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Resumo 

 

 

Palavras-chave: William S. Burroughs, Religião, Espiritualidade, Literatura Norte-

Americana 

 

Esta dissertação pretende compreender a relevância e a importância da religião e 

da espiritualidade na obra de William S. Burroughs passando por três pilares essenciais. 

Em primeiro lugar, pelo gnosticismo presente em Nova Express, The Ticket That 

Exploded e The Soft Machine e pela dualidade entre controlo e realidade, seguindo-se a 

experiência de Burroughs com a Cientologia, que marca tanto a sua obra como a sua 

forma de escrita. Finalmente, são exploradas as referências ao oculto e à espiritualidade 

resultantes tanto da sua viagem transcendente com ayahuasca, transcritas para a obra The 

Yage Letters, como o seu envolvimento em práticas ocultistas inspiradas pela Magick de 

Aleister Crowley.  

Esta dissertação pretende também debruçar-se sobre o impacto que esta temática teve 

não só na obra de Burroughs, mas também no panorama cultural e artístico da segunda 

metade do século XX.  
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Abstract 

 

 

Keywords: William S. Burroughs, Religion, Spirituality, American Literature 

 

This dissertation intends to understand the relevance and importance of religion 

and spirituality in the work of William S. Burroughs going through three essential pillars. 

Firstly, the apparent gnosticism in New Express, The Ticket That Exploded, and 

The Soft Machine, as well as the duality between control and reality, followed by his 

experience with Scientology that marks both his work and his writing. 

 Finally, themes like the occult and spirituality resulting from both his 

transcendent journey with ayahuasca, expressed in The Yage Letters, as his involvement 

in occult practices inspired by Aleister Crowley's Magick are explored.  

This dissertation also intends to focus on the impact that this theme had not only 

on Burroughs' work, but also on the cultural and artistic panorama of the second half of 

the twentieth century.   
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INTRODUÇÃO 
 

William S. Burroughs, nascido em St Louis, Missouri, a 5 de fevereiro de 1914 e 

falecido a 2 de agosto de 1997, foi um dos mais importantes autores da Beat Generation 

e um dos criadores de técnicas de escrita inovadoras no século XX, como é o caso da cut-

up technique e da fold-in technique, em parceria com Brion Gysin1. Quando se discute a 

Beat Generation, três figuras se destacam de imediato: William Burroughs, Allen 

Ginsberg e Jack Kerouac, sendo quase impossível contextualizar Burroughs na Literatura 

Norte-Americana sem referenciar os outros dois autores. É interessante por isso rever a 

descrição que Kerouac faz da personagem Old Bull Lee, projeção ficcional de William 

Burroughs na obra On the Road, de 1957: 

 

He spent all his time talking and teaching others. Jane sat at his feet; so did I; so 

 did Dean; and so had Carlo Marx. We'd all learned from him. He was a gray, 

 nondescript-looking fellow you wouldn't notice on the street unless you looked  closer 

and saw his mad, bony skull with its strange youthfulness--a Kansas minister with exotic, 

phenomenal fires and mysteries. He had studied anthropology, read everything; and now 

he was settling to his life's work, which was the study of things themselves in the streets 

of life and the night. (Kerouac 2011: 131) 

 

Burroughs seria uma espécie de professor de onde todos os artistas desta geração 

retiravam conhecimento, o que faz algum sentido, uma vez que, para além de este autor 

ser mais velho do que os seus pares, havia estudado variados temas ao longo do seu 

percurso académico.2 Kerouac destaca exatamente isto no excerto acima citado. Se Allen 

                                                           
1 Brion Gysin (1916-1986) foi um pintor e escritor do século XX, notoriamente conhecido pelas suas 

colaborações artísticas com William Burroughs e Ian Sommerville (com quem entre outras peças artísticas 

criou a “Dreamachine” e as técnicas de “cut-up” e “fold-in”). Burroughs travaria amizade com o arquitecto 

Brion Gysin em 1954, que, para além de lhe apresentar as técnicas de “cut-up” e “fold-in” e as aperfeiçoar 

em conjunto com Burroughs, apresenta pela primeira vez ao escritor a Cientologia. 

2 Wiliam Burroughs frequentou Harvard em cursos de Inglês e Antropologia bem como cursos relacionados 

com a cultura Maia nos anos 1950 na “Mexico City College”. No entanto, a natureza destes últimos estudos 

feitos pelo autor não são de forma alguma claros, como refere David S. Wills: “Burroughs later wrote about 
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Ginsberg e Jack Kerouac se interessavam pelo Budismo, Burroughs viria a demonstrar 

uma insaciável sede de conhecimento no que toca à linguagem per se, mas também no 

que ao oculto diz respeito 

Nascido em 1914 de uma família de classe média alta, Burroughs foi um dos netos 

de William Seward Burroughs I, inventor no final do século XIX da primeira máquina de 

somar funcional. O ambiente familiar que Burroughs experienciou na sua infância foi, 

segundo alguns biógrafos, repressor e frio, o que poderá ter contribuído em grande parte 

para algumas frustrações que o autor parece ter vivido na sua adolescência, bem como 

para a repressão da sua homossexualidade e para o abuso de drogas ao longo de quase 

toda a sua vida.  

Quando se estuda e se lê William Burroughs, é recorrente a associação do seu nome 

a um contexto cultural e literário marcado pelo uso de drogas e pelo vício de narcóticos, 

sendo já um indício disto mesmo a referência em On the Road: “He did all these things 

merely for the experience. Now the final study was the drug habit” (Kerouac 2011: 130). 

As suas experiências com narcóticos não só dizem respeito à sua vida pessoal, como 

também são transcritas para a sua obra literária. Não só Junky e Naked Lunch trazem 

abertamente à Literatura Norte-Americana as drogas como tópico literário, como também 

descrevem o panorama do seu consumo e controlo na história do Estados Unidos no 

século XX. Prova disso é a espécie de ensaio sobre vários narcóticos, publicado em The 

British Journal of Addiction”3, onde, para além de relatar os vários usos e efeitos das 

drogas que havia experimentado, aponta possíveis curas para o vício, mais concretamente 

a apomorfina4, que viria a ser uma referência em várias obras do autor: “I can say 

definitely that I was never metabolically cured until I took the apomorphine cure” 

(Burroughs 2010a: 204) 

                                                           
studying “Mexican Archaelogy”, which would most likely indicate Aztec rather than Mayan, but 

throughout his work Burroughs commonly confuses the two civilizations, suggesting that his studies may 

have been somewhat half-hearted” (Wills 2013: 29) 

3 The British Journal of Addiction, Vol. 53, No 2, 1957. 

4 Apomorfina é um fármaco derivado da morfina que é hoje em dia usado para tratar doentes que sofrem 

com a doença de Parkinson. 
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As drogas e o que representam na política dos EUA não terá passado ao lado do 

autor, e é algo que poderá estar sintetizado numa das asserções que faz numa edição de 

Naked Lunch publicada em 1991, subordinada ao título Afterthoughts on a Deposition. 

Para além de referir que o problema do vício é um dos principais problemas de saúde a 

nível mundial, relaciona-o com o facto de as autoridades e os media terem criado na 

população sentimentos de histeria e confusão quando confrontados com este mesmo 

tema: “The junk problem, in its present form, began with the Harrison Narcotics  Act of 

19145 in the United States. Anti-drug hysteria is now worldwide, and it poses a deadly 

threat to personal freedoms and due-process protections of the law everywhere” 

(Burroughs 2010a: 212). 

Burroughs parece explorar o consumo de narcóticos projetando esta temática na sua 

narrativa, de forma a elaborar uma imagem mais exata da sociedade à sua volta. A 

imagem que transmite sobre este tema, não parecer ser boa ou má, apenas um relato de 

situações semificionalizadas que espelham uma sociedade marginalizada. “Burroughs 

exploits ‘junk’ in two senses – junk as drugs and junk as cultural rubbish, the floating 

detritus and loose images of contemporary life.” (Ruland and Bradbury 1990: 387) 

Apesar da enorme influência que as drogas parecem ter na vida e na obra do autor, 

não é este o único tópico a que se cinge o seu campo literário. Mesmo na sua busca de 

tipos alternativos de drogas, Burroughs parece acima de tudo procurar métodos de 

alcançar uma certa espiritualidade, expandindo estados de consciência. Será a partir desta 

busca constante pela fuga à realidade e ao controlo, que a espiritualidade virá a influenciar 

o universo literário de Burroughs.  

                                                           
5 O “Harrison Narcotics Act”, de 1914, consistia em regular e taxar maioritariamente narcóticos derivados 

do ópio ou folha de coca. Esta foi apenas uma das primeiras leis que começaram a regulamentar o uso e o 

consumo de narcóticos em solo americano, podendo os tribunais condenar médicos que distribuíssem 

drogas a viciados que não apresentassem outra patologia. Esta lei que tinha o propósito inicial de 

regulamentar o mercado de opiáceos e certificar (através de licenças) médicos que pudessem administrar 

para fins medicinais estes narcóticos tornou-se, no decorrer de alguns anos, numa lei proibitiva a que se 

somaram outras de igual teor legal. De entre os críticos às leis proibicionistas está William Burroughs, e 

por isso faz referência a esta lei de 1914. 
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 William Burroughs seria, no entanto, o último dos três grandes “Beats” a iniciar 

uma carreira literária, sendo o seu primeiro romance, Junky, publicado em 1953, tendo, 

no entanto, escrito com Kerouac uma obra, que viria a ser publicada em 2008, com o 

título And the Hippos Were Boiled in Their Tanks, sobre o homicídio cometido por Lucien 

Carr na década de 19506.  

A influência de Burroughs, no entanto, vai para além do seu legado literário, sendo 

considerado por muitos uma das figuras mais influentes do “mundo alternativo” 

americano do século XX e apontado muitas vezes como o criador do termo “Heavy 

Metal”. Várias figuras marcantes do panorama artístico dos finais do século XX viriam a 

ser fortemente inspirados por esta figura, como Patti Smith, Kurt Cobain, ou outros 

escritores contemporâneos como William Gibson, uma clara influência num género 

literário surgido nos anos 1970 e 1980, impulsionado por Gibson e outros autores 

chamado cyberpunk: 

A few examples seem worth mentioning, however. William S. Burroughs’s Naked Lunch 

(1959) is arguably a vital influence behind cyberpunk. Gory, raw and, for some readers, 

downright nauseating, Naked Lunch uses the theme of ‘the junk virus’ – drug addiction – 

as the starting point for a heady journey into the realm of abjection: the state of body and 

mind that renders certain objects and experiences simultaneously attractive and repulsive. 

(Cavallaro 2000: 10)  

 

  O facto de se ter mais tarde aventurado noutras variantes artísticas (como a 

música, cinema ou pintura) parece ter ajudado à consagração desta figura no panorama 

da cultura americana. A sua influência na cultura e no pós-modernismo poderá ter que 

ver com o seu foco na desconstrução da forma como era vista a arte no século XX e na 

abordagem de temas considerados tabu nos anos 1950 e 1960. 

Prova desta influência na cultura será a criação e a propagação do termo “queer”, 

tornando-se Burroughs num ícone LGBT no final do século XX. Porém, apesar de ter 

                                                           
6 Lucien Carr assassinou David Eames Kammerer, uma outra figura com ligação à Beat Generation, junto 

ao Rio Hudson em 1944. Kerouac e Burroughs, à semelhança do que Kerouac viria posteriormente a fazer 

em On the Road, usam pseudónimos para contar a história deste homicídio (William Burroughs é Will 

Dennison, Kerouac é Mike Ryko e Lucien Carr é Phillip Tourian). 



 

14 

escrito Queer em 19527, um livro de temática homossexual explícita (o próprio título é já 

indício disso mesmo), foi largamente afastado do cânone LGBT, no que à arte diz 

respeito, por não promover propriamente uma identidade LGBT mas sustentar uma 

identidade própria, sendo muitas vezes considerado misógino e em parte homofóbico por 

caricaturar estereótipos nas suas obras. 

  Como refere Barry Miles em William Burroughs: El Hombre Invisible, e como 

atesta Kerouac nas suas descrições de Burroughs em On The Road, o estilo de vida do 

autor e os seus conhecimentos atraíram, mesmo antes de começar a escrever, uma série 

de artistas da época que fariam parte integrante do que se viria a tornar a Beat Generation, 

como é o caso de Ginsberg ou Kerouac. Na verdade, Burroughs iria conduzir várias 

experiências de foro telepático e experimental com vários autores, que consistiam na 

criação de personagens que eram retratadas de forma teatral, referindo ainda Miles que o 

desenvolvimento deste tipo de personagens em muito se devia à hipnoanálise de Lewis 

Wolberg8. Todas estas narrativas foram mote para o desenvolvimento de várias 

personagens na obra do autor.  

The development of these routines – situations extended and exploited to their most 

surreal and humorous ends – is absolutely key to Burroughs writing style, where 

situations are developed almost to breaking point, and sometimes repeated in another 

variation, resulting in a variety of different, usually hilarious, resolutions. (Miles 2010: 

46) 

 

Mais à frente nesta biografia de Burroughs, Barry Miles aponta também para o 

facto de este tipo de material chegar ao autor através de várias formas, como a psicanálise, 

ou através de sonhos. Não almejando Burroughs tornar-se escritor, ou ser um escritor 

prolífero no início dos anos 19509, estas experiências serviam como forma de exploração 

                                                           
7 Publicado apenas em 1985. 

8 Wolberg foi um psicanalista americano conhecido por aplicar técnicas de hipnoanálise à psiquiatria.  

9William Burroughs, apesar de a sua primeira obra ter sido publicada em 1953, só é reconhecido com a 

publicação de Naked Lunch em 1958, muito graças ao processo de censura que baniu este livro em Boston 

em 1962, sendo esta decisão revogada pelos tribunais americanos, considerando que o livro tinha valor 

artístico e social e que não violava nenhuma lei de obscenidade. Barry Miles vai mais longe quando sublinha 
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da consciência, ainda que muitas das personagens criadas nesta altura se tornassem 

recorrentes ao longo da obra do autor: “Routines were, in fact, to be the key which 

unlocked Burroughs’ abilities as a writer.” (Miles 2010: 47) 

  A relação com a espiritualidade e a obra do autor podem também, segundo alguns 

autores, ter começado com um crime. Na introdução a Queer, Burroughs refere tanto o 

“Ugly Spirit”,10 que será uma entidade muito presente nas suas obras, como o facto de o 

acidente trágico que resultou na morte da sua mulher Joan11 ser o mote para o início da 

sua vida como escritor: 

I am forced to the appalling conclusion that I would never have become a writer but for 

Joan's death, and to a realization of the extent to which this event has motivated and 

formulated my writing... The death of Joan brought me in contact with the invader, the 

Ugly Spirit, and maneuvered me into a life-long struggle, in which I had no choice except 

to write my way out. (Burroughs 1987: 22) 

Nesta mesma citação, é possível ainda ver outro tema compulsivo no universo de 

Burroughs: o invasor ou parasita que se mistura claramente com o conceito de “Ugly 

                                                           
que aquilo que estabeleceu a reputação de William Burroughs como escritor teria sido o seu julgamento 

pela censura: “The trial estabilished Burroughs’ literary reputation in the USA but in the public mind he 

remained in the same category as Henry Miller, a serious writer whose work was supposedly pornographic. 

