiconáutica (CARROL, 1987). A segunda página mostra o encontro cósmico dos 

princípios masculino e feminino através da conexão entre a figura do guerreiro e da 

lua crescente feminina, gerando – no centro da composição – uma penetração 
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simbólica do falo (espada) na vulva. Finalmente a composição da página 3 

apresenta a “geração / criação”, com destaque para o feto central (figura 4). 

Fig. 4 – Edgar Franco 
Páginas da HQ 93, revista Artlectos & Pós-humanos #10 

 

A terceira HQ destacada aqui é “Ousado Redesenho”, também de 3 páginas. No 

caso da criação desse trabalho, fiz o processo inverso, não parti de um sigilo básico, 

ao invés disso iniciei diretamente a sessão de desenho automático após uma 

sequência de meditações ativas visando cessar o fluxo de pensamentos e criar 

intuitivamente as artes. A sessão resultou em 8 desenhos bem diversos, com eles 

em mãos decidi ordená-los segundo minha intuição e criei uma narrativa visual que 

inspirou-me o seguinte texto poético que a acompanha: “O mamilo da galáxia 

observa-me com sua sina láctea, espermatozoides de silício fecundando borboletas 

transgênicas. No ousado redesenho de realidades inventadas pela vontade!” Os 

desenhos intuitivos criados para a sequência incluem seres híbridos pós-humanos, 

ovos, uma fêmea reflexiva, cabeças de águia, um ser observando uma borboleta e 

um lápis que jorra sangue (figura 5). Essas imagens, que surgiram intuitivamente 

durante a meditação ativa, foram então a base da criação. Sobre caminhos intuitivos 

e inspiração Fayga Ostrower (1987, p. 56) destaca: 
Assim como o próprio viver, o criar é um processo existencial. Não 
abrange apenas pensamentos nem apenas emoções. Nossa 
experiência e nossa capacidade de configurar formas e de discernir 
símbolos e significados se originam nas regiões mais fundas de 
nosso mundo interior, do sensório e da afetividade, onde a emoção 
permeia os pensamentos ao mesmo tempo que o intelecto estrutura 
as emoções. 
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Fig. 5 – Edgar Franco 
Páginas da HQ Ousado Redesenho, revista Artlectos & Pós-humanos #10 

 

Após concluir “Ousado Redesenho”, observei a HQ por um longo tempo e a partir 

dela criei a sentença escrita para a realização de um terceiro sigilo, nesse caso 

fazendo o processo inverso das duas histórias em quadrinhos anteriores. Como 

ressalta Ostrower (1987, p.57): “A intuição está na base dos processos de criação”.  

Desse modo, instigando processos intuitivos de criação artística a partir de métodos 

ocultistas e visionários, experimento novas possibilidades estéticas, poéticas e 

ritualísticas de lidar com a magia de sigilos de Austin Osman Spare adaptada para o 

universo ficcional da Aurora Pós-humana.  
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