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Introdução à versão parcial

Os termos Teosofia e Teosófico foram introduzidos no vocabu-
lário da cultura ocidental do século xix, após a fundação da 

Sociedade Teosófica em Nova Iorque, em 1875. Porém, durante os pri-
meiros anos de existência da Sociedade, pouco se fez, quer para tentar 
definir esses termos, quer para esclarecer o seu verdadeiro significado. 
As primeiras exposições, tanto escritas como orais, feitas pelos dois 
principais fundadores da Sociedade, H. P. Blavatsky e H. S. Olcott,  
concentraram-se sobretudo na reintrodução no pensamento global 
de uma sabedoria antiga cujo fio de ouro se podia seguir ao longo 
de culturas, civilizações e épocas sucessivas. A primeira obra de 
Blavatsky, Ísis sem Véu, publicada apenas dois anos após a funda-
ção da Sociedade, é precisamente um compêndio volumoso de factos  
e teorias filosóficas, religiosas, científicas, mitológicas, alegóricas  
e simbólicas em que se demonstra que a tradição do Ocultismo 
remonta à mais distante Antiguidade. A sua obra principal, A Doutrina 
Secreta, publicada em 1888, é uma exposição extremamente completa 
dos principais ensinamentos da filosofia esotérica, tanto no que diz 
respeito à Cosmogénese como à Antropogénese, ou seja, às origens  
e influências das leis universais na Natureza e no Homem.

O aparecimento da obra A Chave da Teosofia em 1889, um dos 
dois últimos livros de H. P. Blavatsky publicados durante a sua vida  
(o outro foi A Voz do Silêncio, obra constituída por excertos de «O Livro  
dos Preceitos de Ouro», um tratado místico na linha do Budismo 
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Mahayana, traduzidos por Blavatsky), ofereceu tanto à Sociedade  
Teosófica como ao mundo em geral um extenso documento simpli-
ficado sobre aquilo a que um dos primeiros críticos da obra chamou 
«a anatomia e fisiologia da Teosofia»1. H. P. B. (assim era conhecida 
Blavatsky) tinha sem dúvida consciência da necessidade de publicar 
uma obra simples, mas completa, destinada a expor os ensinamentos 
da Sociedade Teosófica2 e ainda a corrigir os numerosos equívocos que 
haviam surgido quanto ao objetivo da Sociedade e à filosofia teosófica. 
Uma vez que H. P. Blavatsky fora em grande parte responsável pela 
introdução dessa filosofia no pensamento ocidental, e considerando que 
afirmou sempre ser apenas uma simples porta-voz de adeptos orientais 
que considerava seus mestres, sabia melhor do que ninguém o quão 
grandes eram os equívocos que haviam surgido em volta da filosofia 
teosófica. H. P. Blavatsky conhecia melhor do que ninguém os insultos 
injuriosos dirigidos contra a jovem Sociedade de que ela era um dos 
fundadores, pois a maioria desses insultos dirigia-se a ela mesma.

1 A publicação da obra Budismo Esotérico, de A. P. Sinnett, um dos primeiros 
membros e figura destacada da Sociedade Teosófica, depois de os seus fundado-
res terem ido para a Índia, deve ser considerada efetivamente a primeira exposição 
descritiva da filosofia teosófica per se. Editada em 1883, esta obra reúne ensinamen-
tos e informações de cartas notáveis conhecidas como «Cartas de um Mahatma». 
Lamentavelmente, porém, o título da obra de A. P. Sinnett levou muita gente a pensar 
que a Teosofia não passava de uma nova forma da religião conhecida por Budismo,  
equívoco que H. P. Blavatsky esclarece em A Chave da Teosofia.
2 Por «ensinamentos da Sociedade Teosófica» não se deverá entender que a Socie-
dade impõe dogmas ou exige fé dos seus membros. O nome da Sociedade, como 
muitos têm defendido, implica antes um objetivo que não se encontra expressamente 
mencionado nos Três Objetivos oficialmente estabelecidos pela organização, nomea-
damente a exposição de uma filosofia denominada Teosofia. Poderá dizer-se que a 
Sociedade defende esta exposição, mantendo ao mesmo tempo uma plataforma de 
inteira liberdade de pensamento em relação a todos aqueles que se dedicam ao estudo 
da sua doutrina ou se filiam nela. Assim, tal como H. P. B. salientou em A Chave da 
Teosofia, a Sociedade não é nem dogmática nem sectária, «foi formada para levar os 
homens a compreenderem que a Teosofia existe para os ajudar a ascender a ela através 
do estudo e assimilação das suas verdades eternas».
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Com o aparecimento de A Chave da Teosofia, o termo «Teosofia» 
foi utilizado pela primeira vez desde a fundação da Sociedade no 
título de um livro. A natureza da obra e, implicitamente, o seu obje-
tivo encontravam-se descritos no subtítulo: «Uma exposição clara, 
sob a forma de perguntas e respostas, sobre Ética, Ciência e Filosofia, 
para cujo estudo a Sociedade Teosófica foi fundada.» A forma ado-
tada pela autora adequava-se muito especialmente às necessidades 
que devem ter existido na altura, pois o interrogador fictício punha 
precisamente as questões em que se baseavam grande parte dos equí-
vocos e ataques à Teosofia e aos objetivos da Sociedade.