Since Burroughs lived abroad he was rarely interviewed, and before the mid 70’s, he was known mainly as 

an associate of Kerouac and Ginsberg: a shadowy Beat Generation figure who had rejected the United 

States in favour of Europe and North Africa. The notion of Burroughs as a cult personality was a more 

recent development” (Miles 2010: 3). 

10 O reconhecimento do “Ugly Spirit”, conceito que Burroughs diz ter sido criado por Brion Gysin, como 

entidade malévola que teria “possuído” o autor, fez com que este mesmo conceito fosse reproduzido em 

várias obras como é o caso da Trilogia Nova ou no livro Queer: “Burroughs identified the Ugly Spirit as 

having to do with his privileged patrician background, received ideas and attitudes that were still lodged in 

him, controlling him. Now that he could name it, countermeasures could be taken. Burroughs regarded the 

Ugly Spirit as a “psychic entry” into his being by a malevolent force, and as the years passed, the term 

entered his personal cosmography” (Miles 2015: 345). 

11 Joan Volmer viria a falecer em 1951, após ter participado com Burroughs num jogo com uma arma de 

fogo – “William Tell” –, que consiste em colocar um objecto como alvo no topo da cabeça enquanto outra 

pessoa tenta acertar nesse mesmo objecto. 
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Spirit”. Indo um pouco mais longe, podemos ainda concluir que esta entidade parasita se 

cruza também com o conceito de controlo, que irá ser uma constante obsessão no universo 

pessoal e literário de Burroughs. A análise que David S. Wills faz em “Scientologist! 

William S. Burroughs and The ‘Weird Cult’” comenta precisamente esta ligação de 

conceitos e a marca que o controlo viria a ter na obra do autor: 

It is interesting that Burroughs so explicitly linked possession and control here, as control 

is something that he had fought since childhood, and became an overriding theme of most 

of his writing. (…) Possession by a demon was just the next form of control he had to 

battle, and this one involved a life devoted to writing.” (Wills 2013: 32) 

 

  Esta busca constante de mecanismos de fuga ao controlo é recorrente na obra do 

autor, a qual, no que toca ao tema da religião e espiritualidade, vai do Gnosticismo à 

Cientologia12, bem como das teorias de Wilhelm Reich da caixa de orgone ao mito árabe 

de Hassan Ibn Sabbah, passando pela superstição do número 23 ou da magia oculta. A 

base para a presença de elementos de religião e espiritualidade na obra de Burroughs 

parece estar portanto no fascínio do autor pela mente humana e pela sua reacção ao 

controlo ou sistemas de controlo, como acima referido. A presença deste último elemento 

na escrita de Burroughs parece manifestar-se já em 1929, quando o autor publica o seu 

primeiro ensaio, “Personal Magnetism”, no jornal da escola John Burroughs, que então 

frequentava em St. Louis, Missouri13: “It was a short personal story about an experience 

                                                           
12 A influência desta religião na obra do autor não se resume apenas às referências explícitas que este faz 

em algumas das suas obras, mas também às técnicas usadas por Burroughs, nomeadamente “cut-up” e 

“fold-in”, que parecem remeter para a ideia da repetição postulada pela Cientologia: "This idea has much 

in common with Burroughs’ interest in scientology’s use of repetition as a means of breaking down 

linguistic association blocks, thereby freeing the individual from unconscious controls." (Land 2005: 460) 

13 A espiritualidade na vida de Burroughs parece ter começado ainda em criança com influências tanto da 

parte da sua mãe: “My mother believed in psychic phenomena. She wasn’t at all religious but she didn’t 

have a closed mind about it. She was very psychic.”), como da sua ama, tendo esta última ensinado ao autor 

algumas “maldições”, que o autor transcreve anos mais tarde na obra The Place of Dead Roads, de 1983:  

Slip and stumble (lips feel back from his teeth) 

Trip and fall (his eyes light up inside) 

Down the stairs 
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in being short-changed, in exploring the human mind, and systems of control” (Wills 

2013: 11). 

 Poderá também ser esta obsessão pelo controlo que o faz aproximar da religião e 

de correntes espirituais com as quais se cruza ao longo da sua vida. Isto poderá aplicar-se 

tanto à sua aproximação à cientologia como ao maniqueísmo presente em quase toda a 

sua obra. Mesmo a sua procura pelos efeitos de ayahuasca transpostos para a obra The 

Yage Letters parece ter o propósito de quebrar o controlo através da manipulação da 

consciência humana14. Igual propósito parece ter a oposição dual que vemos em obras 

como Nova Express ou The Soft Machine, que nos apresentam violentos parasitas que 

ameaçam controlar toda a espécie humana. “The word may once have been a healthy 

neural cell. It is now a parasitic organism that invades and damages the central nervous 

system” (Burroughs 2010b: 39). 

 A referência à palavra, como se constata na citação acima, para além de uma 

entidade parasita, pode também ser vista como uma alusão bíblica15, “In the beginning 

was the Word, and the Word was with God, and the Word was God” (John 1:1)16. Porém, 

                                                           
And hit the walllllllllllll! 

14 As experiências com ayahuasca são literariamente transpostas para a obra The Yage Letters, de 1963, e 

para a vasta correspondência documentada que manteve com Allen Ginsberg. 

15 Apesar de na obra de William Burroughs serem raras as referências ao cristianismo ou a qualquer uma 

das religiões associadas ao mesmo, na sua obra mais recente aparecem, no entanto, referências a Jesus 

Cristo. Burroughs parece, segundo Barry Miles, acreditar que Jesus tenha existido ainda que sob outras 

formas e outros nomes. Burroughs explica isso mesmo numa entrevista em 1988, a sua crença na figura de 

Jesus enquanto entidade histórica, que podia ter ou não as características canónicas atribuídas à figura de 

Jesus. Nessa mesma entrevista, critica também a Igreja por ter um monopólio de milagres, onde apenas os 

seus santos poderiam exercer milagres fidedignos, o que é coerente com a sua postura antimonopolista e 

anti-hierárquica tanto no que à religião diz respeito como no que diz respeito a outro tipo de instituições. 

16 A palavra e a linguagem parecem fazer parte integral das várias “obsessões” que Burroughs introduziu 

na sua obra. No ensaio “Feedback from Watergate to the Garden of Eden”, o autor faz referência à palavra 

como um vírus que possibilita a linguagem falada, ideia esta que é transposta para a ficção em The Nova 

Trilogy, sustentando a ideia expressa em The Ticket That Exploded, segundo a qual a palavra não teria ainda 

sido reconhecida como um vírus porque teria atingido uma estabilidade simbiótica com o seu hospedeiro: 
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a maior referência ao campo religioso parece residir tanto nas referências à cientologia 

como ao campo do gnosticismo, abrangendo este quase toda a sua obra, o que faz sentido, 

uma vez que se trata de um sistema dualista, em que existem invariavelmente duas 

entidades em confronto. Mesmo no que ao controlo diz respeito, deverão existir duas 

entidades, uma em forma de parasita que detém poder sobre uma outra entidade que será 

controlada pela primeira. Estas características dualistas estão na sua maioria presentes nas 

três obras que marcaram a obra de Burroughs nos anos 1960: Nova Express, The Soft 

Machine e The Ticket That Exploded.  

Esta dissertação tem como objectivo entender qual a influência e qual o verdadeiro 

impacto que a religião e a espiritualidade tiveram na obra de William S. Burroughs, 

desenvolvendo o tema a partir de vertentes exploradas nos três capítulos seguintes. No 

primeiro será abordada a temática do gnosticismo na obra de William Burroughs e a 

dualidade entre controlo e realidade expressa essencialmente na Trilogia Nova (Nova 

Express, The Ticket That Exploded e The Soft Machine), bem como a influência que 

Hassan Ibn Sabbah terá na obra do autor, e como podemos enquadrar esta figura sob uma 

perspetiva gnóstica. A Cientologia e a intrusão do autor nesta religião são exploradas no 

segundo capítulo, bem como as referências que Burroughs faz à igreja na sua obra (e a 

forte probabilidade da influência da mesma nas suas técnicas artísticas). Por fim, o 

terceiro capítulo roda em torno da prevalência do oculto e da espiritualidade que William 

Burroughs transfere da sua vida pessoal para a sua obra, indo da busca pelo eu espiritual 

em The Yage Letters a meras superstições ou à prática da magia do caos, directamente 

influenciada por Aleister Crowley e pelo seu método de praticar o oculto. Esta é a 

trajetória de Burroughs pelo mundo da religião e espiritualidade, temáticas fundamentais 

para entender a obra e o universo literário do autor.  

 

                                                           
“The word has not been recognized as a virus because it has achieved a state of stable symbiosis with the 

host...” (Burroughs 2008b: 5). 
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Capítulo 1- Gnosticismo, Maniqueísmo, Dualismo 

 

Não é certo que William Burroughs fosse adepto das práticas do gnosticismo ou 

que as praticasse em vida.17 No entanto, é possível estabelecer paralelismos entre algumas 

obras e temáticas do autor e este movimento religioso. Tendo como foco a relação entre 

a matéria e a alma, tanto as ideias de Burroughs como as ideias gnósticas se situam no 

campo do absoluto transcendentalismo, como refere Gregory Stephenson: 

Fundamental to religion, philosophy, and other modes of human enquiry is the problem 

of the relationship of the self to the physical body, of spirit matter. The spectrum of 

opinion with regard to this problem varies from the absolute materialist position at one 

extreme, through the immanentist position in the center, to the position of the absolute 

transcendentalist at the other extreme. The ideas of the Gnostics and of William 

Burroughs are situated at this latter extreme. (Stephenson 1990: 59) 

 

 Antes de estabelecer comparações entre as obras e as ideias gnósticas, é 

importante referir alguns conceitos-chave. O Gnosticismo entende a divindade como um 

ser sem matéria, sendo o objetivo final do ser humano libertar-se da matéria e ascender 

como espírito. No conceito dualístico gnóstico, o bem é a transcendência e o mal é a 

matéria, cujo criador, porém, não é o mesmo deus transcendental. Dos vários nomes 

usados para esta entidade criadora, o mais comum será Demiurgo (ou “Demiurge”), que 

aparece como uma entidade do mal no conceito gnóstico e como um “deus pessimista”. 

Teria como servos e ajudantes os arcontes (ou “archons”), que seriam uma espécie de 

semideuses que dariam seguimento às ordens superiores do Demiurgo. O ser humano, 

segundo o gnosticismo, possui intrinsecamente alguma divindade dentro de si, a pneuma, 

e será libertado através da gnosis18, um conhecimento espiritual relacionado com a 

                                                           
17 Em entrevista a Gregory Corso, em 1984, quando questionado acerca do seu posicionamento religioso, 

William Burroughs terá respondido que se encontrava no campo gnóstico e maniqueísta. 

18 Gnosis, que em grego significa conhecimento, é o processo pelo qual, segundo os gnósticos, o ser humano 

se liberta do mundo material e descobre a sua divindade interior: “Gnosis may be the result of a long process 

of self-knowledge or of the correct understanding of spiritual texts, or the receipt of knowledge may be 
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natureza. A busca pela gnose, ou pela realidade, pode, no universo de William Burroughs, 

ser feito tanto a partir da fuga ao controlo como pelo uso de narcóticos. Os gnósticos 

tinham ainda uma visão extremamente oposta às hierarquias, que eram vistas como 

manifestações de “Demiurge”. Esta concepção anarquista da sociedade e da sua própria 

religião aproxima-se das ideias de fuga ao sistema social e ao controlo, transmitidas por 

William Burroughs. 

No contexto da busca pela gnose, surge o interesse de William Burroughs por 

algumas figuras islâmicas ligadas ao gnosticismo muçulmano. Numa carta a Allen 

Ginsberg, datada de 23 de janeiro de 1957, Burroughs confessa a influência que o 

Islamismo teve na sua vida, principalmente enquanto viveu em Tânger: “My religious 

conversion now complete. I am neither a Moslem nor a Christian, but I owe a great debt 

to Islam and could never have mad my connection with God ANYWHERE BUT HERE” 

(Burroughs 1982: 175). 

Na mesma carta, Burroughs diz como absorveu esta mesma religião por osmose, 

sem por vezes saber uma única palavra da língua árabe, ideia explicada através da forte 

espiritualidade e misticismo que o autor parece ter sentido ao longo de toda a sua vida. É 

então aqui, apresentado por Brion Gysin, que aparece umas das figuras base do universo 

literário e artístico de William Burroughs: Hassan Ibn Sabbah. As referências a esta figura 

são vastas nos textos do autor, desde as suas primeiras obras – como Nova Express, por 

exemplo –, até obras mais tardias como Cities of the Red Night, de 1981: “Waring has 

told me about Hassan Ibn Sabbah, the Old Man of the Mountain, who terrorized the 

Moslem world for years with a few hundred assassins” (Burroughs 2010c: 133). 

Hassan Ibn Sabbah foi um missionário islâmico da corrente do ismailismo nizarita 

(uma vertente minoritária xiita19) responsável pela criação da Ordem dos Assassinos, uma 

                                                           
swift and revelatory (…) Whatever means break the illusion of the body-self and the material world, 

whatever acts repudiate the authority of the Archons and affirm the pneuma, are paths to gnosis” 

(Stephenson 1990: 61). 

19 Hassan Ibn Sabbah é visto por muitos como tendo sido o criador do primeiro grupo terrorista da história, 

dado que a ordem dos assassinos era conhecida pelos seus ataques suicidas e por serem completamente 

leais às suas crenças. 
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seita que surgiu no final do século XI e que usava a força para aumentar a sua influência 

e expandir as suas crenças. Hassan Ibn Sabbah era conhecido como “o velho da 

montanha” pela sua suposta reclusão numa fortaleza na região de Alamut, existindo 

também relatos e textos que demonstram o seu interesse pelo oculto e pela magia. Nos 

textos deixados por esta figura, aparecem alguns gnósticos primitivos, como Sabath ou 

Abrasax, bem como as ligações de Hassan Ibn Sabbah ao califado fatímida, conhecido 

por se encontrar no campo oposto ao islamismo ortodoxo ou sunita. Os segredos da gnose 

e as visões de paraíso abriam-se para os fatímidas/ismaelitas, segundo alguns autores, 

através do consumo de haxixe, palavra que tem origem na sua maior seita, os “hashashin”, 

conhecidos por serem eficazes em assassinatos de foro político e religioso. Hassan Ibn 

Sabbah seria o mais famoso líder desta seita religiosa, e tanto Burroughs como Brion 

Gysin trabalharam esta figura nas suas obras, muitas vezes modificando criativamente o 

respetivo mito. Hassan Ibn Sabbah poderá ser visto como um foco de gnose na obra de 

Burroughs, alguém que conhece a realidade e foge do aparente controlo do sistema20. No 

capítulo “Prisoners Come Out” de Nova Express, Hassan Sabbah aparece como uma 

personagem que transcende a matéria e que aparenta ser um perigo para as figuras que 

anseiam enclausurar o ser humano no seu próprio corpo. Porém, é o conflito entre duas 

entidades distintas que ajudam a afirmar uma visão gnóstica de grande parte da obra de 

William Burroughs. À semelhança do sistema dualista gnóstico, em que a matéria é o 

“mal” e o espírito o “bem21, o universo literário de Burroughs é também marcado por uma 

forte presença dual, em que várias entidades entram em constante conflito. A presença 

mais forte desta marca dual parece estar na chamada Nova Trilogy, composta pelas obras 

The Soft Machine (1961), Nova Express (1964) e The Ticket That Exploded (1962). Barry 

Miles aponta ainda na sua biografia de William Burroughs, El Hombre Invisible, que 

                                                           
20 Prova disso é esta transcrição da faixa Last Words of Hassan Sabbah do álbum Nothing Here Now But 

The Recordings, publicado em 1981: “Last words of Hassan Sabbah, The Old man of the Mountain! Listen 

to my last words, anywhere! Listen all you boards, governments, syndicates, nations of the world, And you, 

powers behind what filth deals consummated in what lavatory,To take what is not yours, To sell out your 

sons forever! To sell the ground from unborn feet forever” (Burroughs 1981: B7). 

21 “Essentially though, the attitude that characterizes all the Gnostic systems is that the world, the body, and 

matter are unreal and evil” (Stephenson 1990: 60). 
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algumas destas entidades em confronto nas três obras acima citadas funcionam de modo 

a criar um conflito polarizado através de um pensamento dual. 

O “mal”, o controlo no universo literário de Burroughs, pelo menos nestas três 

obras, tem em “Mr Bradly Mr Martin” ou “The Ugly Spirit” o seu líder que, de um ponto 

de vista gnóstico, poderá ser comparado ao Demiurgo. “Mr Bradly and Mr Martin” teve 

a sua primeira aparição no imaginário do autor em Minutes to Go, como aponta Gregory 

Stephenson22. Como o próprio nome da personagem indica, “Mr Bradly Mister Martin” 

tem uma característica intrinsecamente dual, e é nela que assenta a narrativa distópica 

destas três obras. 

“Mr Bradly Mr Martin”23 é assim o líder da “Nova Mob”. A “Nova Mob” surge 

como uma força opressora cujo objetivo será obter o total domínio sobre a raça humana 

através do controlo e a manipulação da imagem e da palavra, afastando o ser humano da 

gnose (ou da realidade). A “Nova Mob”, de uma perspetiva gnóstica, terá nos seus 

parasitas os seus arcontes e em “Mr Bradly Mr Martin” o seu demiurgo. O próprio 

Burroughs corrobora essa teoria numa conferência em 1962: 

“Mr Bradly-Mr Martin, in my mythology, is a God that failed, a God of conflict in two 

parts, so created to keep a tired old show on the road, The God of Arbitrary Power and 

Restraint, Of Prison and Pressure, who needs subordinates, who needs what he calls ‘his 

human dogs’ while treating them with the contempt a con man feels for his victims.” 

(Burroughs 1962: 7) 

 

Os parasitas da “Nova Mob” partilham entre si vários vícios sob os quais 

subjugam os seus hospedeiros, que Stephenson descreve como sendo apenas um único – 

o vício pela imagem: “The addictions to language, body, ego identity, sex, religion, and 

drugs are exposed as one addiction: image addiction, a virus parasitism” (Stephenson 

1990: 66). 

                                                           
22 Numa carta dirigida a Brion Gysin em 1960, Burroughs confessa estar a trabalhar numa sequela de Naked 

Lunch intitulada “Mr Bradley Mr Martin”, que se viria a transformar na obra The Soft Machine. 

23 Mr Bradly Mr Martin parece ter a imagem de um ser humanoide acinzentado como exposto em The Soft 

Machine: “The man opposite me didn’t look like much – a thin grey man in a long coat that flickered like 

old film – he just happens to be the biggest operator in any time universe” (Burroughs 2010d: 40). 
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As imagens criadas pela “Nova Mob” são descritas por Burroughs como “Reality 

Film”, uma espécie de guião que estes parasitas impõem à raça humana. O “Reality Film” 

é exposto em The Ticket That Exploded como uma realidade alternativa aos humanos. Mr 

Bradly Mr Martin parece ser o arquiteto desta realidade alternativa e meio inequívoco de 

controlo: 

The film stock issued now isn't worth the celluloid its printed on. There is nothing to back 

it up. The film bank is empty. To conceal the bankruptcy of the reality studio it is essential 

that no one should be in a position to set up another reality set. The reality film has now 

become an instrument and weapon of monopoly - The full weight of the film is directed 

against anyone who calls the film into question with particular attention to writers and 

artists. (Burroughs 2010b: 117)  

 

 A única resposta a esta equipa de parasitas e ao “Reality Film” será a atuação da 

“Nova Police”, que através da técnica do “cut up” destrói o sistema de controlo imposto 

pela “Nova Mob”. O conteúdo do “Reality Film” será a conformidade político-social, e o 

“Ticket That Exploded” terá a ver com aqueles que rompem com esta forma de realidade. 

A “Nova Police” é o principal agente de combate ao “Reality Film” e, como aponta Daniel 

Beaumont em “The ‘Lone-Nut’ Theory”, são estas figuras que poderão desconstruir e 

apontar as falhas neste sistema fraudulento criado pela “Nova Mob”.24 Para além de 

Hassan Ibn Sabbah, que tem um papel preponderante na “Nova Police”, esta é comandada 

pelo Inspetor William Lee, personagem que tem a sua primeira aparição em Naked Lunch 

e que é recorrente no universo de Burroughs. A personagem Inspector Lee tenta alertar a 

humanidade para os perigos da “Nova Mob”, mais concretamente para o “Garden of 

Delights”, que neste caso tem um paralelo gnóstico com a matéria. 

Their drugs are poison designed to beam in Orgasm Death and Nova Ovens – Stay out of 

the Garden of Delights – It is a man-eating trap that ends in green goo – Throw back their 

ersatz Immortality – It will fall apart before you can get out of The Big Store – Flush their 

                                                           
24 “The various sorts of junkies are then subject to what Burroughs calls ‘the Reality Film’ – to which the 

title of the second novel of the trilogy, The Ticket That Exploded, alludes. The ‘ticket explodes’ when the 

subject rejects the political and social domination and conformity that are the ‘content’ of the Reality Film” 

(Beaumont 2009: 203). 



 

24 

drug kicks down the drain – They are poisoning and monopolising the hallucinogen drugs 

– Learn to make it without any chemical corn – All that they offer is a screen to cover 

retreat from the colony they have so disgracefully mismanaged. (Burroughs 2014: 4) 

 

Para além da dualidade exposta pela “Nova Mob” e pela “Nova Police”, existem 

outros confrontos na obra do autor. Se continuarmos a explorar a Trilogia “Nova”, 

podemos observar no capítulo “Gongs of Violence” um cenário distópico em que os sexos 

parecem em guerra e apenas se encontram num local chamado “Semen Market” por 

razões meramente reprodutoras. Porém, as ideias um tanto misóginas de Burroughs 

parecem relegadas para segundo plano se tivermos em conta a luta constante entre o 

controlo e a realidade que abundam nas três obras do autor nos anos 1960. 

Esta obsessão que William Burroughs aparenta ter pelo controlo extravasa, porém, 

a sua própria obra. O método que Burroughs encontrou para a fuga a todo este sistema, 

tanto na sua vida pessoal como na sua obra, foi desconstruir a sua forma de escrever e 

inventar as técnicas de “cut-up” e “fold-in”. Esta técnica advém de antigas experiências 

modernistas, nomeadamente de Tristan Tzara no início do século XX. O movimento 

dadaísta propunha-se assim criar algo aparentemente aleatório através da colagem. A 

inspiração de Burroughs para a técnica do “cut-up” vem de forma clara da obra de Tzara 

“How to Make a Dadaist Poem”, de 1920: 

Take a newspaper./ Take some scissors./ Choose from this paper an article the length you 

want to make your poem./Cut out the article./ Next carefully cut out each of the words 

that make up this article and put them all in a bag./ Shake gently./ Next take out each 

cutting one after the other./ Copy conscientiously in the order in which they left the bag./ 

The poem will resemble you./ And there you are—an infinitely original author of 

charming sensibility, even though unappreciated by the vulgar herd. 

 

Burroughs admite a influência de Tristan Tzara numa carta a Paul Carroll25 de a 

                                                           
25 Paul Carroll foi um poeta e editor americano, responsável por publicar vários excertos de Naked Lunch 

na “Chicago Review”, onde trabalhava. 
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bril de 1960, onde explica o que é o método “cut-up”, repartindo a autoria com Brion 

Gysin. A diferença em relação ao método de Tzara consiste no facto de a técnica de 

Burroughs envolver um corte de textos por secções, para depois as rearranjar de uma 

forma semi-aleatória. De notar que grande parte das cartas escritas e compiladas em Rub 

Out the Words: The Letters of William S. Burroughs 1959-1974, publicado em 2012, são 

escritas com esta técnica, quase como um ensaio para o que viriam a ser as suas obras 

mais experimentais do escritor. Tudo leva a crer que Burroughs acreditaria estar aqui a 

reposta para o verdadeiro conhecimento e exploração da realidade. Para além disso, 

Burroughs parecia acreditar nos poderes de adivinhação que o “cut-up” poderia ter, sendo 

famosa a gravação onde fala sobre esta técnica com a frase: “When you cut into the 

Present the Future leaks out.” Se voltarmos à área do Gnosticismo e à forma como a 

“Nova Police” usa estas técnicas para lutar contra o seu antagonista “Nova Mob”, 

podemos identificar o “cut-up” como uma forma de gnose, dado que é a arma usada para 

desconstruir e acordar o ser humano corroído pelos seres parasíticos da “Nova Mob”. 

Stephenson refere que o uso do “cut-up” como arma de desconstrução da realidade é 

fortemente inspirado em Rimbaud, usando como prova dessa influência a seguinte citação 

de Burroughs em The Third Mind: “Images shift sense under the scissors smell images to 

sound sight to sound sound to kinesthetic. This is where Rimbaud was going with his 

color of vowels. And his ‘systematic derangement of the senses…” (Burroughs and Gysin 

1978: 32) 

Para Burroughs, a linguagem é claramente o principal veículo de controlo. Por 

isso fará algum sentido a tentativa de desconstruir a linguagem através do “cut-up” como 

forma de libertar o pensamento das normas impostas pela própria linguagem. Robin 

Lydenberg refere ainda outro aspecto do “cut-up” que será a sua permeabilidade à 

intertextualidade e ao impacto causado no leitor da triologia “Nova”: “Burroughs’ cut up 

intervals in this chapter26 reorient our reading to the self-reflexive facts of life: to reality 

as fiction, fiction as language, and language as a system of control which can be 

appropriated, extended and perhaps exploded” (Lydenberg 1987: 69). 

                                                           
26 Lydenberg refere-se ao capítulo “Who Am I to Be Critical?” de The Soft Machine. 
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O processo do “cut-up” serve assim tanto para libertar intertextualmente o autor 

do controlo como para o libertar da materialidade das suas próprias palavras. Não é ao 

acaso que o método de Gysin e Burroughs é usado não só com palavras dos próprios, mas 

em vários textos de outros artistas27. Burroughs e Gysin chegam mesmo a explicar este 

conceito de expropriação da palavra escrita em The Third Mind (juntamente com uma 

explicação prática do método do “cut-up”, cortando pedaços da citação abaixo e 

recortando-a de várias maneiras) com a famosa asserção que a escrita estaria cinquenta 

anos atrás da pintura: 

Writing is fifty years behind painting. I propose to apply the painters' techniques to 

writing; things as simple and immediate as collage or montage. Cut right through the 

pages of any book or newsprint... lengthwise, for example, and shuffle the columns of 

text. Put them together at hazard and read the newly constituted message. Do it for 

yourself. Use any system which suggests itself to you. Take your own words or the words 

said to be "the very own words" of anyone else living or dead. You'll soon see that words 

don't belong to anyone. Words have a vitality of their own and you or anybody can make 

them gush into action. (Burroughs e Gysin 1978: 34) 

 

O pináculo da desconstrução da matéria através do veículo da linguagem poderá 

estar no conto “The Discipline of DE”, inserido em Exterminator!, publicado em 1973. 

“The discipline of DE” é, segundo o Coronel Sutton-Smith, personagem deste conto, a 

maneira mais simples e eficaz de executar qualquer tipo de tarefa, bastando para isso 

repetir todos e quaisquer movimentos até atingir a perfeição. Tal como o desapego pela 

linguagem, repetir movimentos até à perfeição desliga o sujeito da tarefa que está 

realmente a executar, chegando ao ponto de não ter que fazer absolutamente nada. 

Everyday tasks become painful and boring because you think of them as WORK 

something solid and heavy to be fumbled and stumbled over. Overcome this block and 

you will find that DE can be applied to anything you do even to the final discipline of 

doing nothing. The easier you do it the less you have to do. He who has learned to do 

                                                           
27 “Joyce is in there. Shakespeare, Rimbaud, some writers that people haven't heard about, someone named 

Jack Stern. There's Kerouac. I don't know, when you start making these fold-ins and cut-ups you lose track.” 

(Burroughs e Gysin 1978: 6) 
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nothing with his whole mind and body will have everything done for him. (Burroughs 

2008a: 65) 

 

Se relacionarmos a completa inércia e o silêncio com a imaterialidade, isto poderá 

fazer sentido em contexto gnóstico. Em The Third Mind, obra que escreveu em conjunto 

com Brion Gysin em 1978, podemos ler: 

INTERVIEWER: In Nova Express you indicate that silence is a desirable state. 