H. P. B., então a viver em Londres, reunia à sua volta um grupo de 
membros que, como alunos conscientes dos profundos conhecimentos 
e extraordinária capacidade da sua mestra, a assediavam com pergun-
tas sobre a Religião-Sabedoria, expressão frequentemente utilizada 
para designar a Teosofia. Sabia, portanto, em primeira mão, a neces-
sidade que havia entre os estudantes de Teosofia de se proceder a uma 
exposição sistemática desta filosofia. Assim, o seu livro era não só 
uma resposta aos críticos da Sociedade, como também uma análise 
clara, concisa e compreensível dos próprios princípios fundamentais 
da Teosofia. O livro é hoje, tal como na altura em que foi publicado, 
a resposta clássica tanto para aqueles que desejam compreender o 
sistema «religioso-filosófico-cósmico-ético» que é a Teosofia, como 
para aqueles que apenas desejam deturpar a verdade desse sistema 
ou denegrir a Sociedade que serve de veículo à sua expressão. Não 
há obra, anterior ou posterior a esta, que melhor defina o objetivo 
único da Sociedade, ou em que a tarefa da Sociedade e sua eventual 
evolução esteja mais bem delineada.

Qual o motivo, então, de uma versão parcial, se o livro «ensina  
a anatomia e a fisiologia da Teosofia»? O motivo reside apenas no 
facto de a obra original conter numerosas citações e referências a 
opiniões bastante generalizadas na época de H. P. B., e o leitor inte-
ressado que pretenda chegar rapidamente ao fundo da Teosofia talvez 
se sentisse frustrado pelas inúmeras passagens que apenas encobrem 
essa «anatomia». Fez-se, portanto, um esforço no sentido de eliminar 
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aquilo que não era essencial, incluindo referências que já não vêm 
a propósito, citações que perderam importância e argumentos que 
pouco ou nenhum significado têm para o leitor de hoje. A versão 
parcial baseia-se na edição original de 1889, cujo texto integral se 
encontra à venda; não se fizeram quaisquer alterações ao texto, inter-
polações ou comentários interpretativos. Incluem-se, no entanto, 
algumas notas do editor, inequivocamente assinaladas, destinadas a 
explicar certos termos que têm hoje um significado muito diferente 
daquele que lhes era atribuído no século passado. O único propósito 
que presidiu à preparação da presente versão parcial foi proporcionar 
ao leitor um trabalho que reunisse de forma direta os ensinamentos 
fundamentais da Teosofia tal como foram apresentados pelo seu mais 
notável expoente, H. P. Blavatsky, tentando simultaneamente conser-
var o tom, a força e a qualidade vital do trabalho original.

As chaves destinam-se a abrir portas. A Teosofia tem sido para 
muitos milhares de pessoas a chave que abriu as portas do espírito e 
do coração, descobrindo-lhes horizontes insuspeitados de sabedoria 
e compreensão. A Teosofia foi para essas pessoas a chave que lhes 
permitiu chegar aos tesouros do espírito iluminado, aos tesouros do 
amor e da compaixão, que, quando partilhados, levam ao Tesouro 
Supremo — a Fraternidade Universal. Porém, ter a chave não basta; 
para chegar aos segredos do conhecimento, para abrir as portas da 
compreensão, para libertar as joias da compaixão, é preciso rodar 
a chave. Se esta versão parcial de um clássico absoluto — A Chave 
da Teosofia — levar novos estudantes a tentarem abrir as portas que 
conduzem à sabedoria, a utilizarem o conhecimento em benefício da 
Humanidade, então ela terá desempenhado um papel extremamente útil.

 Joy Mills
Presidente da Sociedade Teosófica na América entre 1965 e 1974
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Prefácio

O propósito deste livro encontra-se claramente expresso no seu 
título, A Chave da Teosofia, e não são precisas muitas palavras 

para o explicar. Não se trata de um compêndio completo ou exaustivo 
de Teosofia, mas apenas de uma chave para abrir a porta que poderá 
levar a um estudo mais profundo da matéria. Esboça em traços largos 
a Religião-Sabedoria, explicando os seus princípios fundamentais; 
tenta responder às diversas objeções levantadas pelo homem ocidental 
interessado e também apresentar, de forma simples e numa lingua-
gem tão clara quanto possível, conceitos pouco conhecidos. Seria, no 
entanto, esperar de mais que este livro conseguisse tornar a Teosofia 
inteligível sem um esforço mental sério por parte do leitor, mas espe-
ra-se que a obscuridade que possa subsistir após uma leitura atenta 
se deva ao pensamento em si e não à linguagem; à profundidade do 
assunto e não à falta de clareza. Para aqueles que sofrem de preguiça 
mental ou são de compreensão lenta, a Teosofia continuará a ser, 
necessariamente, um enigma, pois no mundo mental, tal como no 
mundo espiritual, o Homem só pode avançar pelo esforço individual. 
O autor não pode pensar pelo leitor, e, ainda que isso fosse possível, 
este não tiraria daí qualquer benefício.

A autora agradece calorosamente aos numerosos teósofos que lhe 
enviaram sugestões e perguntas, ou que de qualquer modo contribuí-
ram para a redação deste livro. A obra será sem dúvida mais útil graças 
ao seu auxílio e será essa a melhor recompensa que poderiam receber.

 H. P. B.
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