BURROUGHS: The most desirable state. In one sense a special use of words and pictures 

can conduce silence. The scrapbooks and time travel are exercises to expand 

consciousness, to teach me to think in association blocks rather than words. I've recently 

spent a little time studying hieroglyph systems, both the Egyptian and the Mayan. A 

whole block of associations—boonf!—like that! Words—at least the way we use them—

can stand in the way of what I call nonbody experience. It's time we thought about leaving 

the body behind. (Burroughs 1978: 2) 

 

Stephenson argumenta que, apesar da insistência por parte de William Burroughs 

no artificio da linguagem como conceito basilar na sua obra, a citação anterior poderá ser 

vista como um texto gnóstico (Stephenson: 1990, 65). Se para os gnósticos o ser humano 

deveria ascender a algo superior, ou a um estado que rompesse com a materialidade, para 

Burroughs o indivíduo deveria ascender da palavra ao silêncio ou do tempo para o espaço 

(que mais tarde descreveria como viagem tempo-espaço – “space-time travel”). A palavra 

ganha, portanto, um significado no universo literário de Burroughs próximo do controlo, 

sendo que só o rompimento com ela (com o uso do “cut-up” por exemplo) ou a negação 

total da mesma (indo ao extremo de atingir o silêncio total) poderiam reencaminhar o ser 

humano de volta para a realidade e fugir ao controlo imposto. A desconstrução da própria 

palavra representaria assim a “gnose” num universo gnóstico, tendo na figura de Hassan 

Ibn Sabbah a personificação disso mesmo, sendo o capítulo inicial de Nova Express 

(“Last Words”) a respetiva tradução. “What scared you all into time? Into body? Into shit? 
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I will tell you: ‘the word’. (…) I Hassan i Sabbah rub out the word forever. If you I cancel 

all your words forever” (Burroughs 2014: 3)28. 

Um outro exemplo do ponto de vista gnóstico na obra de William Burroughs 

estará na criação de utopias isoladas, sendo só aí possível o ser humano atingir o estado 

de plena liberdade, o que para Hakim Bey poderia ser considerado uma “autonomous 

zone”. Uma “autonomous zone” (zona autónoma) é um termo criado por Hakim Bey 

(pseudónimo de Peter Wilson) para denominar pessoas ou grupos organizados de forma 

não hierarquizada que se comunicam e organizam fugindo ao controlo do estado.  

Um exemplo de utopia ou zona autónoma é o que podemos ler em Cities of the 

Red Night sob o nome de Liberatia29. Em Liberatia não haveria hierarquias e teria sido 

usado um sistema político parecido com a democracia direta moderna. Estes piratas 

seriam considerados anticapitalistas e posicionavam-se contra a escravatura, tendo 

inclusive soltado escravos. Burroughs inspira-se neste acontecimento e relata-o em Cities 

of the Red Night, onde podemos percecionar estes acontecimentos do ponto de vista do 

Captain Mission (figura também esta real, que terá guiado a sua tripulação pirata até à 

colónia em Madagáscar). Burroughs propõe-se nesta obra imaginar um mundo onde os 

princípios desta colónia se tivessem concretizado, como explica nas primeiras páginas de 

Cities of The Red Night: 

I cite this example of retroactive Utopia since it actually could have happened in terms of 

the techniques and human resources available at the time. Had Captain Mission lived long 

enough to set an example for others to follow, mankind might have stepped free from the 

deadly impasse of insoluble problems in which we now find ourselves. (Burroughs 

2010c: xiv) 

 

                                                           
28 “Last Words” é um texto recorrente em várias obras de Burroughs, aparecendo em carta e publicado em 

The Yage Letters, em Nova Express e, em 1981, no álbum Nothing Here Now But The Recordings” – The 

Last Words of Hassan Sabbah. 

29 Liberatia é baseada num evento real do século XVII, tratando-se de uma colónia pirata anarquista fundada 

em Madagáscar. Existem, no entanto, divergências sobre a autenticidade ou não desta colónia, podendo 

tratar-se mais de um mito do que de realidade concreta. 



 

29 

Se detetamos o mal na obra de Burroughs como sendo o controlo, o bem como 

sendo a realidade, a “gnose” como sendo a desconstrução, a utopia ou a zona autónoma 

seria a pneuma, completando assim o círculo gnóstico no universo literário de William 

Burroughs.  
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Capítulo 2- Cientologia 

 

Toda a obsessão de William Burroughs por sistemas de controlo e desconstrução 

da realidade manietada pelo sistema no poder parece também estar na origem do seu 

interesse pela Cientologia. Burroughs, como já anteriormente dito, travaria amizade com 

o arquiteto Brion Gysin em 1954, que, para além de lhe apresentar as técnicas de “cut-

up” e “fold-in” e a figura de Hassan Ibn Sabbah, apresenta pela primeira vez ao escritor 

a cientologia. O envolvimento de Burroughs foi, porém, mais intenso do que o de Gysin, 

chegando o autor ao estado de “Clear”30 em 1968.  

A Cientologia é uma religião de origem americana criada por L Ron Hubbard31 

em 1952. Os seus princípios são perfeitamente comparáveis ao gnosticismo, dado que a 

cientologia apresenta também o pressuposto de que os seres humanos são seres espirituais 

que não conhecem a sua verdadeira natureza, sendo que a resposta (ou em términos 

gnósticos, a gnose) estará nos ensinamentos e nas práticas da cientologia. O verdadeiro 

interesse de Burroughs pelas práticas da cientologia poderão ter que ver com o uso da 

memória para curar e remover traumas passados.  

Again, Burroughs’ interest lies in memory, and specifically in removing trauma from the 

mind. This is something that would remain the focus of his interest in Scientology during 

the next decade, and would remain a part of his outlook even after his fascination with 

Scientology had drawn to a close. (Wills 2013: 62) 

 

 Um dos preceitos e fundamentos base da igreja da cientologia é a mente reactiva 

e a teoria dos engramas. Os engramas são, segundo a igreja da cientologia, memórias 

completas de acontecimentos e traumas gravados no inconsciente, que se refletiriam no 

                                                           
30 O estado de “clear” é quando um indivíduo consegue eliminar da sua mente (consciente ou não) 

engramas, que são tecnicamente traumas passados e experiências negativas que o ser humano 

grava na sua memória. 

31 L. Ron Hubbard foi um escritor de ficção científica (falecido em 1986), mais conhecido por ter 

fundado a Igreja da Cientologia, sendo autor da maior arte dos materiais que ainda hoje vigoram 

como base literária dos seguidores desta religião. 
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quotidiano e no consciente através da ação de outro conceito introduzido por Hubbard, a 

mente reactiva. Para apagar os engramas escondidos na mente reactiva, Hubbard propõe 

uma série de técnicas, que incluem o uso do E- Meter32, com o objectivo de o indivíduo 

se livrar da mente reactiva e da estimulação de engramas gravados na mente, de modo a 

se tornar “Clear”, um dos principais objectivos desta religião. 

O fascínio de Burroughs pela teoria dos engramas disseminada pela Igreja da 

Cientologia pode estar relacionado com o uso de materiais como gravadores de voz. Wills 

refere que, para Burroughs, a mente reactiva era como um gravador, dado que seria 

possível fazer gravações, voltar atrás ou para a frente ou apagar. Em The Soft Machine, 

por exemplo, “o reality film,” com o qual os parasitas manipulam a realidade, parece 

transpor para a ficção o conceito de que as gravações da realidade podem reavivar certos 

traumas. A imagem usada por Burroughs aqui aparenta ser, como acima mencionado, a 

de um gravador de voz ou algo semelhante que podemos associar ao E-Meter. 

 A Cientologia usa um aparelho semelhante a um detetor de mentiras no processo 

de apagar engramas da mente reactiva. Este aparelho, chamado E-Meter, aparece tanto 

em cartas a Ginsberg como em obras do autor. 

For him, Hubbard’s reactive mind was like a recording device – you could go backwards 

and repeat something, or you could completely erase it. He briefly describes the ideas 

behind the E-Meter, which was to become another of his obsessions, and says that he has 

been run – in other words, he’d taken steps towards erasing parts of his own memory that 

were causing him pain. (Wills 2013: 62) 

 

O uso do E-Meter era apontado por Burroughs como tendo potencial para entrar e ser 

estudado na ciência normativa, à semelhança do que pensava do uso da apomorfina ou da 

pseudociência do Orgônio de Wilhelm Reich. 

Bill believed firmly in the use of the E-meter to clear unconscious blockages that are 

controlling the individual, so much so that he thought that Hubbard’s findings and its use 

                                                           
32 O E-Meter é um aparelho usado pela igreja da cientologia, que se assemelha na sua grande 

medida a um detetor de mentiras, que mede a resistência elétrica da pele. É uma variação do 

aparelho inventado por Samuel Christie em 1833, patenteado no século XX por L. Ron Hubbard. 
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should be opened up to panels of scientists and specialists in biofeedback to potentiate its 

use. (Miles 2015: 466) 

 

Burroughs terá mesmo escrito uma carta em 1959 a Allen Ginsberg relatando que 

na Cientologia teria descoberto um método para relembrar traumas passados e 

subconsequentemente os eliminar do seu subconsciente: 

The method of directed recall is the method of Scientology. You will recall I wrote urging 

you to contact local chapter and find an auditor. They do the job without hypnosis or 

drugs, simply run the tape back and forth until the trauma is wiped off. It works. I have 

used the method—partially responsible for recent changes. (Burroughs 1993: 431) 

 

O E-meter funciona assim como um detetor para os engramas escondidos no 

subconsciente humano, descobrindo-os quando os indivíduos são sujeitos aos 

questionários exaustivos do processo de “auditing”. O “auditing” é um processo parecido 

com a psicoterapia em que o auditor dirige o indivíduo através de um questionário a 

entender quais são os aspectos negativos da sua vida e a eliminar os mesmos da sua mente 

consciente e inconsciente.  

Este objeto foi usado pelo autor, não só para fins pessoais como para ajudar no 

seu processo de escrita, como confessa num artigo publicado pela revista americana 

Rolling Stone em novembro de 1972: 

These film glimpses will occur in auditing. I don't say you are remembering another life 

but you are remembering something. A writer always gets his pound of flesh and a 

number of scenes later used in The Wild Boys were remembered on the E-Meter. Later I 

was able to obtain the same results through self-auditing. (Burroughs 1972: 46) 

 

Se este objecto o ajudaria a escrever e no processo criativo das suas narrativas, 

também viria a aparecer de forma literal na obra do autor, assim como a própria igreja na 

sua globalidade. Podemos encontrar assim a palavra “E-meter” e o seu conceito na ficção 

de Burroughs. Em baixo um excerto de Ali’s Smile: Naked Scientology onde o objecto é 

explicado: “They'll smell me out on the E-meter, if you'll pardon the expression, Sir; they 

have this lie-detector, Sir. You can't beat it, Sir. You see, I did a job for them once...my 
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wife took a personal efficiency course at the London Center and that's how I got into it” 

(Burroughs 2008a: 80). 

Não é só a palavra “E-Meter” que aparece no universo de Burroughs, dado que a 

influência da Cientologia na obra do autor reflete-se, em larga escala, na inclusão de 

vários outros elementos em obras como Exterminator!, The Soft Machine, Nova Express 

ou The Ticket That Exploded, esta última merecendo particular destaque para Barry Miles 

na biografia William S. Burroughs: A Life: “Scientology began to show up in Burroughs’s 

texts. It was called Logos in The Ticket That Exploded, an organization that had ‘a system 

of therapy they call clearing’” (Miles 2015: 467). 

  As referências à Igreja da Cientologia como “Logos” em The Ticket That 

Exploded e Nova Express33 parece particularmente interessante e relevante para o 

enquadramento das referências da Cientologia na obra de Burroughs. “Logos” tanto pode 

significar razão no sentido bíblico ou pensamento divino no acto de criação, bem como 

um conceito expresso na filosofia grega sobre a razão humana. Etimologicamente 

significa palavra escrita ou falada, o que poderá ter sido preponderante para a escolha de 

“Logos” como pseudónimo na trilogia Nova, dado que o foco principal destas obras é 

logicamente a palavra per se. Na seguinte citação de The Ticket That Exploded, Burroughs 

expõe as técnicas da instituição que apelida de “Logos”, ressalvando que poderiam ser 

usadas para o bem ou para o mal conforme a intenção do indivíduo ou grupo de pessoas 

que as usasse. 

You know about the Logos group?? . . claim to have reduced human behavior to a 

predictable science controlled by the appropriate word combos. They have a system of 

therapy they call ‘clearing.' You ‘run' traumatic material which they call ‘engrams' until 

it loses emotional connotation through repetition and is then refiled as neutral memory. 

When all the ‘engrams' have been run and deactivated the subject becomes a ’clear' . . It 

would seem that a technique a tool is good or bad according to who uses it and for what 

purposes. This tool is especially liable to abuse. In many cases they become ‘clear' by 

                                                           
33 Em Nova Express as referências à cientologia são extremamente claras, não havendo alteração da 

nomenclatura como acontece em The Ticket That Exploded, referindo novamente aqui a teoria dos 

engramas e os benefícios que a cientologia poderia ter no indivíduo (Burroughs 2014: 181). 
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unloading their ‘engram' tapes on somebody else. These ‘engram' tapes are living 

organisms viruses in fact. (Burroughs 2010b: 17) 

 

Porém, o conto que certamente contará com mais referências à Igreja da 

Cientologia em toda a obra de Burroughs será “Ali’s Smile”34. Este conto aparenta ser 

uma sátira à Cientologia e expõe a religião como sociedade secreta, fazendo várias 

referências aos métodos usados pela Igreja. O conto é escrito após a saída do autor desta 

religião, o que pode explicar o tom sarcástico e cómico deste conto. A ficção mistura-se 

com a experiência que o autor a nível pessoal manteve durante alguns anos com a Igreja 

da Cientologia. Existe uma referência explícita a esse tempo e, segundo vários biógrafos, 

foi iniciado nas práticas da religião em 1968, na igreja de Saint Hill no Reino Unido35: 

“The set is crater-like valley in the suburbs of a midle-sized English city” 

(Burroughs:2008a, 74). 

Este conto inicia-se com uma referência à Cientologia, neste caso a um 

cientologista local36. Fala também de um tema tabu dentro da religião: a desconexão. A 

personagem Smith diz a Clinch (apesar de não ser clara a distinção entre estas duas 

figuras, aparecendo o nome “Clinch Smith” mais à frente no conto) que a sua atitude para 

com a Cientologia faz com que seja considerado uma pessoa supressiva e por isso será 

submetido à desconexão. “Smith reread the letter. ‘Your flippant attitude toward 

Scientology makes you a down-stat, supressive person. I disconnect from you. Don’t ever 

get on my comlines again. Harry’” (Burroughs 2008a: 75). 

 A desconexão é o processo ético em que membros actuais da Igreja se devem 

desconectar (ou seja, cortar qualquer relação com antigos membros ou com pessoas 

consideradas nocivas para a Cientologia), muitas vezes levando ao rompimento de laços 

entre familiares e amigos. A Igreja da Cientologia nega, no entanto, qualquer prática ética 

que envolva desconexão no seio da religião. Existe ainda uma outra referência a um outro 

                                                           
34 “Ali’s Smile” é publicado em 1973 pela Expanded Media Editions, numa coleção que compila este conto 

e outras publicações de William Burroughs referentes à Cientologia. 

35 L. Ron Hubbard funda uma igreja em Saint Hill em 1959, tendo William Burroughs elaborado uma 

reportagem para a Mayfair em 1968. 

36 “I am your local Scientologist . . . what can I do for you!” (Burroughs 2008: 74) 
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processo da cientologia em “Ali’s Smile”, referente ao status quo que o autor parece 

revelar neste conto acerca da igreja da Cientologia, quando um cientologia em “down-

stat condition” (que será quando o indivíduo recai na sua condição de “clear”, ou se 

recente com alguma depressão) recorre a fazer uma descrição da sua condição atual à 

secção de ética (Burroughs 2008a: 78).  

O preço dos cursos (e o preço de participar ativamente na religião) é também 

referido por Clinch, quando este, acusando os cientologistas de serem ingratos, se 

arrepende de ter pago pelos cursos oferecidos pela Igreja. “Clinch buried his face in his 

hands, sobbing. ‘Ingrates, every one of them ingrates, why I paid for his Scientology 

courses.’ He looked up through his histrionic tears and there was Ali's kris on the wall” 

(Burroughs 2008a: 75). 

A referência ao E-Meter como detector de mentiras e forma de controlo sobre os 

membros da igreja, está também presente em “Ali’s Smile”, assim como a Sea Org37, 

suscitando comparações com os membros da organização MRA38: “The Sea Org has 

something eccentric and puritanical in their dresses, like MRA personnel. They placed 

themselves in ineffectual karate stance” (Burroughs 2008a: 83). 

As referências ao E-Meter em “Ali’s Smile” parecem jogar com o facto de este 

aparelho não ser cem por centro fidedigno, dado que Lord Westfield, outra personagem 

em “Ali’s Smile”, parece conseguir iludir a máquina tomando um mero comprimido 

(Burroughs 2008a: 81). Outro passo bizarro neste mesmo conto refere-se a uma pilha de 

corpos de membros da Sea Org, enquanto o protagonista caminha sobre os mesmos: 

“Clinch fell under a pile of Sea Org uniforms” (Burroughs 2008a: 84). A acção do conto 

acaba com Clinch Smith a assassinar todos os membros da Sea Org e a ser morto em 

consequência desse episódio. 

As referências à Cientologia não se esgotam, no entanto, na ficção do autor, dado 

que Burroughs escrevia para algumas revistas masculinas, nomeadamente para a britânica 

                                                           
37 A Sea Org é uma organização da Igreja da Cientologia fundada em 1967. Trata-se de uma espécie de 

organização paramilitar privada. 

38 MRA é referente a Men Rights Activists, grupos normalmente compostos por opositores aos grupos 

feministas.  
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Mayfair. Um dos temas abordados em vários artigos para esta revista é a religião. O 

“Boletim” número dois é o primeiro artigo a mencionar a Cientologia em formato de 

reportagem. Entre outras referências, Burroughs afirma ao longo deste artigo que as 

técnicas usadas pela Cientologia seriam também usadas pelos serviços secretos 

americanos, admitindo, porém, que estas mesmas técnicas poderiam ter efeitos nefastos 

se usadas por pessoas erradas ou para fins reprováveis. Burroughs defende não só a Igreja 

e as suas técnicas, mas também o seu fundador L. Ron Hubbard, como refere David S. 

Wills em Scientologist! William S. Burroughs and the ‘Weird Cult’, comparando a defesa 

que Burroughs faz de Hubbard com a defesa que o autor faz de Wilhelm Reich. Burroughs 

acreditava profundamente que a comunidade médica impedia os avanços científicos, 

tanto das teorias do orgónio de Reich, como da cientologia de Hubbard. Não só a ciência 

parece ser responsável por este afastamento da cientologia do mainstream, como disso 

são suspeitas as próprias entidades governamentais. As afirmações anteriores são 

sustentadas por Burroughs em The Job, baseado na crença que a negação destas ciências 

seria sustentada pelo facto de as entidades oficiais usarem as técnicas de Reich e Hubbard 

para benefício próprio (Burroughs 2008b: 66)39. De facto, Burroughs, no artigo 

“Scientology Revisited”, defende a identidade de Hubbard como autor e a obra que 

contém os fundamentos básicos da Cientologia, a Dianética40: 

To begin with I underestimated Mr. Hubbard as a writer. At his worst he does sound rather 

like a visitor from outer space who has taken a refresher course in how to adress the 

natives on their own level. At his best the writing is clear and precise. He is at his best 

when discribing his techniques. Mr. Hubbard is I feel, more a technician and an organizer 

than an artist. (Burroughs 1968: 30) 

 

 

                                                           
39 Na defesa que Burroughs faz da Cientologia, o autor menciona a CIA, bem como outras instituições ao 

serviço do governo norte-americano, como sendo responsáveis pela má reputação que as teorias de L. Ron 

Hubbard viriam a ter no público em geral. 

40 A dianética é o conceito que abrange todas as terapias propostas por Hubbard e as compila em forma de 

prática pseudocientífica. A Dianética é também uma das grandes obras usadas na prática desta religião, 

podendo ser comparada, por exemplo, à Bíblia no mundo cristão. 
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 Se voltarmos à ideia gnóstica espelhada na Trilogia Nova, segundo a qual os 

agentes de controlo (ou do mal) são representados por vírus parasitas, podemos ver que 

Burroughs reflecte este pensamento na teoria dos engramas de Hubbard, ligando estas 

duas esferas religiosas: “All engrams are bad. They are parasitic organisms similar in 

many aspects to the vírus” (Burroughs 1967: 29). 

Burroughs descreve, em especial nos artigos da Mayfair de 1967 e 1968, a teoria 

dos engramas, a história pessoal de Hubbard e ainda os benefícios do uso do E-Meter. Se 

as ideias de Burroughs nos anos 1960 parecem alinhar na sua totalidade com as de L. Ron 

Hubbard, a sua visão muda de forma completa ao virar de década. Assim, os artigos de 

Burroughs sobre a Cientologia ao longo da década de 1960 começam pela sua entrada na 

religião e acabam com a saída do autor da Igreja nos anos 197041, escrevendo um texto 

crítico sobre a mesma, desvinculando-se por completo da Cientologia. 

 Num artigo publicado pela Mayfair em janeiro de 1970, William Burroughs 

expressa todo o seu descontentamento com o método organizativo da Cientologia, 

argumentando que se L.Ron Hubbard conhecesse a verdadeira “Estrada para a liberdade” 

– “Road to Freedom” – a deveria disponibilizar gratuitamente (não só para o público em 

geral mas também para a análise dos intelectuais e cientistas da época), não enriquecendo 

assim à custa dos seus seguidores. Estes pagariam inclusivamente para frequentar os 

cursos oferecidos pela Igreja bem como para obter materiais considerados confidenciais 

pela organização. Admite ainda que qualquer membro que disponibilizasse os materiais 

de forma gratuita poderia ser vítima de expulsão: “The advanced courses are not only 

unpublished but ‘confidential’ and any student revealing this material is subject to 

expulsion from further training” (Burroughs 1970: 54). Outra questão evidenciada por 

Burroughs seria a forma de o indivíduo se vincular completamente a esta instituição 

                                                           
41 Barry Miles refere que quando da chegada de Burroughs a Nova Iorque em 1973, o autor diminuiu 

significamente as referências à Igreja tanto na sua vida pessoal como na sua obra: “When he left London 

he got rid of his E-Meter and disposed of his Scientology books. It was now too late for him to properly 

mend his relationship with Ian, or to reconnect with all the old friends whom Scientology had alienated. 

Once in New York he made litle mention of Scientology and played down its importance in his life in 

conversations with friends and in interviews.”(Miles 2015: 513) 
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religiosa, assinando um “contrato de exclusividade” de um bilião de anos, de modo a que 

futuras gerações pudessem de igual modo pertencer à organização. 

Burroughs, no entanto, salienta neste mesmo artigo que a Cientologia (como havia 

expresso no seu anterior texto para a Mayfair em que apelava o leitor a experimentar a 

religião) poderia fazer mais pelo indivíduo em dez horas do que a psicanálise em dez anos 

(referindo-se à auditoria psicológica executada com E-Meter). Dado que a Cientologia 

condena o uso de narcóticos pareceria quase improvável que se tivesse aventurado nesta 

instituição religiosa (chegando ao estado de “clear” no início dos anos 1960), dado que 

através da sua correspondência e outros textos podemos acompanhar o consumo 

continuado e contextualizado de várias substâncias. Porém, apesar de não ser claro se o 

autor procuraria um substituto ou uma solução para o seu consumo de narcóticos, o seu 

envolvimento com a Cientologia não seria superficial e influenciaria em grande medida 

tanto a sua vida como a sua forma de produzir literatura. 

L. Ron Hubbard, cinco meses depois da carta escrita por Burroughs à Mayfair, em 

junho de 1970, responde a este artigo de Burroughs na mesma revista, tendo a sua esposa 

três meses antes respondido a Burroughs com um artigo também na Mayfair. Hubbard 

começa por dizer que a Cientologia consegue de facto curar a toxicodependência. Esta 

afirmação contrasta com as de Burroughs no artigo de janeiro, onde critica o facto de 

nenhum indivíduo poder ser tratado pela Igreja se tiver usado canábis nas últimas três 

semanas ou LSD nas últimas seis. De notar que Burroughs, tanto em artigos como na sua 

ficção, não considera a canábis como uma verdadeira droga, uma vez que não causa 

dependência, culpando o governo pela diabolização e penalização do uso e posse das 

drogas ditas leves: “No one who has used cannabis within the last three weeks, or LSD 

within the last six weeks may be processed” (Burroughs 1970: 54). 

Hubbard argumenta que o jornalismo é culpado pelo conceito de controvérsia e 

por gerar falsa informação, e que este este processo pode gerar força e violência 

(introduzindo aqui o argumento que as palavras podem de facto ferir). Para além do 
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jornalismo42, a psiquiatria e em particular o uso de fármacos é um claro alvo na maior 

parte das críticas de Hubbard. 

Burroughs, apesar de concordar que a psiquiatria não funcionaria na maioria dos 

casos, culpa mais o sistema de controlo do que a própria especialidade médica. Ou seja, 

para Burroughs o foco compulsivo da cientologia na psiquiatria parece estar errado, uma 

vez que esta representa uma parte ínfima do problema, que passará realmente pelo 

controlo representado pelo sistema governativo. 

Burroughs, ainda no mesmo artigo, incita L. Ron Hubbard a disponibilizar ao 

público as suas descobertas e técnicas de modo a proporcionar o debate e uma possível 

troca de experiências e ideias. Esta espécie de desafio advém do facto de a Cientologia 

manter em segredo a maior parte das suas descobertas e técnicas, só usufruindo delas 

quem for membro activo da Igreja. 

Unimaginable extensions of awareness are now possible in terms of existing techniques. 

Let’s set up a centre where all these techniques are pooled and interchanged. Let’s explore 

and chart inner space. Your inner space belongs to you. It is time to demand what is yours 

and to challenge anyone who claims to have knowledge of inner space to come out and 

show what he has. (Burroughs 1970: 58) 

 

Já no final da sua vida, a visão que possuía sobre a cientologia piorou 

radicalmente. Nos seus últimos diários, publicados em 2000 com o título Last Words: The 

Final Journals of William S. Burroughs, a entrada de 26 de janeiro de 1997, para além de 

condenar e simplificar o conceito de “auditing”, contém afirmações que remetem para as 

más práticas e intenções da Igreja da Cientologia. Apesar da influência clara da 

Cientologia na obra de William Burroughs, as opiniões deste sobre a mesma são 

claramente críticas desde os anos 1970 até ao final da sua vida, continuando, no entanto, 

a existirem referências à instituição em várias obras do autor. 

                                                           
42 De notar que em “Ali’s Smile”, Burroughs transcreve para a ficção a suposta repulsa e oposição que a 

igreja da cientologia sente pelos media, comprovando talvez o seu conhecimento a nível interno das práticas 

da religião. 
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 Mas talvez a maior contribuição da Cientologia para a obra e legado do autor 

tenha sido o “cut-up”. Se é certo que uma das inspirações para a criação do “cut-up” terá 

sido o legado dadaísta, uma explicação para o seu posterior uso e significado poderá 

remeter para a Cientologia. Burroughs escreve a Ginsberg em 1959 sobre um novo 

método de escrita, ligando o mesmo directamente ao seu interesse pela Cientologia. As 

suas afirmações, tanto em carta como posteriormente em Minutes to Go até farão algum 

sentido, dado que em parte a repetição e a desconstrução de frases se ligam ao processo 

de remoção de engramas pela Igreja da Cientologia. “For Burroughs, the Cut-up Method 

could well be viewed as a form of auditing as it disassembled language to remove from it 

the ability to elicit predictable responses, and thereby freed people from control” (Wills 

2013: 65). 

 O método a que Burroughs se refere em carta a Ginsberg é o processo de 

“auditing” ou, em português, auditoria. Estas sessões conduzidas por um técnico da 

Igreja, através da ajuda do E-Meter, funcionam como uma consulta de psicologia, dado 

que o sujeito, através de uma série de perguntas, muitas delas repetidas até à exaustão, é 

conduzido a descobrir a génese do seu verdadeiro problema. Os problemas ou maus 

pensamentos são, para a Cientologia, causados por engramas, que só serão destruídos 

através deste processo, até o indivíduo atingir o estado “clear” (limpo). Se compararmos 

o “cut-up” ao processo de “auditing” poderemos fazer aqui uma clara analogia. Se o 

processo de escrita desconstrói a linguagem para criar algo novo, o método usado pela 

igreja da cientologia, através do seu extenso questionário, modifica o pensamento do 

indivíduo até obter o resultado desejado. Se tivermos em conta que Burroughs e Gysin se 

aproximaram desta religião antes da descoberta (ou invenção) do método do “cut-up”, e 

que ambas se correlacionam no tempo e no espaço, não será de todo estranho que o 

método de escrita tenha sido de alguma forma influenciado pela cientologia.  

Burroughs pode ter saído publicamente da Igreja da Cientologia em 1969/70, mas 

as referências na sua obra não acabam no entanto com a sua saída. Em Electronic 

Revolution, por exemplo, obra de 1970, Burroughs comenta a afirmação de L. Ron 

Hubbard de que a Cientologia é um jogo em que todas as pessoas ganham 

(Burroughs:1970, 39). Em Cities of The Red Night, publicado em 1981, Burroughs 
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descreve uma personagem que se assemelha em tudo a um profissional de “auditing” 

como refere David S. Wills em Scientologist! William S. Burroughs and the ‘Weird Cult’: 

“While Burroughs’ ideas for an academy included Scientology, what he is describing here 

appears to actually be Scientology. Lee sounds like a trained auditor, particularly with the 

description, “probing and impersonal, remote and alert.” (Wills 2013:199). Nos últimos 

diários do autor compilados em Last Words: The Final Journals of William S. Burroughs, 

publicados em 2000, Burroughs faz referência a vários métodos nos quais investiu o seu 

tempo na busca de alguma resposta para a vida, questionando o que neles procurava. Um 

desses métodos seria a Cientologia.  

Esta religião não seria, no entanto, o único veículo que liga Burroughs à religião 

ou à espiritualidade. A busca ou “quest” do autor seria muito mais vasta e prolongada 

pelo tempo, como podemos observar no capítulo seguinte. 
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Capítulo 3- Oculto e espiritualidade 

 

As obras de William S. Burroughs, apesar da sua estrutura vanguardista, à 

semelhança da rutura cultural e artística associada à Beat Generation, são vistas, no 

entanto, por alguns críticos como tendo também temas canónicos da Literatura Norte-

Americana e da Literatura Universal, como a busca ou “quest”, como indica Loni 

Reynolds no artigo “‘The Final Fix’ and ‘The Transcendent Kingdom’: The Quest in the 

Early Work of William S. Burroughs”: 

William S. Burroughs is perhaps best known as an experimental writer, iconoclast, and 

countercultural figure who wrote frankly about his drug use and transgressive sexuality. 

Several scholars, however, have observed that Burroughs’s outwardly avant-garde 

writing follows the traditional linear structure of a “quest,” at times with striking parallels 

to the heroic quests we associate with classical myths and epics such as Homer’s Odyssey 

and Virgil’s Aeneid. (Reynolds 2018: 53) 

 

A “Quest”, no caso de William Burroughs, parece estar presente ao longo de quase 

toda a sua obra em torno da busca pela espiritualidade e por algo que transcendesse o seu 

próprio corpo. A viagem, que no cânone norte-americano é muitas vezes material e 

tangível, transforma-se no caso de Burroughs numa viagem ao campo divino, na busca 

pelo eu espiritual. Talvez a maior manifestação da procura deste eu espiritual esteja na 

sua busca por yagé (ou ayahuasca)43, uma planta alucinogénica de estatuto quase sagrado 

na América do Sul que, segundo os “brujos” desta região (e o próprio William 

Burroughs), teria alguns poderes telepáticos.44 

                                                           
43 O yage, mais conhecido como ayahuasca, é uma combinação de plantas alucinogénicas (videira 

Banisteriopsis caapi, entre outras). A Etimologia da palavra ayahuasca remete-nos para espírito ou espírito 

de defunto. Burroughs, no entanto, opta por manter a grafia usada na América Latina, modificando no 

entanto a palavra (yagé ou iagé passam a yage). Harris, na introdução que faz à edição de 2006 de The Yage 

Letters, faz menção à forma como Burroughs manipula a palavra, tratando-se, segundo Harris, de uma 

idiossincrasia propositada ao invés de uma incorreta tradução da palavra.  

44 Burroughs descreve o processo e a preparação da ayahuasca em The Yage Letters, em dissonância com 

as descrições e usagens de outros narcóticos usados pelo autor (Burroughs 2006: 26). 
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I read about a drug called yagé, used by Indians in the headwaters of the Amazon. Yagé 

is supposed to increase telepathic sensitivity. A Colombian scientist isolated from yage a 

drug he called telepathine. I know from my own experience that telepathy is a fact. I have 

no interest in proving telepathy or anything to anybody. I do want usable knowledge of 

telepathy. What I look for in any relationship is contact on the nonverbal level of intuition 

and feeling, that is, telepathic contact. (Burroughs 2008c: 70) 

 

Estas viagens foram tornadas públicas em 1963 no livro The Yage Letters pela 

City Light Books e são na sua maioria (apesar de compreenderem pequenos contos) uma 

troca de correspondência entre o autor e Allen Ginsberg (que viria a fazer as mesmas 

viagens anos mais tarde em 1960, correspondendo-se com Burroughs e acrescentando 

essa mesma correspondência a The Yage Letters, numa edição mais tardia da obra). Neste 

livro, Burroughs faz também a apologia da viagem tempo-espaço (“space-time travel”): 

Yage is space time travel. The room seems to shake and vibrate with motion. The blood 

and substance of many races, Negro, Polynesian, Mountain Mongol, Desert Nomad, 

Polyglot Near East, Indian--new races as yet unconceived and unborn, combinations not 

yet realized pass through your body (stasis and death in closed mountain valleys where 

plants sprout out of your cock and vast crustaceans hatch inside and break the shell of the 

body), across the Pacific in an outrigger canoe to Easter Island. The Composite City 

where all human potentials are spread out in a vast silent market. (Burroughs 2008c: 50) 

 

A viagem espaço-tempo é uma temática recorrente no universo de Burroughs. 

Numa palestra na Universidade de Naropa, Burroughs expõe esta mesma teoria, indo ao 

ponto de afirmar que os sonhos eram uma forma de o corpo preparar a mente para a 

viagem ao espaço. aproximando-se do imaterialismo que o leva a acreditar que somos 

seres espirituais e divinos (com a “pneuma” por encontrar). Nesta palestra, Burroughs 

cita John Dunne e a ideia de que os sonhos podem ser uma projeção de acontecimentos 

futuros. A premonição tanto em sonhos como nas técnicas que vigoraram na escrita de 

Burroughs são um tema constante tanto na obra do autor como nas teorias que apresentou 

em palestras ou por carta a outros artistas da geração Beat. Sete anos após as experiências 

de Burroughs com ayahuasca na América Latina, Allen Ginsberg experimenta o mesmo 

trajecto com resultados esmagadoramente diferentes (expressos em carta na mesma obra). 
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Em resposta a Ginsberg e à sua má experiência com esta planta, Burroughs usa o “cut-

up” no que aparenta ser uma das primeiras aparições do texto Last words of Hassan 

Sabbah. No início desta carta, Burroughs questiona Ginsberg relativamente à 

possibilidade de a sua consciência dita “normal” ser mais válida do que a consciência 

alterada sob o efeito de ayahuasca. Burroughs acreditava então nos efeitos telepáticos e 

mágicos que esta experiência tivera na sua vida e que viriam a influenciar em grande 

medida o seu processo criativo. Se, durante largos anos, leitores e críticos aceitaram esta 

experiência com ayahuasca como inconclusiva, a correspondência da mesma época 

dirigida a Allen Ginsberg, que não foi publicada em The Yage Letters, parece indicar o 

contrário, dando largos indícios de que a experiência de Burroughs com esta planta havia 

mudado o rumo tanto da sua vida como da sua escrita. A mesma opinião parece ter Oliver 

Harris na introdução da edição de 2008 de The Yage Letters: 

Burroughs’ Pucallpa visions led on to Lee’s final destination, the Composite City, where 

yagé is dramatically defined as “space time travel”. This is turn became Burroughs’ 

definition of writing, and the rest of his oeuvre is governed by this understanding. (Harris 

2008c: xxiv) 

 

Se a ayahuasca facilitou a entrada no mundo espiritual, a concretização material 

desta nova maneira de ver o mundo marcaria grande parte dos novos métodos de escrita 

de Burroughs. Burroughs acreditava ainda que o preconceito com a sua técnica de escrita 

se devia ao facto de o “cut-up” quebrar, como vimos, o sistema de controlo, sendo as 

palavras o veículo que os media utilizam para proliferar esse mesmo sistema.  

The word of course is one of the most powerful instruments of control as exercised by the 

newspaper and images as well, there are both words and images in newspapers… Now if 

you start cutting these up and rearranging them you are breaking down the control system. 

(Burroughs 2008b: 33) 

 

O uso desta forma de escrita poderia ser assim uma forma de quebrar o controlo 

de um sistema dada a sua natureza fragmentada. Um escritor que não tem controlo sobre 

a sua própria escrita passa assim a cometer uma espécie de transgressão, ascendendo, 

porém, a um novo patamar que pode desbloquear o próprio conceito de realidade. Essas 
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transgressões à realidade ou a algum ideal de normalidade revelam-se nos seus próprios 

conceitos. Jorge de Sena exerce uma transgressão semelhante em certos poemas, como é 

o caso do poema “Quatro sonetos a Afrodite Anadiómena” de 1962. O próprio Sena refere 

o que pretende com esta desconstrução semântica que se assemelha em muito ao que 

Burroughs faz com o uso do “cut-up”: “O que eu pretendo é que as palavras deixem de 

significar semanticamente, para representarem um complexo de imagens suscitadas à 

consciência liminar pelas associações sonoras que as compõem” (Sena 1988: 159). 

No entanto, enquanto Jorge de Sena faz aqui um exercício de desconstrução num 

processo de experiência intelectual, William Burroughs desconstrói a sua obra como 

experiência espiritual. O processo da desconstrução da imagem e da própria sintaxe 

exerce sobre a obra de Burroughs uma dimensão que ultrapassa para ele próprio os limites 

da própria realidade. Apesar de Burroughs não ser o único a construir e a desconstruir o 

conceito de linguagem na sua obra, poderemos considerar que terá sido um dos pioneiros 

neste tipo de experiências, tendo começado ainda nos anos 50, seguindo um pouco a 

tradição modernista (dadaísta no caso em concreto). O método do “cut-up” é, no entanto, 

um método que entra em paralelo com algumas teorias do século XX, como é exemplo o 

conceito da desconstrução criado por Derrida nos anos 1960. Ainda sobre a técnica de 

“cut-up”, uma asserção fortemente explorada é a de que teria uma função oracular, ou 

seja, a concepção de que através de frases aleatórias feitas através deste processo seria 

possível vislumbrar o futuro. O próprio Burroughs parece ser adepto desta mesma ideia, 

perpetuando esta teoria através do episódio de John Paul Getty. Segundo Burroughs, um 

ano após ter feito um “cut-up” com um artigo de Getty, onde se lia – “It’s a bad thing to 

sue your own father” –, o texto recortado veio a concretizar-se na realidade.45 Isto espelha 

a afirmação do autor – “When you cut into the present, the future leaks out” – quando 

explica o seu método de escrita. Em Here to Go: Planet R-101, livro de Brion Gysin, este 

explica que o método pelo qual Burroughs executava o “cut-up” era mais uma espécie de 

imersão mágica do que qualquer tipo de sistema lógico, o que sustenta a hipótese de 

                                                           
45 “I made a ‘cut-up’ of something Mr. Getty had written, I believe for Time and Tide. The following phrase 

emerged: ‘It’s a bad thing to sue your own father.’ About three years later his son sued him. Perhaps events 

are pre-written and pre-recorded and when you cut word lines the future leaks out” (Burroughs 2008b: 28). 



 

46 

Burroughs ver o processo do “cut-up” como uma prática mágica para além de ser apenas 

uma técnica de escrita, quase como um processo oracular semelhante à astrologia.  

O potencial oracular do “cut-up” é ainda referido por Genesis P-Orridge no livro 

Thee Psychick Bible, juntando, tal como Burroughs, os conceitos de controlo, tempo, 

arbitrariedade e “cut-up”. 

Control needs Time (like a junkie needs junk). Time appears linear. Cut-ups make time 

arbitrary, non-linear. They reveal, locate and negate Control. Control hides in social 

structures like Politics, Religion, Education, Mass Media. Control exists like a virus for 

its own sake. Cut-ups loosen rational order, break preconceptions and expected response. 

They retrain our perception and acceptance of what we are told is the nature of reality. 

(P-Orridge 2010: 164) 

 

As experiências de William Burroughs com a Magick (em parte com a edição e 

recorte de vídeos e som) influenciaram directamente uma nova onda de artistas de 

vanguarda fortemente interessados na desconstrução sexual, na alteração da consciência 

ou no controlo de sonhos. A Magick é, segundo Aleister Crowley46 (a grafia com k é 

propositada por parte de Crowley para distinguir a prática de Magick da magia 

performativa), a ciência e a arte de modificar a realidade ao nosso redor, seja com 

artifícios ligados ao quotidiano, seja com práticas normalmente ligadas ao esoterismo.47 

É com naturalidade que as gravações e os recortes de Burroughs podem ser inseridos 

                                                           
46 Para além de Hassan I Sabbah, outra figura que viria a influenciar e a envolver Burroughs no oculto seria 

Aleister Crowley. Crowley foi um importante ocultista membro da Hermetic Order of the Golden Dawn, 

uma sociedade ocultista inglesa. Foi um escritor prolifero nos finais do século XIX, fundando a Thelema, 

uma filosofia espiritual baseada em alguns mitos do esoterismo ocidental e de cultos do antigo Egipto. Este 

culto religioso e filosófico é em parte uma das inspirações para o satanismo ou para a cientologia, bem 

como para a Chaos Magick, prática que Burroughs chegaria a experimentar e a passar para a sua obra 

escrita. 

47 A citação “Magick is the science and art of causing change to occur in conformity with will” é atribuída 

a Aleister Crowley e consta no livro Magick, Liber ABA, Book 4. A “will” a que Aleister Crowley se refere 

é o destino, sendo que a Magick serviria para romper o controlo que o destino preconcebido teria no 

indivíduo, levando-o a usar da livre vontade (com a ajuda dos métodos da Magick) para mudar o rumo pré-

definido da sua vida. 
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neste conceito de Crowley, tendo Burroughs referenciado Crowley e a Golden Dawn nas 

suas obras, como é o caso de The Place of Dead Roads: 

Tom introduces Kim to Chris Cullpepper, a wealthy, languid young man of exotic tastes. 

He is into magic and has studied with Aleister Crowley and the Golden Dawn. They 

decide on a preliminary evocation of Humwawa, Lord of Abominations, to assess the 

strength and disposition of enemy forces. (Burroughs 2010e: 87) 

 

William Burroughs viria a praticar a Chaos Magick (ou magia do caos), práticas 

influenciadas pela Magick de Aleister Crowley e desenvolvidas pelo ocultista e artista 

inglês Austin Osman Spare. Spare era um profundo adepto de técnicas de escrita e 

desenho automático, assim como de teorias relacionadas com o estudo da alteração de 

consciências. Não seria de espantar que uma das influências para o “cut-up” estivesse 

também ligada à magia do caos. A diferença entre a Magick de Crowley e a Chaos Magick 

inspirada por Spare está no modus operandi. Enquanto que a primeira se gere a partir de 

formas rígidas e estáticas na sua prática, a magia do caos é de prática livre e não obedece 

a qualquer tipo de hierarquia previamente estabelecida, podendo ir da prática da cabala 

ao culto do cthulhu (personagem fictícia criada por H.P. Lovecraft) em minutos, no fundo 

trabalhando o caos que dá nome a este modo de ocultismo. Na introdução que abre Cities 

of the Red Night, Burroughs invoca, entre outros monstros e deuses, a personagem mítica 

de Lovecraft, o que poderá ser entendido como um ritual ocultista na sua obra: 

This book is dedicated to the Ancient Ones, to the Lord of Abominations, Humwawa, 

whose face is a mass of entrails, whose breath is the stench of dung and the perfume of 

death, Dark Angel of all that is excreted and sours, Lord of Decay, Lord of the Future, 

who rides on a whispering south wind, to Pazuzu, Lord of Fevers and Plagues, Dark Angel 

of the Four Winds with rotting genitals from which he howls through sharpened teeth 

over stricken cities, to Kutulu, the Sleeping Serpent who cannot be summoned48. 

(Burroughs 2010c: xvii) 

 

                                                           
48 Esta “invocação” termina novamente com a premissa atribuída a Hassan Ibn Sabbah – “Nothing is True. 

Everything is permitted”. 
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Entre os artistas inspirados pelo conhecimento de Burroughs e pela aplicação das 

práticas de Magick do autor, está Genesis P-Orridge, fundador da Psychic Tv, na qual a 

manipulação do som, à semelhança do “cut-up”, era a base que sustentava este grupo de 

artistas e a sua arte (em parte todos eles influenciados pela teoria da desconstrução de 

Derrida da primeira metade do século XX). Genesis P-Orridge ajuda também a fundar 

nos anos 1980 uma fraternidade de praticantes de magia do caos influenciados pelas 

práticas de Burroughs, Sommerville, Gysin e Crowley. Em Thee Psychick Bible, P-

Orridge faz largos comentários sobre o poder do controlo, à semelhança do que Burroughs 

pratica durante quase toda a sua vida. P-Orridge vai mais longe ao afirmar que o controlo 

destrói e a Magick reconstrói. Para este artista, a perceção de que Burroughs usaria 

técnicas relacionadas com a Magick, estaria na noção de Burroughs de que tudo no 

Universo é gravado (“Everything is Recorded”) (P-Orridge 2010: 281), ou seja, tudo pode 

assim ser editado, mesmo os acontecimentos que estariam “pré-gravados”. P-Orridge 

acredita que o “cut-up”, assim como outras técnicas atribuídas a Burroughs, seriam 

formas de praticar a Magick. Fala também neste livro sobre o enigma do número 23, que 

parece ser uma superstição iniciada por William Burroughs, segundo alguns relatos de 

amigos próximos do autor e repetido através de textos, monografias e obras 

cinematográficas ao longo do final do século XX e início do século XXI. Este fenómeno 

pode ser explicado através do que parece ser o foco mental num determinado número, 

como é caso da sincronicidade (o exemplo mais comum deste fenómeno é quando um 

indivíduo olha para o relógio todos os dias à mesma hora). Outros fenómenos poderão 

estar associados ao enigma do número 23 como é o caso da apofenia (ligação de padrões 

e factos considerados aleatórios). De entre os vários exemplos expressos ao longo da obra 

de William Burroughs da aparição propositada do número 23, talvez o mais relevante seja 

a aparição do conceito de Academy 23 tanto em The City of the Red Night como em The 

Job. Das monografias inspiradas pelo enigma do número 23, é importante salientar as 

teorias expressas por Robert Anton Wilson em The Illuminatus! Trilogy (supostamente 

inspirado pelo próprio William Burroughs49) e Principia Discordia de Greg Hill. 

                                                           
49 “I first heard of the 23 enigma from William S. Burroughs, author of Naked Lunch, Nova Express, etc. 

According to Burroughs, he had known a certain Captain Clark, around 1960 in Tangier, who once bragged 
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Se a sincronicidade ou o “cut-up” demonstraram ser técnicas para William 

Burroughs praticar a magia do caos, um terceiro e importante elemento poderá estar na 

sua obsessão pela antiga civilização maia. Burroughs teria estudado a um nível superior 

a cultura dessa antiga civilização (nomeadamente no México nos anos 50, não sendo 

possível, no entanto, averiguar a profundidade do conhecimento que Burroughs adquiriu, 

quando estudou estas matérias50). Acreditaria que os sacerdotes maias possuíam técnicas 

ligadas a algum sistema de controlo mental51 (Stevens 2004: 100). Burroughs parece 

confirmar esta crença quando em The Job menciona os calendários maias como forma de 

condicionar tanto o presente como acontecimentos futuros. À semelhança da própria 

civilização maia, Burroughs teria construído o seu próprio calendário, que mostraria em 

1970 a Brion Gysin via carta: 

Dear Brion: 

THE DREAM CALENDAR 

1. Terre Haute 

2. Marie Celeste 

3. Bellevue 

4. Seal Point 

5. Wiener Wald 

                                                           
that he had been sailing 23 years without an accident. That very day, Clark’s ship had an accident that killed 

him and everybody else aboard. Furthermore, while Burroughs was thinking about this crude example of 

the irony of the gods that evening, a bulletin on the radio announced the crash of an airliner in Florida, 

USA. The pilot was another captain Clark and the flight was Flight 23.” (Wilson, The 23 Phenomenon. 

Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20080928122012/http://forteantimes.com/features/commentary/396/the_23_

phenomenon.html. Acesso em: 15 de agosto de 2018)  

50 Burroughs volta a Harvard em 1937 para fazer o curso de antropologia e arqueologia maia, mas 

interrompe o mesmo por volta de 1940 sem o completar. 9 anos mais tarde, entra na Mexico City College 

School of Higher Studies sob a “GI Bill”, uma bolsa americana que pagava propinas e livros acrescido de 

uma mesada que rondava os setenta e cinco dólares por mês. Miles teoriza que, apesar do interesse claro 

que Burroughs teria por esta matéria, o motivo pelo qual teria ingressado no curso seria o financeiro (Miles 

2015: 187). 

51 Joan Volmer teria sugerido a Burroughs a ideia de que os sacerdotes maias teriam algum tipo de controlo 

telepático sobre a sua população (Miles 2015: 187). 

https://web.archive.org/web/20080928122012/http:/forteantimes.com/features/commentary/396/the_23_phenomenon.html
https://web.archive.org/web/20080928122012/http:/forteantimes.com/features/commentary/396/the_23_phenomenon.html
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6. Harbor Beach 

7. Cold Spring 

8. Great Easter 

9. Sweet Meadows 

10. Land’s End (Burroughs 2012: 321) 

 

Este calendário, que apelida de “Dream Calendar”, conta com 10 meses de 23 

dias, tendo como data de início 23 de dezembro de 1969. Esta experiência reflete-se na 

sua obra literária, explicitamente em Discipline of DE. A personagem principal, Colonel 

Sutton – Smith, decide fazer o seu próprio calendário à semelhança de Burroughs 

(Burroughs 2008a: 56)52.  

Paul H. Wild, no artigo de 2008 “William S. Burroughs and the Maya Gods of 

Death: The Uses of Archaeology”, publicado pela Johns Hopkins University Press, 

argumenta que, apesar do seu conhecimento académico sobre a cultura e civilização maia, 

Burroughs a reinventou artisticamente para uma articulação com as temáticas que 

povoavam o seu universo literário. Wild dá como exemplo principal a manipulação da 

figura dos sacerdotes maias para que estes se se assemelhassem a entidades divinas que 

controlavam máquinas de controlo telepático. Wild vai ainda mais longe ao propor que o 

autor não soubesse ou confundisse a cultura maia e a asteca. De facto, o deus asteca Xolotl 

aparece descrito em The Soft Machine; porém, não existem dados relevantes que 

indiquem que tal confusão histórica existiu. É, no entanto, nesta obra que se encontram 

as referências mais literais à civilização maia, principalmente no capítulo The Mayan 

Caper: “I have explained that the Mayan control system depends on the calendar and the 

codices which contain symbols representing all states of thought and feeling possible to 

human animals living under such limited circumstances” (Burroughs 2010d: 56). 

Para Wild, as asserções que Burroughs faz ao longo de toda a sua obra acerca da 

civilização e cultura maia vieram em parte a revelar-se premonitórias, tendo em conta as 

descobertas feitas nos anos 1980. Burroughs parece assim antecipar a violência nessa 

                                                           
52 Burroughs modifica, no entanto, o seu Dream Calendar neste conto, tanto nos nomes que dá aos meses 

do ano como no número de dias de cada um (de 23 para 26). 
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antiga civilização, uma cultura que até ao final do século XX era tida utopicamente como 

uma cultura teocrática de teor benévolo (Wild 2008: 39)53. Burroughs viria a fundir o seu 

interesse em certas figuras temáticas, como é o caso da aparição recorrente de imagens 

de centopeias ligadas com a cultura maia. Contudo, esta fusão só ocorre mais tarde, sendo 

essas imagens decorrentes do uso de narcóticos como explica Wild: “However, 

Burroughs first wrote about centipedes before he associated them with the Maya. 

Centipedes seem to materialize spontaneously in Junky in a hallucination brought on 

while kicking a habit” (Wild 2018: 53).  

 Segundo Wild, os Deuses da Morte seriam os sacerdotes maias e estes 

transformar-se-iam em gigantescas centopeias, misturando assim estas duas imagens. 

Adianta ainda no final deste artigo o significado das centopeias na obra de Burroughs: 

quando os Deuses da Morte assumem o controlo passamos a viver em terrenos 

abandonados (“waste land”) replicando a temática de T.S. Eliot. 

A busca da espiritualidade não se finda para Burroughs nas temáticas acima 

expostas. A estimulação cerebral e os novos conhecimentos científicos à época 

fascinavam tanto Ian Sommerville, amigo de William Burroughs e técnico electrónico, 

como Brion Gysin, artista plástico. Depois de lerem o livro de William Grey Walter The 

Living Brain, onde o autor escreve como a rotação de luz pode induzir visões tanto de cor 

como de luz no cérebro, decidem criar um objecto físico cujo propósito seria recriar em 

parte as teorias de Grey Walter sobre as estimulações cerebrais. Este objecto, que viria a 

chamar-se “The Dreamachine”, ou em tradução livre: “a máquina de fazer sonhos”, é um 

cilindro rotativo iluminado interiormente, uma espécie de estroboscópico cintilante, 

desenhado para ser observado de olhos fechados, de modo a proporcionar ao espectador 

visões perante os flashes de luz. Os sonhos e alucinações eram algo que fascinavam o 

escritor e são pedaços recorrentes do seu imaginário transposto para as suas obras. Com 

naturalidade seria dos primeiros a experimentar a “Dreamachine”, dado que terá sido o 

próprio a apresentar o livro de Grey Walter a Brion Gysin. Burroughs usaria esta “mind 

machine” para ultrapassar certos bloqueios no que tocava à sua escrita, como afirmou 

                                                           
53 Com as teorias sobre a linguagem e controlo aplicado à cultura Maia, Wild afirma que Burroughs poderá 

ter antecipado o argumento de Derrida que a escrita precede a linguagem (Wild 2018: 39). 
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David Woodard, escritor e compositor em entrevista à revista Headpress. Nesta 

entrevista, Woodard afirma também que Burroughs usava duas “dreamachines” em 

simultâneo enquanto fumava canábis, de modo a despoletar visões no seu imaginário e 

escrever na manhã seguinte. Na mesma edição desta revista, Burroughs, em entrevista, 

relata também a importância dos seus sonhos para a sua obra e como, por vezes, 

transcrevia ipsis verbis o seu sonho para o papel, fomentando também um diário de 

sonhos. Logo, não é de estranhar que esta máquina tenha auxiliado não só a sua escrita 

como estimulado a sua imaginação. A interação objecto-arte deixou de ser apenas 

exercida através do papel/caneta ou pincel/tela. 

Sendo certo que a “Dreamachine” se viria a tornar uma das imagens conhecidas 

da parceria entre Brion Gysin e William Burroughs, outra ciência que iria desencadear a 

curiosidade do autor seria o acumulador de Orgónio de Wilhelm Reich., tendo chegado a 

construir um acumulador seu em janeiro de 1957. O acumulador de Orgónio é um termo 

desenvolvido por Wilhelm Reich para descrever os benefícios que a energia vital, mais 

concretamente a energia sexual acumulada, poderia ter num indivíduo. Reich seria um 

claro discípulo das teorias sexuais de Freud, sendo que o seu foco estaria acima de tudo 

na teoria segundo a qual o orgasmo poderia trazer benefícios se isolado e transformado 

em energia. A maneira usada para esta energia vital passar novamente pelo corpo humano 

implicaria a construção de caixas isoladoras onde o indivíduo se sentaria num 

determinado espaço de tempo. William Burroughs acreditava profundamente que esta 

pseudociência poderia ajudar o indivíduo reutilizando a sua própria energia vital, 

chegando a utilizar esta técnica para de certa forma encontrar inspiração para a sua arte. 

Como relata Barry Miles em William Burroughs: El Hombre Invisible, o primeiro esboço 

de Junkie continha bastantes passos teóricos acerca do consumo de droga e das teorias de 

Wilhelm Reich, elementos que foram posteriormente eliminados quando Burroughs 

dedica a narrativa de Junkie a uma escrita mais autobiográfica. As teorias de Reich são 

vistas ainda hoje como uma espécie de pseudo-ciência, sem valor científico. Burroughs 

critica ativamente em The Job esta visão mantida pela comunidade médica: “The medical 

profession is supressing Reich’s Orgone accumulator and his discoveries relative to the 

use and dangers of orgonic energy” (Burroughs 2008b: 60). 
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A viagem de William Burroughs ao mundo espiritual ocorre tanto em toda a sua 

vida como na sua obra. Em Last Words: The Final Journals of William Burroughs, 

publicado em 2000, na entrada de 2 de dezembro de 1996, Burroughs comenta que o 

“Inimigo” terá duas grandes falhas: o facto de não possuir sentido de humor, não 

conseguindo compreender a magia, e ser totalmente orientado em direção ao controlo. O 

oculto e a espiritualidade não são apenas mais um tema abordado no universo literário de 

Burroughs, mas conceitos que abrangem e conectam várias linhas orientadoras da sua 

obra.  
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Conclusão 

 

Qual é o papel da religião e da espiritualidade, nas suas várias vertentes, na obra 

de William Burroughs? Ou talvez seja melhor questionar que respostas procura o autor 

com a introdução destas temáticas na sua obra. A resposta a esta última pergunta poderá 

estar nos seus últimos textos: “Do I want to know? I have tried psychoanalysis, yoga, 

Alexander’s posture method, done a seminar with Robert Monroe (the Journeys out of 

the Body man), EST in London, Scientology, Sweat Lodges and a yuwipi ceremony”54 

(Burroughs 2007). 

É difícil, no entanto, não confundir a pessoa de William Burroughs com a persona 

do próprio enquanto autor. Barry Miles,55 por exemplo, desenvolve a ideia de que 

Burroughs desenvolve as temáticas da magia, do oculto e até a introdução de personagens 

apenas como construção literária, não acreditando, no entanto, em muitas das crenças que 

passaria para o papel. A partir da citação acima, podemos, no entanto, entender que o 

autor procurava mais do que apenas uma inspiração literária nas técnicas que foi 

experimentando ao longo da sua vida. No que toca à sua escrita, a citação – “Yes, for all 

of us in the Shakespeare Squadron, writing is just that: not an escape from reality, but an 

attempt to change reality, so [the] writer can escape the limits of reality.” (Burroughs 

2007) –, contida também em Last Words – The Final Journals of William S. Burroughs, 

parece aludir à magia do caos56, explicada e expressa no terceiro capítulo desta 

dissertação. Quer dizer: para Burroughs, a literatura seria um meio não só para fugir à 

realidade material, mas também para a mudar num sentido mais literal.  

Outra das ideias que o autor parece manter é a ideia de que a linguagem é um 

vírus, devendo ser tratada como um dos veículos opressores da grande máquina que é o 

                                                           
54 Last Words: The Final Journals of William S. Burroughs (Burroughs 2007) – edição digital, pelo que a 

página não poderá ser apresentada. 

55 Barry Miles em entrevista à revista brasileira Cult em 2013. 

56 Burroughs, nos últimos textos escritos em vida, referencia várias imagens relativas ao oculto, dando aqui 

o exemplo da introdução do número 23 nos seus diários: "Perhaps [why] I am so uniquely terrible is simply 

that I represent total Dissent. Total Dissent. T.D. 19 + 4 = 23” 
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controlo57. Esta é uma ideia explorada ao longo da vasta obra literária de William 

Burroughs. Porém, dos vários mecanismos que o autor explorou, como o “cut-up” ou o 

“fold-in”, o que se destaca ainda na sua obra tardia, nomeadamente nos seus diários 

publicados em 2000, é a ideia de que a verdadeira fuga ao controlo é ausência de 

linguagem, ou seja, o silêncio total – "Where human voices used to be, the empty vocal 

cords, the songs and symphonies, drums, flutes—all empty, just the chrysalis of sound 

shredding into dust forever" (Burroughs 2007). 

A Cientologia não é poupada em Last Words. Burroughs, que se havia desligado 

da religião no início dos anos 1970, mantém a mesma opinião no final dos anos 90, 

salientando a natureza malévola e mal-intencionada desta organização. A figura de L. 

Ron Hubbard continua, no entanto, a aparecer no seu universo literário. No final da sua 

vida, Burroughs parece ir-se desligando de todas as teorias e crenças, e até de certas 

temáticas literárias como a utopia: “All utopias are bullshit. Without challenges the 

human scroll runs down like an old record.” Contudo, nunca perdeu o contacto com o 

universo mágico que desenvolveria até ao final da sua vida:  

Enemy have two notable weaknesses: 1. No sense of humor. They simply don’t get it. 2. 

They totally lack understanding of magic, and being totally oriented toward control, what 

they don’t understand is a menace, to be destroyed by any means—consequently they tip 

their hand. They don’t seem to care anymore—but famous last words: “We’ve got it 

made. (Burroughs 2007) 

 

Não é possível, no entanto, falar da presença da religião e da espiritualidade sem 

falar da influência de Brion Gysin na obra de William S. Burroughs. Gysin terá não só 

apresentado o autor à Cientologia como à figura de Hassan Ibn Sabbah. Aliás, a figura de 

                                                           
57 Se a resposta à demanda de William Burroughs poderá ser o seu percurso pelo campo do misticismo, um 

dos problemas que o leva à procura de uma realidade diferente é o controlo. Este problema encontrado pelo 

autor é explorado desde o início da sua carreira literária no ensaio “Personal Magnetism” – “Are you 

bashful? Shy? Nervous? Embarrassed? If so, send me two dollars and I will show you how to control others 

at a glance; how to make your face appear twenty years younger; how to use certain Oriental secrets and 

dozens of other vital topics” – até ao final da sua vida em Last Words: "The present trend on this planet is 

toward control. Make everybody a criminal, to make an International Police State necessary." 



 

56 

Sabbah e Gysin misturam-se por vezes no universo literário de Burroughs, sendo isto 

claro nas primeiras páginas de Nova Express (Burroughs 2013: 3). Se continuarmos na 

viagem pelas temáticas de Burroughs, podemos observar uma alusão à imagem do 

silêncio e à figura de Brion Gysin em The Ticket That Exploded, quando no final do 

capítulo “Silence to say goodbye” surge uma imagem de uma caligrafia praticamente 

indecifrável, sugerindo assim uma escrita silenciosa, dada a impossibilidade de ser lida, 

logo impossível de ser verbalizada.58 O “adeus” e o “silêncio” a que se refere esta 

imagem/texto de Gysin e Burorughs têm textualmente um duplo sentido dado que 

constroem uma nova forma de ler e escrever: a leitura/escrita em silêncio.59 Este conceito 

não irá apenas aparecer em The Ticket That Exploded ou somente na obra de Wiliam 

Burroughs. Sendo um dos promotores da tecnologia aplicada ao texto, como a 

“dreamachine” ou o uso de gravadores de voz, Gysin aplica o mesmo princípio expresso 

em The Ticket That Exploded usando a sua voz para desconstruir totalmente a frase “I am 

That I am” até ser praticamente impercetível e se fundir numa mistura de sons 

indecifrável, usando da técnica do “cut-up” aplicada à sua própria voz.60 A inspiração de 

Burroughs e Gysin parte tanto da desconstrução poética de Rimbaud – “O poeta faz-se 

vidente através de um longo, imenso e sensato desregramento de todos os sentidos” –, 

como de uma citação de Napoleon Hill em Think and Grow Rich que será a base para The 

Third Mind61. Gysin seria não só uma influência para a escrita de Burroughs mas também 

para a imersão do autor no mundo do oculto como salienta Barry Miles: “Every night Bill 

                                                           
58 As primeiras linhas desta imagem podem ser lidas como “To say good silence by / Good to say by silence 

/ By silence to say good / good good / Bye” (Burroughs 2010b: 158).  

59 Esta ideia não é de todo exclusiva de Burroughs ou Gysin. Susan Sontag escreve em 1969 o ensaio “The 

Aesthetics of Silence”, onde discorre sobre o silêncio como forma de arte espiritual numa cultura sua 

contemporânea cada vez mais secular. 

60 Esta espécie de poesia hipnótica criada através de artifícios tecnológicos está publicada em The Spoken 

Word, um CD com gravações de William Burroughs e Brion Gysin de 2012, tendo sido concebida por volta 

de 1962.  

61 “No two minds ever come together without, thereby, creating a third, invisible, intangible force which 

may be likened to a third mind” (Hill 2010: 195). 
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and assorted residents went to Brion’s Room to watch all the weird psychic experiences 

that were occuring” (Miles 2015: 344). 

 Gysin influenciou não só a escrita de Burroughs mas também as experiências que 

este teve com outras formas de arte como, por exemplo, a pintura. Burroughs, no entanto, 

só começa a fazer experiências com a pintura após o falecimento de Brion Gysin, como 

atesta Ted Morgan em Literary Outlaw: The Life and Times of William S. Burroughs, 

publicado em 2012:  

William was now showered with requests for exhibitions, but reflected that Brion Gysin’s 

death had made possible his career as a painter. He would never have painted while Brion 

was still alive, not wanting to overshadow him, since the “Burroughs” name was far better 

known than the “Gysin” name. (Morgan:2012)62 

 

Não é possível por isso dissociar Gysin da obra de Burroughs, nem da influência 

que a religião e a espiritualidade tiveram na sua obra. Gysin, como responsável por um 

dos conceitos basilares na escrita do autor – o conceito de possessão, muitas vezes 

expresso através do “Ugly Spirit” –, é um dos pilares fundamentais para entender o 

processo e a demanda na sua obra:  

One of the key findings in all this experimentation for Burroughs was the identification 

of the Ugly Spirit and the concept of occupation and possession by spirits. During one of 

their psychic experiments in 1959, Brion wrote on a piece of paper in a semitrance state 

the line, “For ugly spirit shot Joan because…” (Miles 2015: 344-345) 

 

 Este “Ugly Spirit” seria para alguns críticos como Ted Morgan algo que 

acompanharia Burroughs para o resto da sua vida e que o escritor tentaria expulsar através 

da sua escrita63. É aqui que o caracter moralista de Burroughs se materializa num universo 

mágico que o autor descobre a partir da sua escrita: 

                                                           
62 Literary Outlaw: The Life and Times of William S. Burroughs (Morgan 2012) – edição digital, pelo que 

a página não pode ser apresentada. 

63 Se Ted Morgan acreditaria que a escrita de Burroughs serviria apenas um propósito individual, sem o 

intuito de instruir ou captar a atenção de entidades externas, Miles contraria esta mesma visão em William 
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He didn’t just write, he wrote his way out of what he saw as the horror of his life, and in 

his writing he found what he told me was “a magical universe of my own making.” 

Strange as it may seem, Burroughs was a moralist, and his need to write is what makes 

him one of the true originals in American literature. He didn’t write to amuse, or to 

instruct, or to enthrall. He wrote to stay alive. (Morgan 2012) 

 

  Se Aleister Crowley, L. Ron Hubbard, Brion Gysin, Ian Sommerville, entre outros 

inspiraram e definiram o rumo artístico de William Burroughs, que artistas terão sido 

inspirados pela demanda espiritual do autor? Genesis P-Orridge será um dos artistas mais 

influenciados pela desconstrução e pela espiritualidade de Burroughs, contribuindo até 

aos dias de hoje para o seu legado e colaborando inclusivamente com James Grauerholz 

na publicação de várias gravações de William Burroughs em 2015 com o título Nothing 

Here Now But The Recordings. P-Orridge classifica tanto Gysin como Burroughs como 

seus mentores e inspiração para vários métodos de magia do caos. Uma citação que 

espelha tanto as inspirações de Genesis P-Orridge como as de Burroughs e o facto de 

estas se fundirem e agregarem está em Thee Psychick Bible: 

The cut-up method of William S. Burroughs and Brion Gysin; Gysin and Ian 

Sommerville’s Dreamachine; Austin Spare’s sigil method; sexual magick in the vein of 

Aleister Crowley and Paschal Beverly Randolph; the otherworldly and psychedelic 

explorations of John Dee, Timothy Leary and John C. Lilly; Count Alfred Korzybski’s 

General Semantics; and the physical and sexual deconditioning of Wilhelm Reich, among 

many, many other avenues of theory and practice. (P-Orridge 2010: 19) 

 

 Burroughs é conhecido por ter inspirado artistas como Patti Smith, Kurt Cobain, 

David Bowie, por ter criado o termo Heavy Metal ou por ser o “avô” do punk64, deixando 

                                                           
S. Burroughs: A Life: “Burroughs was not writting only for artistic reasons. He intended his books to have 

political impact; to directly confront the agents that control people’s lives.” (Miles 2014: 631) 

64 Burroughs será responsável por influenciar inúmeros géneros artísticos como refere Barry Miles em 

William S. Burroughs: A Life de 2014: “His influence extends into other genres: Gus Van Sant (Drugstore 

Cowboy), Alex Cox (Repo Man), and Donald Cammel and Nick Roeg (Performance) have all 

acknowledged his influence, and The Third Mind is used by many young filmmakers as a textbook for fresh 
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uma pegada sem par na cultura popular americana no século XX. Mas terá Burroughs 

encontrado a resposta à sua longa demanda pela fuga ao controlo ou ao conflito dual entre 

o bem e o mal, ou ainda entre a realidade e o controlo? Burroughs seria conhecido por ter 

vivido uma vida de solidão, marcada pelo que muitos consideram algum distanciamento 

relativamente ao sentimento de amor. No último texto publicado nos seus diários de 1997, 

pouco tempo antes do seu falecimento, Burroughs parece encontrar a resposta nesse 

mesmo sentimento transcendental, talvez embebido no seu conhecido amor incondicional 

aos gatos que tinha65:  

Nothing is. There is no final enough of wisdom, experience—any fucking thing. No Holy 

Grail, No Final Satori, no final solution. Just conflict. Only thing can resolve conflict is 

love, like I felt for Fletch and Ruski, Spooner and Calico. Pure love. What I feel for my 

cats past and present. (Burroughs 2007) 

 

 Esta dissertação culmina com as últimas palavras escritas por Burroughs, e 

porventura das mais citadas do autor. A esfera gnóstica que marca a obra de Burroughs, 

que discorre por imagens que vão da figura de Hassan Ibn Sabbah à Cientologia, aos 

métodos ocultos de Huxley ou à crença em maldições, ligam-se entre si no que parece ser 

a descoberta do verdadeiro método para resolver tanto o conflito interno como o conflito 

externo sentido por William S. Burroughs, o amor: “Love? What is It? Most natural 

painkiller what there is. LOVE” (Burroughs 2007). 

 

                                                           
ways of approaching their material. Some say the space cantina in Star Wars would not have been possible 

were it not for Hassan Rumpus Room in The Naked Lunch.” (Miles 2015: 631) 

65 Burroughs escreveria The Cat Inside em 1986 com ilustrações de Brion Gysin. Este livro é um romance 

autobiográfico sobre a paixão que Burroughs nutria por gatos. 
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